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SAMMANFATTNING 

 

 

Att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala äldrevården är en svår uppgift, då 

sjuksköterskan ofta upplever stor frustration över att vara den ”ensamma fixaren”. Att vara 

den ”ensamma fixaren” kan beskrivas som att kunna allt och vara överallt, medan man 

samtidigt känner sig underskattad och osynlig. Sjuksköterskorna riskerar på grund av detta, att 

göra misstag och utveckla sjukdom på grund av stress. Syftet med denna studie var att 

undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom kommunal 

äldrevård. Studien hade en kvalitativ deskriptiv design och data samlades in med hjälp av 

enskilda intervjuer med sex sjuksköterskor. Materialet analyserades enligt Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

oförutsedda händelser som stressande, då de även hade planerade ärenden sedan tidigare. 

Övrig vårdpersonal och anhöriga ställde ibland högre krav än vad sjuksköterskorna kunde 

motsvara vilket gjorde sjuksköterskorna frustrerade. Sjuksköterskorna hade även egna krav 

som inte kunde motsvaras och att verksamheten inte alltid gav förutsättningar för att 

sjuksköterskorna skulle kunna utföra ett bra omvårdnadsarbete utifrån sina ideal vilket kan 

leda till moralisk stress. Sjuksköterskorna upplevde en för hög arbetsbelastning och för 

mycket stress i sin arbetsmiljö. Vidare visade resultatet att sjuksköterskan upplevde brister i 

patientsäkerheten såsom läkarbristen, att ej kunna ge en säker läkemedelshantering och att 

inte hinna skriva och bearbeta avvikelser. Att arbeta under tidspress och stress är påfrestande, 

både fysiskt och psykiskt, och kan på sikt påverka sjuksköterskornas hälsa och därmed även 

patientsäkerheten negativt. Att arbetsgivaren erbjuder kunskap i stresshantering och arbetar 

stressförebyggande är därför av vikt.  

 

  

Nyckelord; Kommunal äldrevård, arbetsmiljö, sjuksköterskor, stress, stresshantering, 

patientsäkerhet. 
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ABSTRACT 

 

It is a demanding task working as a nurse in municipal elderly care, especially, when 

experiencing frustration as the ”lonely planner”. Being the ”lonely planner” means; being 

everywhere, knowing everything, while you are feeling underestimated and invisible. This 

increase the risk of making mistakes and develop disease from stress. The purpose of this 

study was to examine nurses experience of stress in their working situation in municipal 

elderly care. The method is qualitative with an descriptive approach and data was collected 

from individual interviews with sex nurses. The data was analyzed according to Graneheim 

and Lundmans qualitative content analysis. The result showed that nurses experienced 

unforeseen events as stressful.  Sometimes other caregivers and relatives put higher demands 

on the nurses which led to feelings of frustration. The nurses also had high demands on 

themselves which they could not match, and the work did not always give the right conditions 

for nurses doing a good job. A high workload and to much stress in their work enviroment 

was reality for the nurses.  Further the result showed that the nurses experienced lack of 

patient safety. Working under time pressure and stress is strenuous, both physically and 

mentally, and may eventually affect the nurses health and the patient safety negative. As for 

example the lack of doctors, not to be able to provide safe medication and not having the time 

to write and process deviations. 

It is important that the employer provides knowledge in stress management and how to work 

with stress prevention.  

 

 

 

 

Key word: Municipal elderly care, nurses, stress, stress management, work environment, 

patient safety 
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INLEDNING 

 

I en svensk studie av Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) påvisas att det är en svår uppgift 

att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala äldrevården, då man upplever stor 

frustration över att vara den ”ensamma fixaren”. Detta innebär att kunna vara överallt och 

kunna allt, medan man samtidigt känner sig genomskinlig och underskattad. Detta gör att 

sjuksköterskan riskerar moralisk stress, att göra misstag och utveckla sjukdom på grund av 

stress. I en annan svensk studie från Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2010) påvisas 

att sjuksköterskan upplever stress och samvetsstress i relation med höga förväntningar och 

krav samt minskade möjligheter till återhämtning.  

 

En för hög arbetsbelastning för vårdpersonal under en begränsad tid behöver inte leda till 

ohälsa. Men däremot kan denna belastning vara skadlig om den pågår under en längre tid  

(Mörtvik & Fromm, 2012). I en nationell inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket (2013) 

gjort visade att tung arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer skapar ohälsa och 

sjukskrivningar inom vården. Ändå gör bara hälften av arbetsgivarna inom den sektorn 

fullgoda riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön. Statistik visar att 35 procent av 

arbetsskadeanmälningar 2005-2010, som hade organisatoriska och sociala orsaker, kom 

framförallt från särskilda boenden för äldre och hemtjänst för äldre.  

