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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress förekommer inom hälso- och sjukvården och uppkommer 

som en följd av belastande arbetsförhållanden, vilket skapar en obalans i sjuksköterskornas 

arbete. När sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress kan det inverka på den vård som 

de bedriver.  

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress kan påverka 

vårdandet. 

Metod: En kvalitativ metod i form av intervjuer med allmänsjuksköterskor låg till grund för 

studien. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades därefter enligt 

en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Tre huvudkategorier kunde urskiljas; Helhetsbilden av patienten uteblir, 

Patientsäkerheten hotas och Patienterna upplevs reagera negativt på sjuksköterskornas stress. 

Slutsats: Arbetsrelaterad stress påverkar både sjuksköterskorna, patienterna och vårdandet. 

Sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress medför att det är svårt att upprätthålla en god vård 

samt att bedriva ett patientsäkert arbete. Genom att uppmärksamma sjuksköterskor och chefer 

om problemet kan åtgärder vidtas och förutsättningar för att bedriva en god och säker vård 

kan öka.  
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BAKGRUND  

Psykisk ohälsa och stress  

Enligt Socialstyrelsen (2015) är psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem både nationellt och 

internationellt. Idag drabbas ungefär 20 procent av den arbetande befolkningen i Sverige 

någon gång av psykisk ohälsa (ibid). Stress är en form av psykisk ohälsa (Skärsäter, 2014). 

Enligt Mcwen (2013) finns dock ingen enhetlig och allmänt accepterad definition av 

begreppet stress, men stress handlar om hur stressfyllda händelser hanteras av både kropp och 

sinne. Stress hos människan kan till stor del beskrivas som en alarmreaktion som framkallas 

av påfrestande förhållanden (Frankenhaeuser & Malmquist, 2015).  

 

Det finns flera orsaker till att stress uppkommer och det kan bero på både inre och yttre 

faktorer. Med inre faktorer menas exempelvis psykisk påfrestning, sjukdom och smärta och 

med yttre faktorer menas miljön utanför kroppen som fysiska skador, kyla eller långvarig 

ansträngning (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålte, 2007). Upplevelsen av stress påverkas också av 

allmänt hälsotillstånd, livsstil, genetiska faktorer och tidigare erfarenheter (Lundberg & 

Wentz, 2005). 

 

Fysiologiska effekter av stress 

När individen utsätts för stress sker flera fysiologiska reaktioner för att skydda kroppen. 

Reaktionerna sker genom att kroppens beredskap inför en hotande fara ökar i både 

rörelseapparaten och immunförsvaret. Det sker en insöndring av stresshormoner i blodet, 

vilket gör att blodtryck och puls höjs. Stress under en kortare tid kan på så sätt inverka 

positivt på individen genom ökad koncentration, energi, förbättrat minne samt bättre 

prestationsförmåga. Efter ett stresspåslag är det viktigt att de fysiologiska systemen i kroppen 

återgår till sitt normalläge genom återhämtning och vila (Lundberg & Wentz, 2005). Vid 

långvarig stress, då tid för återhämtning och vila uteblir, kan däremot kroppen påverkas 

negativt (Ringsberg, 2014). Energiresurser förbrukas, immunförsvaret försämras allteftersom, 

blodtrycket höjs samt att risken för sjukdomar ökar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålte, 2007).  

 

Arbetsrelaterad stress 

Hur individen påverkas och förhåller sig till arbetslivet har betydelse för individens liv och 

hälsa, eftersom arbetet är en stor del av livet (Ringsberg, 2014). Arbetsrelaterad stress 

uppkommer som en följd av belastande arbetsförhållanden. Belastande arbetsförhållanden, 

som hög arbetsbelastning och samverkansproblem på arbetsplatsen, är de två största riskerna 

som kan ge upphov till arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2015a). Enligt Karasek och 

Theorell (1990) är krav, kontroll och stöd ytterligare tre faktorer som inverkar på arbetslivet. 

Stress kan upplevas positivt när rimliga krav som går att hantera ställs. Det är när kraven 

överstiger individens förmåga eller när kraven är för låga som negativ stress uppstår. Med 

kontroll menas att individen innehar en känsla av kontroll över sin situation, det vill säga har 

ett beslutsutrymme. Brist på stöd från medarbetare och chefer anses också ha betydelse för 

stress i arbetslivet (ibid).  

 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 

Inom hälso- och sjukvården förkommer situationer som leder till både fysisk och psykisk 

belastning för sjuksköterskorna (Arbetsmiljöverket, 2015b). Sjuksköterskornas stress kan bero 

på och påverkas av både fysiska, psykosociala och sociala faktorer i miljön. Upplevelsen av 

stress varierar beroende på vilken avdelning sjuksköterskorna arbetar på. Avdelningar med 

fler vårdmoment och sjukare patienter kan upplevas mer stressande, medan avdelningar med 

handledarstöd, medarbetarstöd och god miljö kan upplevas som mindre stressamma 
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(McCarthy, Power & Greiner, 2010).  

 

Krav 

Hög arbetsbelastning uppstår när resurserna på arbetsplatsen inte kan möta de krav som ställs, 

exempelvis överbeläggning av patienter eller krav på ökad effektivitet som leder till ett förhöjt 

vårdtempo (Arbetsmiljöverket, 2015b). Brist på resurser och tid inom sjukvården leder till 

osäkra och oönskade situationer, då sjuksköterskorna måste omprioritera sina uppgifter och i 

vissa fall lämna uppgifter oavslutade (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Sjuksköterskorna 

upplever att det finns höga förväntningarna på dem i deras arbete, vilket i sig skapar känslor 

av otillräcklighet. Trots att de arbetar hårt upplever sjuksköterskorna att det är svårt att alltid 

tillgodose de krav som ställs, vilket skapar en känsla av obalans i arbetet. Sjuksköterskorna 

försöker ibland kompensera det hårda arbetet genom att börja sitt arbete tidigare på 

morgonen, avstå lunchen och arbeta övertid (Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  

 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor som orsakas av höga arbetskrav kan i sin tur leda till 

tidsbrist (Chan, Jones & Wong, 2013). Berland, Natvig och Gundersen (2008) menar att 

utföra sitt arbete under tidspress är riskfyllt då det kan ge konsekvenser för patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna kan uppleva att de inte har tillräckligt med tid för att exempelvis förbereda 

distribution av läkemedel (ibid). Tidsbristen påverkas även av att sjuksköterskorna har fler 

arbetsuppgifter utöver omvårdnaden av patienterna. Således menar sjuksköterskorna att 

kraven i arbetet påverkas av det komplexa samspelet, exempelvis hur svårt sjuka patienterna 

är, patienternas omvårdnadsbehov, antal patienter och tiden till det administrativa arbetet 

(Chan, Jones & Wong, 2013;Van Oostveen, Mathijssen & Vermeulen, 2015). Det 

administrativa arbetet som sjuksköterskorna utför tar också tid från mötet med patienterna. 

Samtidigt är det en viktig del av arbetet eftersom den tillgodoser och säkrar kvalitén på vården 

(Van Oostveen, Mathijssen & Vermeulen, 2015).  

 

Stöd 

Arbetsplatsen och arbetsmiljön ses som en psykosocial miljö och inte endast som en fysisk 

miljö. Chefer och kollegor utgör ett socialt stöd i arbetet och är en central del av det mentala 

välbefinnandet hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna menar att mötet med kollegor ger 

energi. Genom att kollegorna finns som stöd till varandra kan sjuksköterskorna känna sig 

mindre ensamma i situationer som upplevs svåra att hantera. Stödet från chefen anses också 

betydelsefullt och sjuksköterskorna förväntar sig att chefen ger tid och möjlighet till reflektion 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Brist på stöd i arbetet är en stor stressfaktor hos 

sjuksköterskorna och kan leda till brist på koncentration, osäkerhet, fler fel i arbetet, att 

energin används på fel sätt, samverkansproblem på arbetsplatsen och att möjlighet för 

reflektion försvåras (Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Chan, Jones & Wong, 2013).  