 

BAKGRUND 

Definition av stress 

 

Begreppet stress kommer ifrån det latinska ordet stringere, som betyder dra ihop.  Begreppet 

användes under det tidiga 1900-talet i samband med allvarliga sociala och psykiska 

påfrestningar, men har efter det definierats och använts på en rad olika sätt inom olika 

ämnesområden och det finns idag ingen fullständig enighet om vad det betyder. Vissa 

använder begreppet om yttre psykiska, fysiska eller sociala stimuli som stör eller skadar den 

mänskliga organismen. En överbelastning av stress som påförs utifrån innebär då en 

överstigande toleransgräns för organismen (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   

Historiskt perspektiv 

 

Ohälsa på grund av hög arbetsbelastning är inget nytt sett ur ett historiskt perspektiv. Under 

sekelskiftet mellan1800-1900-talet, påverkades människans miljö av många förändringar stora 

krav och ett ökat informationsflöde. Väntrummen på läkarmottagningarna fylldes av 

överansträngda och stressade patienter. Orsaken till detta var för lite vila och för mycket 

arbete. Tillståndet diagnostiserades nervtrötthet-neurasteni, och drabbade främst de 

högpresterande människorna i samhället, exempelvis affärsmän och börsmäklare. Diagnosen 

fick en hög status i och med detta och sågs som en hedersam diagnos för män i karriären 

(Johannisson, 2005). 

Upplevelse av stress 

 

När vi upplever stor fara, alltså stress, agerar vi enligt ett reaktionsmönster som är till för att 

antingen bokstavligen förgöra angriparen, eller om vi bedömer att faran är övermäktig, att 

komma undan så fort som möjligt. Denna enorma kraftmobilisering är helt i sin ordning om vi 

lyckas undanröja hotet och återgå till ett läge i balans. Men när vi ej lyckas med detta, utan 
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hamnar i ett permanent tillstånd av kamp/flykt, då olika kroppssystem är ständigt aktiverade, 

kan allvarliga hälsoproblem uppstå (Perski, 2006). 

Arbetsmiljö 

 

I den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden har antalet äldre minskat. Men allt fler 

äldre bor kvar i det egna hemmet under en längre tid, och är då i behov av omfattande 

vårdinsatser. Den ökade livslängden från 65 års ålder innebär ett flertal år utan hälsa, med det 

menas att sjukligheten kommer senare i livet. Samtidigt sker en neddragning inom den 

kommunala äldrevården av resurser och personal trots att antalet av totala vårdtimmar som 

utförs är oförändrade i stort sett (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2014) uppkommer stress som är arbetsrelaterad som en konsekvens 

av belastande förhållanden i arbetet. De två förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till 

arbetsrelaterad stress är problem som rör det sociala samspelet samt hög arbetsbelastning. 

Några exempel på signaler som kan visa på stress och hög arbetsbelastning är övertidsarbete, 

att man tar med arbete hem eller hoppar över luncher eller raster. Andra exempel på signaler 

är hög arbetsintensitet under långa perioder, upplevelse av otillräcklighet, bristande 

motivation, nedstämdhet och symtom som värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär. Även låg 

kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat, sjuk-frånvaro, sjukskrivningar, hög 

personalomsättning, konflikter och olyckstillbud.  

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Sjuksköterskan i äldrevården kan arbeta inom flera områden så som på äldreboende, 

hemsjukvård eller på gruppboende för dementa. Inom den kommunala äldrevården har 

sjuksköterskan ett särskilt stort ansvar för att vara den samordnade personen som ska se 

patientens behov av vård och då ansvara för att vårdkedjan fungerar. Detta innebär att 

bedöma, besluta, planera, leda och utföra samtliga omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan har 

således ett stort ansvar inom den kommunala äldrevården (Vårdförbundet, 2007).  

 

Sjuksköterskan som arbetar i ordinärt eller särskilt boende kan ansvara för allt från ett mindre 

antal till ett mycket stort antal äldre människor, ibland ändå upp till 300 personer. Detta ställer 

nästan orimliga krav på sjuksköterskan, kanske till den grad så att patientsäkerheten blir 

sämre och sjuksköterskan drabbas av arbetsskador. Den äldre människan blir den största 

förloraren när sjuksköterskan blir en konsult. Särskilt då den utbildade sjuksköterskan har en 

uppövad 

klinisk blick för att kunna bedöma hur den äldre människan mår, och vilka omvårdnadsbehov 

som finns och är nödvändiga för en säker omsorg och vård. Sjuksköterskor känner sig ibland 

frustrerade och stressade över att inte kunna utöva omvårdnaden som behövs och som de har 

utbildning till (Josefsson, 2009).  

 

Sjuksköterskans arbetssituation 

 

Vårdförbundet (2007) genomförde en undersökning bland yrkesverksamma sjuksköterskor 

inom kommunal äldrevård om hur de ser på sin arbetssituation. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna inom kommunal äldrevård mestadels var nöjda med sin arbetssituation, men 

18 procent uppfattar dock att rollen är otydlig. Orsakerna till detta kan vara brister i ledning 

och mål, och otydligheter och gränsdragningar mellan hälso- och sjukvårdslagen och 
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socialtjänstlagen när det kommer till biståndsbeslut och omvårdnadsbehov (Vårdförbundet, 

2007).  

 

I en amerikansk studie från 2007 (Lapane & Hughes) undersökte man arbetstillfredställelse 

och källor till stress hos sjuksköterskor inom äldreomsorg. Studien visade att det som är mest 

stressande för sjuksköterskor är att ej ha tillräckligt mycket personal, för hög arbetsbelastning, 

bli avbruten, och att icke hälsoutbildad personal bestämmer hur de ska utföra deras jobb, dålig 

lön och slutligen vara ansvarig för patientens utfall. Vidare visade en annan studie från 2007 

(Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers) ett samband mellan negativa organisatoriska orsaker, 

sociala faktorer och utbrändhet. Att få ett stöd från medarbetare och organisationen minskade 

sjuksköterskans risk att drabbas av känslomässig utmattning.   