 

Kontroll 

Sjuksköterskorna upplever dessutom stress på grund av bristande kontroll över sitt arbete. De 

vill kunna delta i beslutsprocesser samt diskutera vården med ledningen för att kunna skapa 

bättre arbetsförhållanden och en bättre omsorg. Det finns därför en stor brist på förtroende för 

sjukhusledningen när sjuksköterskorna uttrycker att ledningen inte tar deras idéer och 

klagomål på allvar (Aiken & Sermerus, 2012; Berland, Natvig & Gundersen, 2008).  

 

Arbetsrelaterad stress och vårdande 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att krav på god vård uppfylls, det vill säga att 

patienternas behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet tillgodoses (HSL, SFS, 2014:822, 2a 

§). Vårdandets mål är hälsa och syftet är att stödja och stärka patienten i sin hälsoprocess. 
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Genom vårdande kan sjuksköterskan hjälpa patienten att uppnå och återställa sin hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) 4 §, kap 6 är 

hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. 

Vårdgivarna har bland annat en skyldighet att bedriva ett patientsäkerhet arbete (ibid., kap 3, 

1§). Patientsäkerhet handlar om att skydda patienterna från vårdskador och annat lidande 

exempelvis av läkemedelsmisstag eller bristande omvårdnad (Öhrn, 2014). 

 

Sjuksköterskornas arbete är att bedriva en god och säker patientvård av hög kvalité (Van 

Oostveen, Mathijssen & Vermeulen, 2015). Billeter-Koponen och Fredén (2005) belyser i 

detta sammanhang att en av de mest centrala delarna i sjuksköterskornas arbete är relationen 

med patienterna. Sjuksköterskorna vill se patienterna utifrån ett helhetsperspektiv, genom att 

lyssna till vad de har att berätta och därigenom kunna tillgodose deras behov (ibid). En god 

vårdrelation ger sjuksköterskorna på så sätt en bra grund till att kunna ge framgångsrik vård 

samt möjlighet att följa upp behandling. När sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress 

förändrar det inte deras synsätt: att vilja möta patienterna och skapa en professionell relation. 

Stressen påverkar och gör detta ofta omöjligt (Chan, Jones & Wong, 2013).  

 

Den arbetsrelaterade stressen gör att sjuksköterskorna inte har tillräckligt med tid till varje 

patient. Många olika arbetsuppgifter under dagen kan skapa stress och därmed prioriteras det 

praktiska arbetet oftast först. Konsekvenserna kan då bli att den individanpassade vården 

kommer i andra hand, mötet med anhöriga kanske åsidosätts, samt att viktiga uppgifter som 

rör patienten missas eller glöms bort (Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Chan, Jones & 

Wong, 2013). Om sjuksköterskorna är stressade i sitt arbete kan det skapa negativa känslor 

hos patienterna genom att den individanpassade vården kan utebli och patienterna kan 

uppleva otillräcklig information, bristande respekt och empati från sjuksköterskorna samt 

känslor av att inte ses som en unik person. Sjuksköterskorna har en stor inverkan på hur 

patienterna upplever vården och genom att involveras i vården tillsammans med 

sjuksköterskorna kan patienterna öka sin känsla av tillfredsställelse med sin vård. Trots att 

sjuksköterskorna påverkas av hög arbetsbelastning och tidsbrist får det inte innebära 

konsekvenser för patient och anhöriga (Jangland, Gunningberg & Carlsson, 2009).  

 

Tidigare forskning visar således att sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress kan inverka 

negativt på patienterna och deras vård. Mycket av den forskning som finns är ur ett 

kvantitativt perspektiv, därmed är det av stor vikt att problemområdet studeras ytterligare ur 

ett kvalitativt perspektiv. Genom kvalitativ forskning kan sjuksköterskornas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av problemområdet fångas. En djupare kunskap kan därmed 

erhållas och genom det medvetandegöra allmänsjuksköterskorna om hur arbetsrelaterad stress 

kan påverka deras vårdande.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Ett vårdvetenskapligt synsätt ligger till grund för studien för att få tillgång till sjuksköterskors 

upplevelser. Inom vårdvetenskapen ligger fokus på den enskilda individen i sitt sammanhang 

och har sin utgångspunkt i individens upplevelser och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom att förstå innebörden av vårdvetenskapliga begrepp kan en djupare förståelse 

för den enskilda individens upplevelser, erfarenhet, tankar och känslor uppnås. 

Vårdvetenskapliga begrepp som är av betydelse för studien beskrivs nedan. 
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Hälsa och välbefinnande 
Vårdandets mål är hälsa. Hälsa är ett tillstånd där individer upplever sig vara i jämnvikt med 

en känsla av balans i relation till livet och omgivningen. Upplevelserna varierar mellan 

individ, livssituation och över tid. När individernas hälsa störs eller hotas exempelvis genom 

lidande eller sjukdom söker individer vård för att återfå en god hälsa. Individers hälsa är 

således vårdandets generella mål samt att stödja och stärka individernas hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att patienterna ska vara delaktiga i sin vård och 

hälsoprocess är det viktigt att sjuksköterskorna främjar delaktigheten så att patienterna kan 

fatta egna hälsofrämjande beslut och därigenom skapa en bättre grund för välbefinnande och 

ett hälsosamt liv (Dahlberg & Segesten 2010). Upplever sjuksköterskorna stress kan det vara 

svårt att skapa delaktighet, samt att stärka och stödja patienterna i deras hälsoprocesser. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ingen vård kan bedömas vara framgångsrik om den 

inte hjälper patienterna till ett lindrat lidande och ökat välbefinnande.  
 

Vårdrelation 

Det är av stor betydelse att vårdrelationer och vårdande möten uppstår mellan sjuksköterskor 

och patienter. En vårdrelation präglas av ett professionellt intresse hos sjuksköterskorna med 

fokus på patienternas behov och vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att 

sjuksköterskorna skyddar och bevarar det unika hos patienterna genom att vårdrelationen 

präglas av respekt, ärlighet och acceptans för den andre (Snellman, 2014). En fungerande 

vårdrelation måste föreligga för att skapa vårdande möten och detta ligger på vårdarens 

ansvar. Mötet måste vara berörande och inbjudande vilket uppnås genom att sjuksköterskorna 

har en öppenhet och följsamhet för patienternas livsvärld. Om sjuksköterskorna har bråttom 

eller verkar oengagerade kan patienterna känna sig osynliga. Sjuksköterskornas pressade 

arbetssituation kan medföra att möjligheterna till att relatera till patienterna på ett gott sätt går 

förlorad. Därmed kan stress hos sjuksköterskorna utgöra ett hinder för att skapa en god 

vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). Försvåras möjligheterna till att skapa 

vårdrelationer och vårdande möten kan det i sin tur leda till att patienternas hälsoprocesser 

inte kan stärkas och patienterna kan bli lidande.  

 

Vårdlidande 

Lidande hör till livet och berör både individernas kropp, själ och ande. Ett lidande som 

förekommer inom hälso- och sjukvården är vårdlidande, ett onödigt lidande som orsakas av 

vården eller brist på vård. Hur relationen mellan patienter och sjuksköterskor utformas hör 

samman med det vårdlidande som uppstår. Vårdlidande kan uppstå om patienter utsätts för 

kränkningar, förbises eller upplever maktlöshet i relation till sjuksköterskorna (Wiklund-

Gustin, 2014). Stress inom hälso- och sjukvård kan skapa vårdlidande eftersom 

arbetssituationen kan vara så ansträngd och stressad att möjligheterna till att möta patienterna 

försvåras. Patienterna kan därför känna sig åsidosatta, samt uppleva en känsla av maktlöshet. 