 

Karasek (1997) undersökte i en studie en krav-kontroll-modell för hög arbetsbelastning med 

data från Sverige och USA. Krav-kontroll-modellen är en modell som mäter stress i 

arbetslivet med hjälp av sociala, fysiska och mentala variabler. Modellen visar och klargör hur 

höga krav och låg kontroll ger en spänd arbetssituation medan höga krav och hög kontroll ger 

en aktiv arbetssituation. Studien visar att det som kan minska stress för medarbetare är få vara 

med och påverka beslut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1; Figur som belyser krav-kontroll-modellen ovan (Karasek, 1997).  
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Patientsäkerhet som teoretisk referensram 

 

I detta arbete har patientsäkerhet använts som teoretisk referensram.  

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010) handlar patientsäkerhet om skydd mot vårdskada. 

En vårdskada är när en patient drabbas av sjukdom, dödsfall, kroppslig eller psykisk skada 

eller lidande som hade kunnat undvikas om åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården. Allvarlighetsgraden på vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad. En 

allvarlig vårdskada innebär att en skada är bestående och inte ringa, eller att patienten i fråga 

har fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.  De patienter som ofta har kontakt med 

vården har en högre risk att drabbas av skador. Dit hör kroniskt sjuka, patienter inom 

psykiatrin och multisjuka äldre (SFS, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sjuksköterskor inom kommunal äldrevård har ett stort ansvar och att de upplever deras roll 

som otydlig (Vårdförbundet, 2007). Tung arbetsbörda, stress och påfrestande patientrelationer 

skapar ohälsa och sjukskrivningar inom vården (Arbetsmiljöverket, 2013). Sjuksköterskor 

känner sig ibland frustrerade och stressade över att inte kunna utöva den omvårdnad som 

behövs till den äldre människan då de ofta har många antal äldre människor de ansvarar för 

(Josefsson, 2009). Patientsäkerheten minskar hos de multisjuka äldre (SFS, 2010). Krav-

kontroll-modellen visar sambandet mellan graden av krav på sin arbetsplats och det 

beslutsutrymme och det stöd som individen har till förfogande. Beroende på dessa olika 

omständigheter kan individen uppleva sin arbetssituation som aktiv, passiv, avspänd eller 

spänd (Karasek, 1979). Stress kan på sikt vara skadligt för hälsan enligt Perski (2006), därför 

är det viktigt att studera i vilka specifika situationer sjuksköterskor upplever olika former av 

stress. Detta för att kunna förbättra sjuksköterskors hälsa, arbetsmiljö och kunna förändra 

arbetssituationen och öka patientsäkerheten i vården av äldre.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom 

kommunal äldrevård. 

 

METOD 

Ansats och Design    

 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design och data analyserades med en latent 

innehållsanalys beskrivet av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys är en metod 

som kan användas på både kvantitativa eller kvalitativa data och med ett induktivt eller 

deduktivt tillvägagångsätt. Induktiv analys innebär att forskaren bemöter det insamlade 

materialet förutsättningslöst, medan deduktiv analys utgår från en utarbetad teori eller mall 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

När analysen ska påbörjas ska forskaren bestämma om man ska analysera det manifesta 

innehållet eller det latenta innehållet också. Med det manifesta menas det som direkt uttrycks i 

texten, och det latenta menas, det som forskaren tolkar som textens innebörd (Graneheim & 
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Lundman, 2004). En ansats från början var att författaren skulle analysera det manifesta 

innehållet i texten i olika kategorier, men det var svårt att inte även göra en latent tolkning av 

texten. Graneheim och Lundman (2004) menar det oftast blir en viss tolkning av texten men 

att den kan vara mindre eller mer djup. 

 

Inom omvårdnad används innehållsanalys mest inom folkhälsostudier, psykiatri och i 

geriatrik. Innehållsanalys kan användas för att identifiera kritiska processer och skapa och 

förstå meningen av kommunikationen (Elo & Kyngäs, 2007). I kvalitativ forskning önskar 

forskaren att bli intensivt involverad, och blir på det sättet själva forskningsinstrumentet (Polit 

& Beck, 2012).  

Urval 

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor i tjänst och med minst ett års 

erfarenheter som sjuksköterska i den aktuella kommunen. Det skickades ut en förfrågan till 

tolv sjuksköterskor (Bilaga I). Till de tolv sjuksköterskor som författaren skickade en 

förfrågan om att vilja delta i studien via mail, svarade sju stycken. Fem stycken svarade inte 

av oklar anledning. Åldrarna på intervjupersonerna var 29-58 år. De hade 7- 35 års erfarenhet 

av arbetet som sjuksköterska.  

 

I denna studie ingick sex sjuksköterskor som arbetar inom kommunal äldrevård i en kommun 

i mellansverige. Sjuksköterskorna arbetade dagtid antingen inom hemsjukvård eller var 

placerade på särskilda äldreboenden, som kunde vara inriktade på demensvård eller var 

blandade enheter. Kvällstid och natt arbetade man som sjuksköterska övergripande både inom 

hemsjukvård och äldreboenden. Detta kunde innebära att man som sjuksköterska arbetade 

ambulerande och ansvarade för ett stort antal patienter i ett stort geografiskt område. 

Ett bekvämlighetsurval gjordes, och informanterna valdes ut för att få en så stor variation som 

möjligt på det insamlade intervjumaterialet.  

Genomförande 

 

Aktuell verksamhetschef tillfrågades och informerades, muntligt och skriftligt (Bilaga II ), om 

tillåtelse för att genomföra studien.  Efter godkännande från verksamhetschef och påskrift, 

skickades förfrågan ut till sjuksköterskorna på enheten via mail. Totalt tolv sjuksköterskor 

tillfrågades. Av dessa tolv avstod fem, samt att en intervju blev inställd på grund av sjukdom. 

Efter att författaren fick besked om vilka sjuksköterskor som var villiga att delta i 

undersökningen kontaktades dessa av författaren för att göra upp om tid och plats för 

intervjun. Tid och plats planerades efter sjuksköterskornas önskemål.  

 

Vid tillfället för intervjun gavs återigen information om studiens upplägg och syfte. 

Inledningsvis tillfrågades intervjupersonen om antalet arbetade år som sjuksköterska inom 

kommunal äldrevård och om det totala antalet år inom sjuksköterskeyrket. Författaren 

noterade även om sjuksköterskan arbetade ute på distriktet eller på särskilt boende och om 

intervjupersonen var en kvinna eller man. Intervjun spelades in med författarens mobiltelefon 

med inspelningsfunktion.  Intervjun inleddes med en öppen fråga om vad sjuksköterskan 

upplever som stressande under en vanlig arbetsdag. Sedan följde frågor liknande ”hur då?”, 

”vad menar du?”, ”kan du ge exempel?”, ”hur kände du då?”.  

 

Att använda öppna frågor är av stor betydelse då man får en djup beskrivning av personens 

upplevelser (Polit & Beck., 2012). I så nära anslutning som möjligt efter intervjun gjordes 
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anteckningar av författarens egna tankar om intervjun. Detta är något som rekommenderas för 

att det kan ge en ytterligare värdefull bakgrund åt intervjun (Polit & Beck, 2012).  

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga III) som används vid 

intervjuerna av de utvalda intervjupersonerna. Intervjuguiden har prövats på en 

sjuksköterskekollega, men denna pilotintervju har ej tagits med i resultatet eftersom hon 

arbetade i en annan kommun. Pilotintervjun användes för att se om frågeställningen behövde 

ändras för att bli mer tydlig för intervjupersonen. Frågeställningen behövde ej ändras vilket 

Polit & Beck (2012) menar är positivt för valideringen av studien.  

Databearbetning 

 

Direkt efter att inspelningen var gjord fördes inspelningen över till en privat dator med 

lösenordsskydd. Förvaringen av det insamlade materialet gjordes i form av text och ljudfiler i 

datorn. En kodning av intervjupersonerna (Ssk ett- Ssk sex) gjordes för att säkerställa 

konfidentialitet. Detta innebar att privat data som kan identifiera informanterna i denna studie 

ej kan avslöjas (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Efter varje intervju har författaren skrivit ned intervjun ordagrant och även skratt, pauser och 

utfyllnadsord har transkriberats (Graneheim & Lundman, 2004). När alla intervjuer blivit 

transkriberade analyserades materialet.  

 

Författaren läste materialet upprepade gånger för att få god kännedom om innehållet. Det 

första steget innebär att hela texten lästes igenom. I nästa steg valdes fraser och meningar som 

har direkt med upplevelsen kopplat till studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter 

identifierades i texten som svarade på studiens syfte. Texten kondenserades till kortare 

meningar som sedan kodades.  

 

Koderna bildade sedan subkategorier och de subkategorier som hade en likartad 

underliggande mening bildade sedan en kategori (Tabell 1). Detta resulterade i fem 

kategorier. Subkategorier och kategorier speglade det manifesta innehållet i intervjuerna. Om 

författaren fann oklarheter i den text som var transkriberad återgick författaren till den rådata 

för att återigen säkerställa vad intervjupersonen tyckte. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, koder, 

subkategorier och kategorier som den kommunala sjuksköterskan upplever som stressande i 

sin arbetssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”..När saker 

kommer upp som 

man inte är 

förberedd på, det 

som gör att det man 

hade planerat för 

dagen får man 

skjuta fram, 

känslan av att man 

kommer efter hela 

tiden..” 

Känslan av att 

ligga efter hela 

tiden på grund 

av oförutsedda 

händelser ger 

stress 

Oförutsedda 

händelser ger 

stress 

Att bli avbruten 

av oförutsedda 

arbetsuppgifter 

 Upplever stress 

av oförutsedda 

händelser  

”..Om en äldre 

patient insjuknar i 

lite feber vill 

vårdpersonalen att 

man direkt ska 

kontakta Dr, de vill 

att man ska agera 

på en gång..” 