Patienterna blir då utestängda från att delta i sin hälsoprocess och sin vård vilket skapar 

vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor har följaktligen ett ansvar att lindra 

lidande samt ett ansvar att förhindra att vårdlidande uppkommer hos patienterna (Wiklund-

Gustin, 2014). När sjuksköterskorna är stressade minskar möjligheterna att förhindra att 

patienten drabbas av ett vårdlidande, även om viljan att förhindra vårdlidande alltid finns där. 
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PROBLEMFORMULERING  

 
Stress är en form av psykisk ohälsa och ett stort folkhälsoproblem. Inom hälso- och 

sjukvården förekommer arbetsrelaterad stress som uppkommer till följd av belastande 

arbetsförhållande där krav, kontroll och stöd är påverkansfaktorer. Sjuksköterskornas stress 

kan inverka negativt på deras arbete, vilket i sin tur kan utgöra ett hinder för att bedriva en 

god vård. Vårdandets mål är hälsa och handlar om att stärka och stödja patienternas 

hälsoprocesser, vilket kan uppnås genom att en god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient skapas. Emellertid kan arbetsrelaterad stress göra det svårt att bygga upp denna 

relation med patienterna. Den individanpassade vården kan då komma i andrahand, vilket kan 

medföra konsekvenser av att patienten inte upplevs bli behandlad som en unik person, vilket i 

sig kan orsaka vårdlidande. Således kan patienternas vård påverkas av sjuksköterskornas 

arbetsrelaterade stress. Vidare råder det en brist på kvalitativ forskning som berör hur 

arbetsrelaterad stress påverkar patienterna och deras vård. Därmed är det viktigt att erhålla en 

djupare kunskap om området för att få en ökad förståelse om sjuksköterskors upplevelser av 

hur arbetsrelaterad stress påverkar vårdandet.   

 

SYFTE 

 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress 

kan påverka vårdandet. 

 

METOD  

  
En kvalitativ design i form av en intervjustudie ligger till grund för studien för att fånga 

sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress kan påverka vårdandet. Polit och 

Beck (2012) beskriver att en kvalitativ metod rekommenderas när målet är att undersöka och 

skapa en djupare förståelse för individers upplevelser. Nortvedt och Grimen (2006) menar 

även att den kvalitativa metoden grundar sig i hermeneutiken där fokus är att förstå 

fenomenets innebörd snarare än att förklara fenomenet (ibid). En induktiv ansats valdes för att 

så förutsättningslöst som möjligt samla in fakta utifrån problemområdet för att undersöka och 

förstå fenomenet. Genom denna vetenskapsteoretiska ansats har nya teorier och begrepp 

kunnat träda fram (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen grundades på sju semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

med allmänsjuksköterskor från tre olika vårdavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Både 

kirurgiska och medicinska vårdavdelningar blev aktuella. Avdelningarna valdes för att få 

möjlighet att intervjua allmänsjuksköterskor.  

 

Urvalsförfarande 

För att försäkra sig om att urvalet speglade studiens syfte och för att finna informanter med 

lämplighet för studien utformade författarna inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade allmänsjuksköterskor, arbeta 

på en vårdavdelning, ha ett patientnära arbete, minst ett halv års arbetslivserfarenhet och 

upplevd arbetsrelaterad stress. Studien inkluderade både kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor. Exklusionkriterier var allmänsjuksköterskor inom den privata och kommunala 

sektorn samt specialistsjuksköterskor. 
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Ett strategiskt urval användes för att hitta informanter med lämplighet för studien (Polit & 

Beck, 2012). För att nå urvalet skickades informationsbrev (bilaga 1) till avdelningschefer på 

13 utvalda vårdavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Avdelningscheferna ombads att ta 

kontakt med sjuksköterskor på respektive avdelning som uppfyllde inklusionskriterierna och 

fråga om det ville delta i studien. I samband med första mailkontakten godkände 

avdelningscheferna studiens genomförande. Avdelningscheferna återkopplade till författarna 

och gav mailadresser till de sjuksköterskor som ville delta i studien. Informationsbrev (bilaga 

2) skickades till sjuksköterskorna via deras arbetsplatsmail. De sjuksköterskor som ville delta 

tog sedan kontakt med författarna via mail, vilket resulterade i att sju sjuksköterskor tackade 

ja. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av sjuksköterskorna. Tre avdelningar inkluderades 

tillslut och två till tre sjuksköterskor kom från respektive avdelning. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) menar att med sex till åtta intervjuer ur en särskild grupp kan tillräckligt 

material inhämtas, detta för att öka säkerheten att det insamlade materialet är relativt 

oberoende av den enskilda individens mycket personliga upplevelser. Genom att använda ett 

strategiskt urval kunde författarna förvissa sig om en variation i svaren och genom 

urvalskriterier kunde gränser sättas för vilka som skulle ingå i studien, exempelvis att 

informanterna hade upplevt arbetsrelaterad stress, vilket författarna ville undersöka (Forsberg 

& Wengström, 2013).  

 

Informanterna 

De informanter som deltog i studien arbetade således på tre olika vårdavdelningar. Deltagarna 

var mellan 23-36 år. De hade arbetat som allmänsjuksköterskor mellan sex månader och elva 

år. Sex kvinnor och en man medverkade. 

 

Intervjuerna  

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (bilaga 3). Intervjuguiden utformades så att 

studiens syfte omsattes till huvudfrågor med underliggande följdfrågor för att innefatta de 

viktigaste områdena för studien och besvara syftet (Dalen, 2015). En pilotintervju 

genomfördes för att kontrollera intervjuguidens utformning. Genom pilotintervjun kunde 

författarna kontrollera att frågorna i intervjuguiden var rätt formulerade, fungerade praktiskt 

och svarade mot syftet. Dalen (2015) menar att pilotintervjun kan förbättra intervjuguiden och 

den som intervjuar. Författarna ansåg att intervjuguiden svarade mot syftet och förändrades 

därför inte efter att pilotintervjun genomförts och därmed inkluderades detta 

intervjumaterialet också i studien. 

 

Semistrukturerade intervjuer ger en bredare bild med större omfattning och fler nyanser av det 

studerade fenomenet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Huvudfrågorna som var inriktade 

på bestämda ämnen var samma för alla informanter och följdes av följdfrågor, vilket gav 

informanterna möjlighet att med egna ord tala fritt om fenomenet. Frågorna ställdes i logisk 

ordning, detta precis som Polit och Beck (2012) menar ger en röd tråd.    

 

Intervjuerna genomfördes under två veckor och varade mellan 23-40 minuter. Samtliga 

intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser i ett avskilt rum där miljön var ostörd. Trost 

(2010) menar att intervjuerna ska ske i en så ostörd miljö som möjligt och där informanterna 

känner sig trygga. Under samtliga intervjuer som genomfördes fanns inga störande moment. 

Placeringen i rummet gjorde att ögonkontakt kunde skapas. Polit och Beck (2012) menar att 

mötas ansikte mot ansikte skapar en ärlig relation. Detta förhållningssätt ger högst kvalité på 

datainsamlingen då information yttras både kroppsligt och verbalt (ibid). Dalen (2015) menar 

vidare att det är viktigt att få med informantens egna ord från intervjun, vilket säkerställdes 
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genom att intervjuerna spelades in. 

 

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter intervjuerna detta för att inte 

gå miste om viktig information (Dalen 2015). Intervjumaterialet lästes sedan upprepade 

gånger individuellt av författarna för att skapa en helhetsbild och lära känna textens innehåll. 

Sedan diskuterades och jämfördes materialet gemensamt. Materialet analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys för att precis som Friberg (2012) menar få fram likheter och 

skillnader ur textens innehåll och se olika variationer. 

 

Det transkriberade materialet bearbetades genom Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys, se exempel nedan i tabell 1. Första steget i analysen var att 

författarna plockade ut meningsenheter ur hela det insamlade materialet, det vill säga delar av 

texten som var meningsbärande för studien och svarade mot syftet. Meningsenheter kan 

innefatta ord, stycken eller meningar ur texten som har ett liknande innehåll och sammanhang. 

Enskilt markerade författarna meningsenheter ur texten som de ansåg relevanta och som 

svarade mot syftet. Gemensamt diskuterade och jämförde författarna de meningsenheter som 

markerats om de svarade på syftet eller inte. De meningsenheter som svarade mot syftet 

valdes sedan ut och kondenserades. Kondensering innebär att texten reduceras för att göra den 

kortare och mer hanterbar, samtidigt som innehållet och det centrala bevaras. Författarna satte 

sedan koder på den kondenserade texten. Koden är en beteckning som kort beskriver 

meningsenhetens innehåll. Författarna diskuterade gemensamt vilka koder som hade liknande 

innehåll och placerade sedan dessa koder under samma underkategori. Utifrån 

underkategorier med samma innehåll skapades olika kategorier (ibid). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Om jag har en dålig 

patient..och när man 

står med där..då tänker 

man inte så mycket på 

de andra utan då är 

man fokuserad på det 

man gör med patienten 

som är lite sämre 

iprincip.. dels tänker 

man att det är lite synd 

om de andra 

patienterna som saker 

som att dom har ont 

och sånna saker.. dom 

blir ju lidande av detta 

och får ingen 

smärtlindring direkt. 