Blir stressad 

av personalens 

krav och 

förväntningar  

Inte leva upp 

till 

vårdpersonalens 

förväntningar 

Förväntningar 

från 

vårdpersonal 

som ej kan 

infrias 

Vårdpersonal 

och anhöriga har 

högre 

förväntningar än 

vad som är 

sjuksköterskans 

ansvar 

 

”…Mängden 

hembesök, den 

otroliga mängden 

av ärenden, är ju 

otroligt stressande 

bara den…” 

 

Sjuksköterskan 

känner sig  

stressad på 

grund av för 

många 

hembesök 

Stressad av för 

hög 

arbetsbelastning 

För hög 

arbetsbelastning 

Upplever det 

stressande med 

för hög 

arbetsbelastning 

”…Jag vet ju min 

profession och vad 

jag ska göra och då 

vill man ju inte 

känna att man inte 

hunnit med det man 

blivit ålagd att 

göra…” 

Hinner inte 

med att göra 

det som ska 

göras 

Kan inte utföra 

arbetet på ett 

bra sätt 

Kan inte leva 

upp till sina 

egna 

förväntningar 

Att inte kunna 

leva upp till sina 

egna krav 
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Forskningsetiska övervägande 

 

Kvale & Brinkman (2014) menar att det finns en rad etiska frågor som bör övervägas innan en 

intervjuundersökning genomförs. Att i förväg reflektera över hur informanternas identitet kan 

döljas är viktigt och vilka eventuella konsekvenser deltagarna kan drabbas av på grund av 

deltagandet i studien. Viktigt även att se hur studien kanske kan bidra till att förbättra 

situationen för intervjupersonerna eller den grupp de representerar.   

 

I denna studie var informationen tydlig och lättförståerlig för intervjupersonerna, och syftet 

med studien informerades till dem (Bilaga I). Intervjupersonerna fick information om att de 

kunde lämna studien när de ville. Det insamlade intervjumaterialet behandlades konfidentiellt 

och intervjupersonernas identitet kunde ej påvisas i resultatet. Endast författarens handledare 

och författarens själv hade tillgång till materialet från intervjuerna.  

 

Forskningsetisk ansökan gjordes ej då studien handlar om sjuksköterskors upplevelser.  

Att beskriva hur sjuksköterskor upplever stress inom äldrevård kan förhoppningsvis leda till 

förbättringsarbete i framtiden vilket gör att författaren tror att studien har ett visst värde. 

 

RESULTAT 

 

Redovisning av resultatet redovisas i form av fem kategorier med vardera tre till fyra 

subkategorier som framkom vid dataanalysen. Den första kategorin var Upplevelse av stress 

vid oförutsedda händelser med subkategorierna att bli avbruten av oförutsedda 

arbetsuppgifter, ständigt tillgänglig, otydlig arbetsbeskrivning. Den andra kategorin var 

Vårdpersonal och anhöriga har högre förväntningar än vad som är sjuksköterskan 

ansvar med subkategorierna förväntningar från vårdpersonal som ej kan infrias, 

förväntningar från anhöriga, att vara till lags. Den tredje kategorin var Att inte kunna leva 

upp till sina egna krav med subkategorierna kan inte leva upp till sina egna förväntningar, 

glömmer och missar saker på grund av stress, en känsla av otillräcklighet, gott bemötande. 

Den fjärde kategorin var Upplever det stressande med för hög arbetsbelastning med 

subkategorierna för hög arbetsbelastning, låg sjuksköterskebemanning, fysisk arbetsmiljö, 

brist på återhämtning. Den sista och femte kategorin var Brister i patientsäkerheten med 

subkategorierna ej sammanhållen vårdkedja, läkemedels och avvikelsehantering, svårt hinna 

läsa journaler, bristfälliga överrapporter. 

 

Upplevelse av stress vid oförutsedda händelser   

 

Att bli avbruten av oförutsedda arbetsuppgifter 

Att plötsligt få oförutsedda arbetsuppgifter hörde till sjuksköterskornas vardag, men 

upplevdes som stressande. Sjuksköterskorna upplevde att dessa arbetsuppgifter ibland tog en 

väldig tid att ordna, vilket gjorde att de hela tiden låg efter. 

 

”När saker kommer upp som man inte är förberedd på, det som gör att de man hade planerat 

för dagen får man skjuta fram, känslan av att man kommer efter hela tiden. Det är en stor 

stressfaktor. Till exempel om en patient ramlar och det tar några timmar innan allt är klart, 

då har en hel förmiddag gått. Och då har man inte hunnit med det som man hade tänkt.” 

 

”Det är stressande att det är så många olika saker som kan hända som man inte kan 

förutsäga, dels har man ju många inplanerade saker, men sedan tillkommer det akuta grejer. 
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Till exempel när det kommer hem en patient från sjukhuset som är dålig och ej 

färdigbehandlad och som måste skickas i retur till sjukhuset, samt att de glömt skicka med 

medicin från sjukhuset. Det skapar stress, för det skapar väldigt mycket merarbete som att 

ringa vårdavdelningen, ringa och konsultera läkare, kontakt med boendepersonal, ringa 

anhöriga.”  

 

Att ständigt bli avbruten upplevde sjuksköterskorna var stressande. Att inte få göra färdigt en 

uppgift innan man blev avbruten upplevdes som stressande. Sjuksköterskan upplevde att den 

övriga vårdpersonalen inte hade någon förståelse för detta.   

 

”Att bli avbruten ofta i sjuksköterske-expeditionen ger ett stresspåslag, kan vara ett fasligt 

springande, ibland rycker de upp dörren när man sitter i ett viktigt telefonsamtal, eller när 

man måste göra klart en sak och de inte kan vänta”  

 

”Det är ju lätt hänt då man hela tiden blir avbruten, och aldrig får göra färdigt ett moment. 

Det är ju inte för att någon gör såhär av ond vilja, men det blir såhär när det är för 

mycket.…” 

 

” …man blir ofta avbruten, de kommer med allting och på en gång. Efter 5 min kommer nästa 

med samma sak och så kan det fortsätta. Man kan ju bli tokig på sådant. Och så ska man helst 

då vara vänlig och inte bli irriterad. Detta är ett stressmoment utan dess like som jag inte vet 

hur man ska lösa… ” 

 

”… Jag måste sitta ifred för att kunna göra min dokumentation… och det finns det ingen 

förståelse för av vårdpersonalen…” 

 

Ständigt tillgänglig 

Att ständigt vara tillgänglig via telefon i sin arbetssituation gav sjuksköterskorna stress.  Detta 

var ett störande moment under till exempel ett hembesök hos patienten. 

 

”…Sedan är det ju det här att alltid ha med sig telefonen, är det verkligen nödvändigt…när 

man står i ett viktigt samtal eller i en omvårdnadssituation och man blir störd av denna 

telefon ideligen…det är så stressande”. Och ibland är det bara struntsaker, och det kan jag 

bli fullkomligt galen på…” 

 

”…När båda telefonerna ringer kan det vara stressande, då vet man inte vilket ben man ska 

stå på. Och att man samtidigt kan var hemma hos någon patient då, det kan var stressigt” ” 

man kanske står där med handskar och förkläde och måste svara, då är det stressigt”. ”Det 

kan ju vara i en situation där ngn just har gått bort och man står där med anhöriga, det känns 

ju inte så bra…” 

 

Otydlig arbetsbeskrivning 

Sjuksköterskorna upplevde sig som de som ska ”fixa” alla oförutsedda händelser som 

kommer upp under dagen, och vet inte riktigt vad som är deras ansvar eller inte deras ansvar. 

Att inte ha en klar arbetsbeskrivning gjorde att sjuksköterskan ej kunde påvisa vad som ingick 

och inte ingick i hennes arbetsuppgifter. 

 

”…Att inte ha en tydlig arbetsbeskrivning som sjuksköterska i den här kommunen är 

stressande, för man kan då aldrig visa vad man ska göra, blir så luddigt, det tror jag är en 

stor stressfaktor…” 
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Att lösa oförutsedda uppgifter och att bli avbruten gav sjuksköterskorna stress men så länge 

det rörde sig om någon enstaka arbetsuppgift gick det bra. Det blev stressigt då olika 

oplanerade ärenden hopade sig och skulle lösas parallellt, med det som redan var planerat för 

dagen. Att inte ha en tydlig arbetsbeskrivning stressade sjuksköterskan då det ej var tydligt 

vad som ingick i hennes arbetsuppgifter. 

 

 

Vårdpersonal och anhöriga har högre förväntningar än vad som är sjuksköterskan 

ansvar 

 

Förväntningar från vårdpersonal  

Förväntningarna från vårdbiträden och undersköterskor kunde skapa stress hos 

sjuksköterskorna. Ibland kunde inte sjuksköterskorna komma direkt när personalen kallade 

och då kunde de höra personalens besvikelse. Ibland kunde sjuksköterskornas bedömning 

vara att avvakta vidare åtgärd, och då kunde personalen blir frustrerade. Att inte kunna leva 

upp till personalens förväntningar skapade ett obehag hos sjuksköterskorna som i sin tur gav 

känslor av stress. 

 

”…En stressfaktor är personalens förväntningar på vad en sjuksköterska ska göra, då känns 

det som om man har svårt att räcka till...” 

 

”.. Om en äldre multisjuk patient insjuknar i feber vill personalen att man direkt ska kontakta 

Dr, de vill att man ska agera på en gång, det är stressande…” 

 

Anhörigas förväntningar 

Anhöriga hade ibland mycket åsikter och krav på vad som skulle göras. Att man lyssnade 

mycket på anhörigas åsikter och som ej hade kunskapen, upplevde sjuksköterskorna som 

frustrerande. Deras förväntningar på vården kunde göra sjuksköterskorna frustrerade och 

stressade.  

 

”… Anhöriga kan ibland stressa upp mig. Allt som anhöriga inte håller med om och bråkar 

om, kan vara väldigt frustrerande. Kan vara ifrågasättande angående läkemedelsfrågor, 

nutrition, inte ens vad doktorn säger, lyssnar de på. Ibland upplever jag att man ibland 

lyssnar på anhöriga för mycket… Såklart man ska lyssna på anhöriga, men det är väldigt ofta 

anhöriga ifrågasätter det medicinska och det är väldigt frustrerande…” 

 

” …Samtal med vissa anhöriga som är missnöjda kan stressa mig…man är rädd att det man 

säger kan misstolkas…det är svårt…” 

 

Vara till lags                                                                                                                 

Anhöriga kunde ibland förvänta sig att man kunde all medicinsk bakgrund om just deras 

föräldrar, fastän man som sjuksköterska kanske aldrig träffat dessa föräldrar. Okunskapen om 

hur många patienter sjuksköterskan ansvarade för på ett arbetspass, gjorde sjuksköterskorna 

frustrerade. När sjuksköterskorna förklarade för anhöriga att så inte var fallet, blev de 

anhöriga besvikna, och sjuksköterskorna kände sig inkompetenta.  

 

”… Anhörigkontakten kräver minst lika mycket som patienten, speciellt på demensboende. 

Anhöriga räknar med att få information ibland fastän vi knappt vet vilka patienter vi har inom 

hemsjukvården…” 
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Att ständigt vara alla till lags är något som sjuksköterskorna nämnde som påfrestande. Att 

anhöriga och vårdpersonal hade högre förväntningar än vad som ingick i sjuksköterskans 

ansvar gjorde sjuksköterskorna stressade. Det fanns en önskan och strävan att vara uppdaterad 

på olika omvårdnadsområden för att kunna utföra en god omvårdnad. 