När man står med 

en dålig patient så 

tänker man inte så 

mycket på de 

andra för att man 

är så fokuserad på 

det man gör. Det 

är synd om de 

andra patienterna 

om det 

exempelvis har 

ont så blir dom 

lidande av detta 

eftersom dom inte 

får någon 

smärtlindring 

direkt. 

Fokus på en 

patient gör 

övriga 

lidande 

Svårt att 

tillgodose 

adekvat vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientsäker-

heten hotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man är stressad är 

det lättare att göra 

fel…man går kanske 

inte in och kollar den 

där extra gången...i 

ordinationslistor.. 

Det är lättare att 

göra fel när man 

är stressad. Man 

kollar kanske inte 

en extra gång i 

ordinationslistor. 

Läkemedels- 

fel 

Risk för fel i 

arbetet  



8 

 

Det är lättare att missa 

något när man är 

stressad…alltså att 

man missar att ta p-

glukos, ge 

insulin...alltså sånna 

grejer också...det 

påverkar ju patienten 

Det är lättare att 

missa saker när 

man är stressad. 

Man kan missa ta 

en p-glukos, ge 

insulin. Det 

påverkar 

patienten.   

Vårdmoment 

missas 

Risk för fel i 

arbetet 

Patientsäker -

heten hotas 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades gjordes en egengranskning enligt Etikkommittén Sydost etiska 

egengranskning och enligt den behövdes ingen utvidgad etisk granskning för studien. Studien 

har följt Helsingforsdeklarationens (2013) fyra etiska krav. Informationskravet uppfylldes 

genom att samtliga informanter erhöll både skriftlig och muntlig information om studien och 

vad deltagande i studien skulle innebära. Information lämnades om att deltagandet var 

frivilligt samt att informanterna kunde avbryta utan orsak. Informanterna fick vid 

intervjutillfället skriva under ett informerat samtycke (bilaga 4). Det insamlade materialet 

behandlades konfidentiellt genom att materialet avidentifierades, det vill säga att resultatet har 

redovisats så att ingen kan härleda till specifik person. Intervjumaterialet har under studiens 

process förvarats på en säker plats så att endast författarna haft tillgång till det. 

Intervjumaterialet kommer att förstöras efter att studien har godkänts. Nyttjandekravet har 

följts genom att materialet endast använts till studiens forskning.  

 

Författarna skrev ner sin förförståelse om ämnet innan studien påbörjades, för att skapa en 

medvetenhet om förförståelsen. Under studiens gång har författarna ständigt reflekterat över 

sin förförståelse både enskilt och gemensamt för att genomföra studien så förutsättningslöst 

som möjligt och för att inte förvränga studiens resultat, vilket även Birkler, (2008) belyser. 

 

RESULTAT 
 

Efter att intervjumaterialet kring arbetsrelaterad stress analyserats urskiljdes sex olika 

underkategorier som sedan bildade tre olika huvudkategorier (tabell 2).  

 

Tabell 2. Beskriver under- och huvudkategori. 

Underkategori Huvudkategori 

Svårt att sätta sig in i patientens situation 

Svårighet i att tillgodose patienterna    

psykiska välmående 

Helhetsbilden av patienten uteblir 

Risk för fel i arbetet 

Svårt att tillgodose adekvat vård 

Patientsäkerheten hotas 

Patienterna uppfattas reagera med olika 

känsloyttringar 

Patienterna ger uttryck av att inte vilja 

vara till besvär 

Patienterna upplevs reagera negativt på 

sjuksköterskornas stress 

 

 

Helhetsbilden av patienten uteblir 

En kombination av personal- och tidsbrist ledde till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna 

och minskade deras förutsättningar till ett holistiskt synsätt, samt att det blev svårt att verka 



9 

 

för patienternas psykiska välmående. Sjuksköterskornas möte med patienterna blev också 

kortare än önskvärt och en grundlig bild av patienterna kunde därmed inte tillhandahållas.  

 

Svårt att sätta sig in i patientens situation 

När sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress hade de svårt att få tillräckligt med tid till 

patientmöten. Arbetsrelaterad stress och medföljande tidsbrist gav upphov till korta och 

snabba möten, vilket försvårade sjuksköterskornas möjligheter att fördjupa sig i patienternas 

situation. Sjuksköterskornas upplevde att det var svårt att skapa en relation med patienterna 

vilket då resulterade i att de inte kom patienterna lika nära, som de skulle ha gjort om de haft 

tillräckligt med tid. De korta patientmötena gjorde det svårt för sjuksköterskorna att bjuda in 

till samtal och ge patienterna möjlighet att öppna sig och förmedla sin berättelse. 

Sjuksköterskorna skapade sig då en ytlig bild av patienternas situation vilket kunde leda till 

exempelvis en försämrad anamnes eller att de inte fick samma förståelse för patienternas 

upplevelser “man kanske på något sätt har en uppfattning om vad det är för patient och vad 

de har för behov.. men inte mer” (Informant 3). Således menade sjuksköterskorna att vid 

upplevd arbetsrelaterad stress minskade möjligheterna att lära känna patienterna och deras 

behov.  

 

Att erhålla en helhetsbild av patienterna ansåg sjuksköterskorna var en förutsättning för att 

uppnå ett bra vårdande. Genom att erhålla mycket information från patienten och dennes 

tillstånd upplevde sjuksköterskorna att förutsättningarna för att bedriva en god vård ökade. 

Tidsbrist medförde arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur ledde till 

tidspressade situationer. Därmed begränsades möjligheterna att lyssna till patienterna och 

ställa öppna frågor. En sjuksköterska uttryckte “Vid hög arbetsbelastning känner man att man 

inte hinner med, då kanske man går ur rummen tidigare och lyssnar ej till punkt” (Informant 

5). Om patienterna inte fick möjlighet att beskriva sin situation till fullo riskerade 

sjuksköterskorna att förlora viktiga detaljer om patienterna och deras sjukdomsförlopp. På 

samma sätt menade några av sjuksköterskorna att under eller i slutet av vårdtiden kunde ny 

information från patienterna uppkomma. Information som inte framkommit tidigare på grund 

av tidsbrist kunde medföra extra vårddygn och därmed en förlängd vårdtid.  

 

Svårighet att tillgodose patienternas psykiska välmående 

Sjuksköterskorna upplevde således att det var svårt att få tid till patienterna på grund av brist 

på personal och tid. Dessa faktorer bidrog till att det var svårt att tillgodose både patienternas 

och anhörigas psykiska välmående. I sjuksköterskornas arbete fanns det dagliga rutiner som 

skulle följas och ibland hann de inte utföra något mer än just dessa. Detta upplevde 

sjuksköterskorna främst på helgerna, då det var en högre arbetsbelastning på grund av att det 

var mindre personal och att de hade många patienter. Utifrån dessa förutsättningar fick 

sjuksköterskorna prioritera de uppgifter som de tyckte var viktigast. De menade då att det blev 

mycket fokus på patienternas fysiska behov “Alltså man gör ju sina uppgifter.. man ger sina 

läkemedel och så men sen kan det vara att man inte hinner så mycket mer och det är ju inte så 

himla vårdande” (Informant 5).  

 

Då sjuksköterskorna var tvungna att prioritera upplevde de att tiden inte fanns för att sitta ner 

och lyssna och ta det “lilla extra” samtalet som de hade önskat “När man är stressad kan man 

inte tillmötesgå patientens psykiska välmående utan det blir mycket fokus på det fysiska, 

ibland skulle man bara vilja sätta sig ner och prata med patienten” (Informant 1). 

Sjuksköterskorna upplevde också att patienterna hade ett behov av att samtala eftersom de 

ofta hade mycket tankar. De upplevde då en otillräcklighet eftersom patienternas möjlighet att 

uttrycka och delge sin tankar uteblev på grund av tidsbrist. Följaktligen menade 



10 

 

sjuksköterskorna att vårdande är mer än att ge medicin vid rätt tidpunkt. Det är lika viktigt att 

tillgodose det psykiska välmåendet som de fysiska behoven för att uppnå en god vård och 

minska lidandet hos patienterna.  