 

Att inte kunna leva upp till sina egna krav 

 

Kan inte leva upp till sina egna förväntningar 

Sjuksköterskorna upplevde att deras egna förväntningar och krav inte alltid kunde efterlevas. 

Känslan av att inte ha tid att utföra vissa omvårdnadshandlingar tillsammans med personalen 

hos patienten på grund av andra uppgifter, såsom att sitta framför datorn och dokumentera, 

skriva vårdplaner samt arbeta med olika kvalitetsregister.   

 

”… Man har ju förväntningar på en själv, och de stämmer inte alltid överens med 

personalens, så på något sätt blir det två inriktningar på förväntningarna. Jag vet ju min 

profession och vad jag ska göra och då vill man ju inte känna att man inte hunnit med det 

man blivit ålagd att göra som till exempel alla register. Medan personalen vill att man ska 

vara med i omvårdnaden med patienterna- det är ju en förväntning, så vill ju jag klara av mitt 

jobb- som att arbeta med de register vi ska jobba med”. Förväntningarna blir från 2 håll 

liksom….” 

 

Glömmer och missar saker på grund av stress 

Sjuksköterskorna upplevde att de ibland glömde och missade saker på grund av stressen och 

att de då blir väldigt besvikna på sig själva.  Sjuksköterskorna hade höga krav på sig själv som 

de ibland inte lyckades leva upp till. Detta skapade ännu ett stressmoment.  

 

”…Att glömma saker- är ett stort stressmoment- har jag gjort allt jag skulle?..har jag hunnit 

med allt jag skulle?  Tidigare har jag kunna ha hur många bollar som helst i luften, men nu 

har jag förlorat det…” 

 

”… jag trodde att jag blivit bättre på att hantera min stress än tidigare, men sedan visade det 

sig att jag glömt saker lite här och där, så det visar sig att jag är stressad ändå…” 

 

En känsla av otillräcklighet 

Sjuksköterskorna som arbetar dagtid på hemsjukvården har ett stort antal fler patienter och 

ärenden, än vad de först hade räknat med.  Det som sjuksköterskorna först tyckte var en 

utmaning har nu blivit svårt att hantera. Detta har skapat en känsla av stress och 

otillräcklighet.  

 

”… Innan övergången till den kommunala hemsjukvården så vet jag att de på vårdcentralen 

sa att de var stressade och skulle tycka att det skulle bli skönt att bli av med det. Då tänkte jag 

att de jobbar nog på fel sätt, kan inte prioritera rätt… vi kommer nog fixa det på ett mycket 

bättre sätt……det var min fasta övertygelse…Men nu förstår jag…..Så på de här 10 åren så 

har det hänt så mycket…så mycket fler patienter. Fler patienter som bor hemma, kortare 

vårdtider och mindre personal…det säger sig själv att ekvationen inte går ihop….Det var 

jobbigt när jag insåg att vi har inte en chans att kunna sköta det här på ett bra sätt…en 

väldigt chockartad upplevelse, det måste jag säga….” 
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Gott bemötande                                                                                                                         

Att inte alltid kunna ha ett gott bemötande mot sina patienter på grund av stress, var ett annat 

krav som sjuksköterskorna hade på sig själva, men hade svårt att leva upp till. Det kunde 

hända att sjuksköterskorna var så stressade vid ett hembesök hos patienterna, att de inte hann 

samtala med patienten på ett bra och givande sätt. 

 

”…Då känner man inte att man är professionell mot patienten utan stressar på, och det känns 

inte bra…” 

 

Sjuksköterskorna upplevde det som stressande att inte kunna leva upp till sina egna 

förväntningar och krav. Detta kunde leda till att det var svårt att släppa arbetet vid dagen slut.  

 

Upplever det stressande med för hög arbetsbelastning  

 

För hög arbetsbelastning 

Inom hemsjukvården dagtid upplevde sjuksköterskorna att de hade svårt att hinna med alla 

patientärenden. De upplevde att det ver mycket stressande. De upplevde att det var för låg 

sjuksköterskebemanning och för stor mängd ärenden. 

 

”….Mängden ärenden, den otroliga mängden av ärenden, är ju otroligt stressande bara 

 det… ” 

 

”… För låg bemanning, grundbemanningen fungerar inte riktigt. Det är väldigt skört om 

någon blir sjuk, då finns det ingen back-up. Upplever ändå att chefen gör ett bra jobb med att 

försöka få in personal… ” 

 

Även sjuksköterskorna som arbetade dagtid inom äldreboenden upplevde att bemanningen var 

för låg och att det var mycket stressigt och svårt att hinna med. För låg bemanning gjorde att 

vissa arbetsuppgifter kändes eftersatta. 

 

”… När man har låg sjuksköterskebemanning och är helt ensam är det stressigt och svårt att 

hinna med.  Ibland krävs också mycket anhörigvård, eller vad man ska kalla det…det krävs ju 

att man är flera sjuksköterskor då…i den här kommunen har man ju alltid haft lägre 

bemanning, och ibland kan man ju tycka att man har haft tur att det inte hänt något 

allvarligt…” 

 

Låg sjuksköterskebemanning 

Låg bemanning påverkade även sjuksköterskornas tid att arbeta med de kvalitetsregister de är 

ålagda att arbeta med. Kvalitetsregistren kräver mycket tid som sjuksköterskorna känner stor 

frustration över.   