 

Patientsäkerheten hotas 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna orsakades av hög arbetsbelastning och gjorde att 

förmågan att bedriva en god vård försvårades, samt att patientsäkerheten riskerades. 

Sjuksköterskorna kunde exempelvis missa något viktigt angående patienternas vård. Den höga 

arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna var tvungna att prioritera, vilket kunde ge 

konsekvenser av att vården inte blev lika för alla patienter och att det fanns en risk för att en 

del av patienterna inte fick tillräcklig vård.  
 

Risk för fel i arbetet 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att den arbetsrelaterade stressen kunde ge konsekvenser för 

patienternas vård “Stressen gör att vården inte är lika trygg och säker för patienten” 

(Informant 1). När sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress blev hjärnan blockerad 

och de fungerade sämre tankemässigt, blev tankspridda och glömde uppgifter som de skulle 

utföra. Viktiga uppgifter angående patienternas vård glömdes sällan bort, men 

sjuksköterskorna menade att när de var påverkade av arbetsrelaterad stress fanns det en ökad 

risk för att glömma. I slutet av arbetsdagen upplevde många känslor av att inte veta om de 

hade utfört alla uppgifter och om de genomfört ett patientsäkert arbete. En sjuksköterska 

menade alltså “Om man är stressad och det blir för mycket blir man tillslut tankspridd och 

känner, har jag gjort allt? Vilket har jag gjort och inte gjort?” (Informant 7).  
 

Det fanns en ökad risk att göra misstag eftersom sjuksköterskorna försökte utföra så mycket 

som möjligt på en gång. När sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress kunde arbetet 

bli mindre strukturerat, mer hackigt och påskyndat och på så sätt ökade även risken för att 

göra misstag. Det kunde exempelvis vara att sjuksköterskorna glömde att ta ett kapillärt 

glukosprov, ge insulin eller gör ett läkemedelsfel. Risken för misstag kunde ge konsekvenser 

för patienterna och deras vård. En sjuksköterska uttryckte “Läkemedel är något som kan 

påverka patientsäkerheten och är en tydlig del som kan bli fel för patienten.. att man delar fel 

tabletter i en stressad situation eller att man missar” (Informant 3). Sjuksköterskorna menade 

att även noggrannheten försämrades då de upplevde arbetsrelaterad stress. På samma sätt 

kunde det ge direkta konsekvenser för patienterna då sjuksköterskorna kanske inte lika 

noggrant kontrollerade personnummer, inte använde hjälpmedel vid förflyttningar eller inte 

dubbelkontrollerade i ordinationslistor. Patientsäkerheten kunde ytterligare riskeras av 

sjuksköterskornas brist på dokumentation. På grund av hög arbetsbelastning prioriterade inte 

alltid sjuksköterskorna dokumentationen och ibland kunde de helt glömma att dokumentera. 

Flertalet sjuksköterskor pekade på att dokumentationen är det som säkrar vården av 

patienterna och såg det som en viktig del i deras arbete för en god och säker vård. 

 

När sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress tog de inte alltid hjälp av sina kollegor 

eftersom de ville utföra så mycket som möjligt av sina arbetsuppgifter själva. Detta kunde 

resultera i att vissa arbetsuppgifter fick vänta länge. Det kunde medföra konsekvenser i och 

med patienterna fick vara ensamma en längre tid innan sjuksköterskorna hade möjlighet att 

träffa dem “När man har mycket att göra blir man påskyndad i det man gör vilket går ut över 

patienten...dom kanske får ligga längre utan smärtlindring än vad dom egentligen behöver för 

att man hinner inte dit så snabbt” (Informant 3).  
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Svårt att tillgodose adekvat vård 

Eftersom det inte fanns tillräckligt med tid till alla patienter var sjuksköterskorna tvungna att 

prioritera vad som var viktigast och vad som skulle utföras först. I dessa situationer 

prioriterades de sjukaste och de som var i störst behov av vård. De patienter som var mindre 

sjuka, med mindre omvårdnadsbehov och som klarade sig själva kom i andra hand. Den 

arbetsrelaterade stressen ledde därmed till att den vård som sjuksköterskorna bedrev inte blev 

lika för alla utan den som var sjukast fick bäst vård. Samtliga sjuksköterskor upplevde att de 

patienterna som inte prioriterades inte fick tillräckligt med vård som de kanske var i behov av. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de ville bedriva en jämlik vård för alla patienterna, men att 

förutsättningarna för detta inte alltid var närvarande. Sjuksköterskorna fick således ägna 

mycket av sin tid och fokus hos de svårt sjuka patienterna, vilket resulterade i att 

sjuksköterskornas tid och uppmärksamhet för de övriga patienterna begränsades. Därmed 

kunde sjuksköterskorna riskera patientsäkerheten och de övriga patienterna kunde bli lidande 

“Kanske en patient är sängliggande och man använder sig av lift för att ta upp patienten till 

rullstol. En stressad dag prioriteras inte det. vilket kan leda till att patienten blir sämre, får 

äta sittande i sängen eller får lunginflammation” (Informant 6). 

 

Patienterna upplevs reagera negativt på sjuksköterskornas stress 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna kände av deras arbetsrelaterade stress. Patienterna 

vågade inte uttrycka sina behov och tog ett steg tillbaka när de upplevde att sjuksköterskorna 

var stressade. Den arbetsrelaterade stressen bidrog också till en förstärkt känslomässig 

respons från patienterna.  

 

Patienterna uppfattas reagera med olika känsloyttringar 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna i flera fall uttryckte känslor av otrygghet och att de 

inte kände sig sedda på grund av att sjuksköterskorna var stressade och inte hade tid för dem. 

Sjuksköterskorna menade att patienterna kunde känna sig osedda i situationer där de lovat 

patienterna något och sedan på grund av upplevd arbetsrelaterad stress och tidsbrist glömt bort 

det. Patienterna var då tvungna att säga till ytterligare en gång.  
 

Sjuksköterskorna upplevde vidare att det förekom ensamhet hos patienterna och att deras 

arbetsrelaterade stress kunde förstärka patienternas känslor av ensamhet. På grund av den 

arbetsrelaterade stressen var det ibland svårt för sjuksköterskorna att få tillräckligt med tid för 

att kunna samtala med patienterna. Många av patienterna hade mycket tid till att fundera 

under vårdtiden och den enda samtalsstunden vissa patienter hade under en dag kanske 

uteblev för att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid. Därmed kunde ensamheten 

påverkas ytterligare. “Vissa har nära anhöriga, men vissa ligger här mycket själva och då är 

personalen de enda dom pratar med om dagen, det måste vara väldigt ensamt” (Informant 5). 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att patienterna uttryckte irritation till följd av stressen “En 

del blir nog irriterade... har du inte tid med mig? du kommer alltid till mig sist” (Informant 

1). Sjuksköterskorna menade att irritationen berodde på att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte hade tid för dem och fanns där i den utsträckning som de önskat. 

Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna uttryckte irritation över saker som borde 

hända, samt även angående saker som inte riktigt fungerade.  

 

Patienterna ger uttryck av att inte vilja vara till besvär 

Trots att sjuksköterskorna försökte dölja sin stress upplevde de att patienterna kände av den, 

exempelvis genom att sjuksköterskorna pratade fort, gick fort eller under vissa arbetsdagar 

inte hann hälsa på en del patienter. När patienterna kände att sjuksköterskorna var stressade 

kunde de ibland förstora sina behov, men att de i de flesta fall snarare förminskade behoven. 
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Patienterna förminskade behoven genom att de tog ett steg tillbaka vilket kunde medföra att 

de inte vågade berätta om något var fel eller om de behövde hjälp med någonting. En 

sjuksköterska uttryckte “dom vill inte ringa utan försöker då göra grejer själva, försöker gå 

till toaletten själva och då ramlar dom istället, dom ser ju att vi springer och hör att det 

ringer, det går inte att dölja” (informant 6). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna oftast 

gav uttryck av att inte vilja vara till besvär. Det som patienterna i vanliga fall skulle berättat 

ansåg sjuksköterskorna hölls tillbaka vilket kunde medföra att sjuksköterskornas bild av 

patienterna försämrades. Om det förekom brister i sjuksköterskornas information om 

patienternas situation kunde det i sin tur medföra extra vårddygn. Rätt vård hade till exempel 

kunnat sättas in tidigare om mer information om patienterna framkommit från början. Således 

menade sjuksköterskorna att deras stress gav negativa konsekvenser för patienternas vård. 

 

DISKUSSION 
 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad stress kan 

påverka vårdandet. Arbetsrelaterad stress kan på olika sätt inverka negativt på patienterna och 

deras vård, vilket gör det svårt att upprätthålla en god vårdrelation med patienten. Detta 

medför en försämrad uppfattning om patienternas situation. Sjuksköterskorna tvingas även att 

prioritera de som har störst behov av vård. Dessa aspekter skapar svårigheter när det gäller att 

kunna tillgodose och ombesörja en adekvat och individanpassad vård. Detta medför också 

svårigheter i att kunna stödja och stärka patienten i dennes hälsoprocesser. Stressen uppfattas 

av sjuksköterskorna kunna leda till negativa känslor hos patienterna. Vidare riskeras 

patientsäkerheten genom ökad risk för misstag och olika fel rörande patienternas vård, vilket i 

slutändan kan bidra till vårdlidande hos patienterna.  

Metoddiskussion      
Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser därför valdes en kvalitativ metod. 

Intervjumetod valdes för att direkttillfråga de som erfarit arbetsrelaterad stress och därmed få 

tillgång till deras egna erfarenheter och skapa en djupare förståelse för området. Thomsson 

(2010) menar att genom kvalitativa intervjuer får författarna tillgång till individernas tankar, 

känslor och erfarenheter av det studerade fenomenet. Författarna får förstahandsinformation 

genom intervjuerna, vilket ökar resultatets tillförlitlighet då ingen tidigare tolkat materialet. 

En kvantitativ metod kunde uteslutas då denna metod bygger på mer objektiv data (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2012). Sjuksköterskornas egna subjektiva upplevelser hade då 

förlorats.  
 

Genom ett strategiskt urval kunde informanter som hade mycket att berätta om 

forskningsfrågan väljas ut och författarna kunde förvissa sig om en variation i svaren 

(Forsberg & Wengström, 2013). Hade endast sjuksköterskor med fem års arbetslivserfarenhet 

valts ut hade förmodligen ett annat resultat framkommit. En variation i svaren kunde nu 

uppnås eftersom informanterna hade olika års arbetslivserfarenhet och arbetade på tre olika 

vårdavdelningar. Om fler män hade inkluderats i studien hade eventuellt skillnader mellan 

kvinnor och män kunnat påvisas, vilket kanske hade gett ytterligare en dimension i resultatet.  
 

Efter sju intervjuer upplevde författarna att inget nytt framkom i svaren, vilket tydde på att en 

datamättnad hade uppnåtts. Thomsson (2010) menar att detta är en lagom mängd intervjuer i 

syfte att skriva en C-uppsats. Författarna upplevde att det var en lagom mängd material för att 

komma in i problemområdet på djupet och utveckla en ny kunskap där intervjuerna bidrog 

med nya tankar och till reflektion. 
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Genom semistrukturerade intervjuer erhöll författarna en möjlighet till struktur genom 

förutbestämda frågor. Frågorna fördjupades sedan med hjälp av följdfrågor, vilket i sin tur 

skapade en mångsidighet i frågorna och svaren, detta menar Gillham (2008) ger en data av 

god kvalité. Genom intervjuguiden blev frågorna samma för alla informanter och författarna 

kunde förvissa sig om att de svarade mot syftet. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

det stärker resultatet då förutbestämda ämnesområden ökar homogeniteten i datainsamlingen.  

 

Dalen (2015) menar att pauser ger informanterna tid till att reflektera över den fråga som 

ställts. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av intervjuer vilket gjorde att de hade svårt 

att ge utrymme för pauser och viktig information kan ha gått förlorad. Genom pilotintervjun 

kunde författarna dock träna på intervjuteknik som kan ha inverkat positivt på de kommande 

intervjuerna. Båda författarna har medverkat under intervjuerna vilket eventuellt kan minska 

studiens tillförlitlighet. Thomsson (2010) menar nämligen att författarna lätt bryter varandras 

tankekedjor. När den ena tänkte följa upp något viktigt som informanterna sagt kunde den 

andra exempelvis ställa en helt ny fråga. Följdfrågorna kunde också utebli vilket kan göra att 

viktig information hos informanterna föll mellan stolarna. Det som istället ökar 

tillförlitligheten är att frågeområdena delades upp före intervjuerna. Författarna kunde därför 

komplettera varandra genom att fokusera på olika saker under intervjun och täcka upp 

varandras luckor. Thomsson (2010) menar att det är lättare att uppmärksamma allt som 

informanten säger när det är två som intervjuar.  

 

Författarna har som Lundman och Hällgren-Graneheim (2013) beskrivit utfört en noggrann 

beskrivning av analysförfarandet och har genom diskussion verifierat sina ställningstagande 

under hela forskningsprocessen vilket stärker resultatets tillförlitlighet. Båda författarna har 

läst samtliga intervjuer och genomfört delar av analysen gemensamt. I varje steg av analysen 

har författarna diskuterat och reflekterat över olika tolkningsmöjligheter vilket stärker 

tillförlitligheten. Lundman och Hällgren-Graneheim (2013) skriver att i den kvalitativa 

innehållsanalysen får ingen data som svarar på syftet uteslutas för att det saknas en lämplig 

kategori, samt att ingen data ska falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera 

kategorier (ibid). Författarna tyckte att detta var svårt att följa eftersom upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress lätt kan passa in i flera olika kategorier. Analysprocessen tog tid då 

bearbetningen och formuleringen av det insamlade materialet bearbetades grundligt innan ett 

färdigt resultat kunde framställas. Under analysen upplevde författarna att fler följdfrågor 

kunde ställts under intervjuerna vilket kunde medfört mer uttömmande svar och hade 

eventuellt gett ett rikligare resultat. 

 

Det är läsaren som till sist bedömer studiens giltighet. Författarna har noggrant beskrivit 

analys och urval samt presenterat citat från intervjuerna vilket ger läsaren möjlighet att tolka 

studiens resultat, samt skapa en uppfattning om studiens trovärdighet. I en kvalitativ studie 

kan författarna inte distansera sig helt från materialet och resultatet kan därför inte ses vara 

oberoende av författarna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna är medvetna 

om detta eftersom de har varit delaktiga under intervjuerna och är därför medskapande av 

texten. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att forskarnas förförståelse kan sätta 

sin prägel på analysen. För att undvika detta försökte författarna skapa sig en medvetenhet om 

sin förförståelse genom olika handlingssätt för att inte färga eller förvränga studiens resultat.  

 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att generaliserbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer och grupper. Författarna valde att 

göra en intervjustudie med ett fåtal informanter vilket gör det svårt att överföra resultatet till 

en annan population. Att studien genomfördes på ett sjukhus gör att det blir mer överförbart 
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inom sjukhuset. Om fler informanter och fler sjukhus hade inkluderats hade det varit lättare 

att generalisera resultatet. Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitativa metoder 

vanligtvis inte används för att generalisera resultatet till liknande områden utifrån det 

insamlade materialet, det syftar i huvudsak till att få en ökad förklaring och förståelse för det 

studerade fenomenet. Polit och Beck (2010) menar att den huvudsakliga generaliseringen sker 

hos läsaren och att det är deras uppgift att utvärdera i vilken utsträckning resultatet kan 

generaliseras till nya situationer. 

 

Författarna anser att de under studiens genomförande beaktat de etiska aspekterna. Innan 

studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning vilket gjorde att risker för etiska problem 

uppmärksammades. Det strategiska urvalet är däremot något som kan ha påverkat 

informanterna. Kontakten med avdelningscheferna gjorde att cheferna eventuellt kunde vara 

medvetna om vilka anställda som deltog i studien. Det kan anses som negativt eftersom 

sjuksköterskorna kanske inte vågar berätta och prata fritt om ämnet, även om de lovats 

konfidentialitet. Intervjuerna utfördes dessutom på informanternas arbetsplatser vilket kan ha 

gjort anställda på avdelning identifierat vilka som deltagit. Samtidigt valde informanterna 

själva plats och tid för intervjun och dessutom har författarna avidentifierat samtligt material 

vilket gör att det inte går att härleda till specifik person. Studien har presenterats på ett sådant 

sätt att avdelning, sjukhus och informanter inte går att identifiera. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att helhetsbilden av patienten uteblir när sjuksköterskorna upplever 

arbetsrelaterad stress. Detta genom att sjuksköterskorna får otillräckligt med tid till möte och 

samtal med patienterna. Tidsbristen begränsar patienternas möjlighet att uttrycka sin 

berättelse. Viktig information kring patienternas tillstånd och patienternas upplevelser kan 

därmed gå förlorad, vilket försvårar sjuksköterskornas möjlighet att bedriva en god 

individanpassad vård. Liknande resultat finns i Hallin och Danielsons (2007) studie, där 

sjuksköterskorna på grund av den höga arbetsbelastningen begränsas i sin uppmärksamhet för 

patienternas berättelser och frågor. Brist på kontakt med patienterna gör det svårt för 

sjuksköterskorna att skapa en allmän bild av dem, vilket ger svårigheter i att tillgodose 

patienterna med optimal vård och trygghet (ibid).  
 

Resultatet visar vidare att arbetsrelaterad stress som orsakas av tidsbrist utgör ett hinder för att 

skapa en god vårdrelation med patienterna, vilken även framkommer i Eriksson och 

Svedlunds (2007) studie. I en studie av Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos 

(2007) menar patienterna att tid tillsammans med sjuksköterskan är avgörande för att uppnå 

förtroende och utveckla en relation. Eriksson och Svedlunds (2007) studie visar att ett äkta 

möte mellan sjuksköterska och patient måste ske för att skapa en god vårdrelation. Ett äkta 

möte präglas av att sjuksköterskorna är närvarande, stödjer, skyddar samt bevarar det unika 

hos varje enskild individ (ibid). I resultatet framkommer det också tydligt att när 

sjuksköterskan upplever arbetsrelaterad stress är det svårt att skapa äkta möten. Om en 

vårdrelation inte skapas kan det leda till ett lidande hos patienterna (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom att få tillgång till patienternas känslor kan sjuksköterskorna bli medvetna om 

faktorer som är viktiga för att kunna skapa en bra fungerande vårdrelation med den enskilda 

individen. Under tidspress minskas utrymmet för detta (Eriksson & Svedlund, 2007). 

Resultatet visar att om sjuksköterskorna hade upplevt mindre tidspress hade den upplevda 

arbetsrelaterade stressen minskats och varje patient hade fått mer tid. Även Teng, Hsiao och 

Chou (2010) belyser tidspress i sin studie, där det framkommer att det är viktigt att cheferna 

arbetar för att minska tidspressen hos sjuksköterskorna. Larsson et al. (2007) menar att om 

sjuksköterskorna kan lägga mer tid på patienterna känner patienterna sig mer uppskattade 
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vilket ökar känslorna av kontroll och känslomässig komfort.  

 

Sjuksköterskorna tvingas att prioritera det som är viktigast när de upplever arbetsrelaterad 

stress. Således blir det ofta så att endast de fysiska behoven hinner tillgodoses. Hallin och 

Danielson (2007) beskriver i sin studie att när sjuksköterskorna upplever höga arbetskrav kan 

det orsaka sämre vårdkvalité för patienterna eftersom att kontakten blir kort och 

otillfredsställande. Denna intervjustudies resultat visar att sjuksköterskorna upplever att 

patienterna har mycket funderingar men på grund av sjuksköterskornas arbetssituation 

minskar möjligheterna till att samtala med patienterna, vilket i sin tur medför att patienterna 

kanske inte får delge sina tankar i den utsträckning som önskas. Eriksson och Svedlund 

(2007) menar att behovet av bekräftelse är generellt för alla människor, särskilt för de som 

sätter sina liv i någon annans händer. Det går i linje med Larssons et al. (2007) studie där de 

beskriver att patienterna måste vara tillräckligt välinformerade för att kunna känna sig trygga 

och uppleva en känsla av kontroll över sin situation. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

genom att sjuksköterskan främjar patientens delaktighet i sin vård kan patienten fatta egna 

hälsofrämjande beslut och därmed uppnå hälsa och välbefinnande. Även Larsson et al. (2007) 

har funnit i sin studie att interaktionen mellan sjuksköterska och patient betonas som en 

nyckelfaktor för att patienterna ska kunna uppleva delaktighet i sin vård. 
 

Sjuksköterskornas fokus inriktas framförallt på de fysiska behoven när de upplever 

arbetsrelaterad stress och patientens psykiska välmående kommer då i andrahand. 

Sjuksköterskorna prioriterar de fysiska behoven då de är centrala för att hjälpa patienterna att 

uppnå och återställa sin hälsa. Samtidigt står det i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (2005) att omvårdnaden ska genomsyras av en helhetssyn av 

patienterna. Därmed är det viktigt att sjuksköterskan även tillgodoser patientens psykiska 

behov för att bedriva en god vård och upprätthålla en god helhetsbild av patienten.  
 

Resultatet i denna intervjustudie visar att sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad 

stress kan hota patientsäkerheten. När patientsäkerheten hotas löper patienterna ökad risk att 

drabbas av vårdskador. Resultatet visar precis som Adib-Hajbaghery, Khamechian och Alavis 

(2012); Choi, Pang, Cheung och Wongs (2011); Hallin och Danielsons (2007) studier att när 

sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress kan det direkt inverka negativt på patienterna 

och deras vård. Exempelvis genom en ökad risk för fel, minskad noggrannhet eller glömska 

hos sjuksköterskorna. En vårdskada orsakar ett vårdlidande vilket Dahlberg och Segesten 

(2010) menar är ett onödigt lidande som orsakas av vård eller brist på vård. Öhrn (2014) 

menar att orsaken till att en vårdskada uppkommer oftast beror på flera samverkande faktorer 

så som brister i arbetsmiljön, organisation, bemanning och rutiner. I resultatet framkommer 

det att sjuksköterskorna upplever att personal- och tidsbrist samt många olika uppgifter 

orsakar stress i deras arbete och att det även leder till en psykisk belastning som gör att 

patientsäkerheten hotas. Därmed är det av stor vikt att utreda bakomliggande faktorerna till 

upplevelsen av personal- och tidsbrist för att sjuksköterskorna precis som Öhrn (2014) menar 

ska kunna genomföra sitt arbete under sådana villkor att en säker vård kan ges. Teng, Chang 

och Hsu (2009) menar också att sjuksköterskornas känslomässiga stabilitet är en viktig faktor 

för patientsäkerheten. Genom att skapa stöd i form av ett bra klimat på arbetsplatsen minskar 

den arbetsrelaterade stressen och ökar välbefinnandet hos sjuksköterskorna vilket kan i sin tur 

kan förbättra patientsäkerheten (ibid).  

 

När sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress finns det inte tillräckligt med tid för alla 

patienterna. Därmed prioriteras de patienter med störst behov av vård och en lika vård kan 

inte bedrivas för alla. I överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 
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1997:763), 2 §, skall den som har störst behov av hälso- och sjukvård ges företräde till vården. 

Ur resultatet framkommer det dock att de övriga patienterna kan bli lidande eftersom deras 

behov av vård inte blir tillgodosedd i samma utsträckning som de patienter som prioriteras. 

Om patienterna upplever att de förbises, blir åsidosatta eller upplever en maktlöshet i relation 

till sjuksköterskorna kan även här ett vårdlidande uppstå (Wiklund-Gustin, 2014; Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

I resultatet framkommer det att när sjuksköterskorna är stressade i sitt vårdande upplevs 

patienterna reagera negativt på sjuksköterskornas stress, de upplevs känna sig ensamma, 

otrygga och upplever att de inte blir sedda. Detta överensstämmer med Teng, Hsiao och 

Chous (2010) studie som visar att sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress är negativt 

relaterat till patienternas uppfattningar om tillförlitlighet, ansvar, förtroende, lyhördhet och 

säkerhet. Resultatet visar vidare att sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad stress gör 

att patienterna inte vill vara till besvär, vilket kan ge konsekvenser av att viktig information 

kan utebli och att en längre vårdtid krävs. Resultatet och Teng, Hsiao och Chou (2010) menar 

på samma sätt att patienterna tar ett steg tillbaka och vågar inte ställa sina frågor på grund av 

sjuksköterskornas stress. Uteblivna frågor kan i sin tur leda till brist på kunskap hos patienten 

om dennes sjukdom, vilket kan leda till att sjukdomen återkommer eller förvärras (ibid). 

Larssons et al. (2007) studie beskriver å andra sidan att patienterna inte enbart drar sig tillbaka 

på grund av att de inte vill vara till besvär, utan det kan även bero på fysisk och mental 

förmåga. 

 

Förslag på fortsatt forskning är att jämföra förekomst av arbetsrelaterad stress relaterat till 

antal patienter som sjuksköterskan ansvarar för. Då patienterna i hög grad upplevs bli 

påverkade av sjuksköterskornas arbetsrelaterade stress finns ytterligare behov av forskning av 

att undersöka hur patienterna upplever att deras vård påverkas av sjuksköterskornas stress. 

Utifrån deras åsikter och upplevelser kan en medvetenhet skapas om var patienterna anser att 

bristerna är. Ytterligare behov av forskning är att ta reda på om minskad stress hos 

sjuksköterskor påverkar patienterna och vårdandet positivt. 

 

Slutsats  
Slutligen visar studien ur ett sjuksköterskeperspektiv att den arbetsrelaterade stressen 

påverkar både sjuksköterskorna, patienterna och vårdandet. Det är tydligt hur personal- och 

tidsbrist samt många olika arbetsuppgifter skapar hög arbetsbelastning. Till följd av denna 

problematik är det svårt för sjuksköterskorna att upprätthålla en god omvårdnad och 

patientsäkerheten riskeras.  

 

Sammanfattningsvis kan allmänsjuksköterskorna genom studien få en ytterligare klarhet om 

vad arbetsrelaterad stress kan leda till. En medvetenhet kan skapas om att det inte enbart är 

den enskilde sjuksköterskan som erfar den arbetsrelaterade stressen, utan att även andra 

sjuksköterskor erfar det. När sjuksköterskorna upplever att deras arbetsrelaterade stress 

påverkar vårdandet bör de informera sin chef. Genom att arbeta för att sänka kraven och öka 

sjuksköterskornas stöd och kontroll kan sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad 

stress minska och möjligheterna till att ge en god vård öka. 
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Bilaga 1 

 

 

INFORMATIONSBLAD 

 

Till avdelningschef 
 

Vi är två studenter som studerar till sjuksköterskor på Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska skriva 

vår C-uppsats med syfte att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad 

stress påverkar vårdandet. 
 

Vi har tagit kontakt med dig för att få kontakt med sjuksköterskor som kan delta i vår 

intervjustudie. Vi söker en till två allmänsjuksköterskor på er avdelning som upplevt 

arbetsrelaterad stress. Genom att vi får mailadresser av dig till de som vill delta i studien kan 

individuella informationsbrev med mer information skickas ut till de som är intresserade. 

Genom detta kan vi också bestämma plats och tid för intervjun. 
 

Sjuksköterskornas deltagande är frivilligt och de kan avbryta när som helst under studiens 

gång utan någon orsak eller motivering till varför. De kommer att få skriva under ett 

informerat samtycke vid intervjutillfället. Intervjumaterialet kommer att förvaras på en säker 

plats så att inga obehöriga kan få tag på det. Materialet kommer endast författarna och 

handledaren ha tillgång till. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras, det vill säga att i 

resultatet kommer att redovisas så att det inte går att identifiera till person. 
 

Vi planerar att intervjuerna kommer ske under vecka 46 och kommer att ta cirka 30-45 

minuter. Vi undrar om det finns någon möjlighet att få ett godkännande om att intervjuerna 

sker på arbetstid, om detta passar informanterna bättre. 
 

Vi skulle vara tacksamma om Du skulle vilja hjälpa oss med detta till vår studie.   

Om du har frågor eller vill veta mer, ring eller maila oss eller vår handledare Elin-Sofie 

Forsgärde. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Frida Andreasson och Johanna Nibble 
 

 

Vid kontakt: 
 

Frida Andreasson     Johanna Nibble        Handledare    

Mail:  Mail:  Elin-Sofie Forsgärde 

Telefonnummer: Telefonnummer: Mail: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Bilaga 2 

 
 

INFORMATIONSBLAD 
 

Till informant 
 

Vi är två studenter som studerar till sjuksköterskor på Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska skriva 

vår C-uppsats med syfte att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad 

stress kan påverka vårdandet. 
 

Om du har upplevt arbetsrelaterad stress vid något tillfälle skulle vi gärna vilja intervjua dig. 

Intervjuerna kommer att genomföras individuellt av oss, Frida och Johanna. Om du väljer att 

delta kommer du att få berätta om dina upplevelser och erfarenheter av arbetsrelaterad stress 

och hur du upplever att detta påverkar ditt vårdande. 
 

Intervjuerna kommer att vara mellan 30-45 minuter. Du kan själv föreslå tid och plats för 

intervjun. Med tillåtelse från dig kommer vi spela in intervjuerna, för att sedan skriva ned allt 

med syfte att inte missa något och för att kunna analysera texten och sammanställa ett resultat. 
 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan någon orsak eller 

motivering om varför. Den information som du som informant ger oss under intervjun, det vill 

säga intervjumaterialet kommer under processens gång att förvaras på säker plats så att inte 

obehöriga kan komma åt det. Materialet kommer endast författare och handledare ha tillgång 

till. Intervjumaterialet kommer endast användas till vårt syfte och denna studie. Materialet 

kommer avidentifieras, det vill säga att resultatet kommer att redovisas så att ingen kan 

identifiera till dig som person.   
 

Du kommer att få skriva under ett informerat samtycke vid intervjutillfället. 
 

Intervjuerna kommer ske under vecka 46, men om annat tillfälle önskas kan vi komma 

överens om ett annat datum. Önskar du att delta i vår studie så ber vi dig svara på detta mail 

eller kontakta oss via telefon så vi tillsammans kan bestämma tid och plats för intervjun. 
 

Vi skulle vara tacksamma om Du vill delta i vår studie. 

Om du har frågor eller vill veta mer, ring eller maila oss eller vår handledare Elin-Sofie 

Forsgärde. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Frida Andreasson och Johanna Nibble 
 

Frida Andreasson     Johanna Nibble        Handledare    

Mail:  Mail:  Elin-Sofie Forsgärde 

Telefonnummer: Telefonnummer: Mail: 

 

 
 

 

 

 



 
 

      Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge ha du arbetat som sjuksköterska? 

 Vilken avdelning arbetar du på? 

 För att få en inblick i ditt arbete, skulle du kort vilja berätta om hur en vanlig 

arbetsdag ser ut? 

 

 Har du någon gång upplevt stress i ditt arbete? 

 
 Kan du berätta om det senaste tillfället som du kände dig stressad på arbetet? 

 – Upplevde du att det påverkade ditt vårdande? 

 – Hur kände du då? 

 – Vilka tankar uppstod i relation till patienten? 

 – Hur hade du agerat i den situationen om du inte varit stressad? 

 

 Upplever du att arbetsrelaterad stress påverkar vårdandet av patienter? 

 – I vilka situationer blir det mest tydligt? 

 – Kan du ge ett exempel? 

 – Hur upplever du att relationen med patienten påverkas av stress? 

 

 Hur tror du patienten upplever om du är stressad i ditt vårdande? 

 – Kan du ge ett exempel? 

 

 Hur upplever du att stressen påverkar ditt arbete för en god och säker vård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Bilaga 4 

 
    

Informerat samtycke   
 
Jag samtycker härmed att delta i studien ”Sjuksköterskors upplevelser av hur arbetsrelaterad 

stress kan påverkar vårdandet”. 

 
 

Jag har erhållit information om: 

- Studiens syfte och genomförande. 

- Att mitt deltagande är frivilligt och rätten till att avbryta min medverkan när som helst utan 

att ange någon orsak. 

- Att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

- Att intervjumaterialet endast kommer användas till denna studie.  

- Att materialet kommer avidentifieras, det vill säga att resultatet kommer att redovisas så att 

ingen kan identifiera till mig som person 

 
 

Härmed bekräftar jag att jag förstått den information som jag fått angående medverkan i 

intervjun och studien. Jag samtycker till att bli intervjuad och att intervjun spelas in.  
  

 

Underskrift av informant  
 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, datum 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift 
 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

      

 

 
 

 

 