 

”… Stressigt med registren då man ej kunnat hinna med dessa på grund av för låg 

bemanning/brist på sjuksköterskor/sjukskrivningar, och det blir man stressad av. Det tar ju så 

lång tid att arbeta i registren och kräver tid – i alla fall i början, och då knackar någon på  

dörren och man blir avbruten. Man får aldrig den arbetsro som registren kräver. Sedan kan 

jag tycka att registren är väldigt viktiga, men man känner alltid att man inte räcker till. Det 

förväntas att man ska ha full koll på register och vara i fas, men det är så svårt…” 

 

Att behöva ansvara för en kollegas område då kollegan är ledig eller sjuk händer då och då. 

Att inte alltid kunna hitta vikarier för att täcka för den kollega som är borta, upplevde 
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sjuksköterskorna som ett stressmoment. Detta gör att sjuksköterskorna ansvarar för att stort 

antal patienter som sjuksköterskorna inte alls känner. Som sjuksköterska kan man ha både 

patienter inom hemsjukvård samt säbo under samma dag. Det gör att sjuksköterskorna 

upplever stress.  

 

”… Kan vara ett stressmoment att man måste ha både ett äldreboende och hemsjukvård fler 

gånger i veckan, ibland under en längre tid. Om jag är borta så får min kollega ha båda 

områden, och om hon är borta så har jag båda. Det skapar stress att man måste ta hand om 

både och. Samt att vi måste stötta andra områden på grund av låg bemanning. Och sen ska 

man ronda och hinna med planerade ärenden. Men det är ju i undantagstillfällen… men 

ändå…”  

 

”… Stressigt att ha både äldreboende och hemsjukvård de dagar jag har det, då ibland 

vårdpersonalen på boendet önskar att jag är med på deras rapport, vilket jag absolut inte 

hinner då…” 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Att arbeta i en icke ergonomisk arbetsmiljö, vanligtvis inom hemsjukvård, är något som 

frestar på sjuksköterskornas rygg och knän. Att inte veta om ens kropp orkar med svåra 

ställningar är en stress. Detta kan medföra ofrivillig sjukskrivning från arbetet med 

ryggproblem vilket leder till inkomstbortfall. Detta leder till stress hos sjuksköterskan.  

 

”… Ett stressmoment är ergonomisk arbetsmiljö, man arbetar med omläggningar i konstiga 

ställningar vilket frestar på rygg och knän. Sitta mycket i bilen, in och ut, trånga utrymmen är 

en stor stress…” 

 

Brist på återhämtning 

Även om vissa perioder kan vara lugnare, upplever sjuksköterskorna att de då försöker arbeta 

ikapp. Vilket gjorde att de ej kände att de fick den viktiga återhämtningen som behövdes. Att 

känna att man aldrig riktigt kan koppla av gav sjuksköterskorna upplevelse av stress. 

 

”… Vissa perioder kan ju vara lugnare, men då försöker man ju jobba ikapp för man vet att 

det blir mycket snart igen, och då kan man inte få den där viktiga återhämtningen som man 

behöver. Så det är svårt att komma till någon nollpunkt.”  

 

”… Sedan kan jag tycka att det ska vara lite stress ibland, men jag upplever inte att det är en 

positiv stress utan negativ stress...” 

 

Sjuksköterskorna upplevde mycket stress i sin arbetsmiljö och att arbetsbelastningen var för 

hög. Sjuksköterskorna upplevde ej att de fick den återhämtning som så väl behövdes. Under 

de lugna perioder som ibland uppkom, arbetade sjuksköterskorna ikapp, istället för att vila. 

 

Att inte veta om kroppen håller på grund av bristen på ergonomisk arbetsmiljö gav 

sjuksköterskorna stress. Att täcka upp för kollegor tillhör vardagen för sjuksköterskorna men 

ger mycket stress. Och att inte ha tid att arbeta ostört med kvalitetsregister gjorde 

sjuksköterskorna frustrerade. 
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Brister i patientsäkerheten 

 

Ej sammanhållen vårdkedja 

Att inte ha en sammanhållen vårdkedja upplevde sjuksköterskorna som en stor brist i 

patientsäkerheten. Bristen på läkare gör att sjuksköterskorna tog på sig ett för stort ansvar. 

Hur delegerad vårdpersonal fungerar i vårdsituationer är svårt för sjuksköterskorna att kunna 

hålla koll på. 

 

”…Det som jag upplever som mest stressande är att vi inte har en sammanhållen vårdkedja. 

Utan det känns som om jag får ta ansvar för allt, för att hemtjänsten fungerar i 

vårdsituationerna, vilket man inte har någon koll på egentligen. Och jag får ta ansvar för att 

vi inte har några doktorer. Jag får själv föreslå saker, nästan ordinera saker fastän jag inte 

får…nästan ställa diagnoser fast jag inte kan och får…och det är vad som stressar mig. 

Jag får vara så många yrkesgrupper som jag inte är…jag är ingen doktor och jag är ingen 

undersköterska heller, utan jag är en sjuksköterska…”   

 

Stressigt att inte ha bra läkarkontakt då patientsäkerheten påverkas negativt av detta. På 

vårdcentralen är det läkarbrist vilket påverkar kvaliteten på vården. Och sjuksköterskorna 

upplever att anhörigas frustration tas ut på dem.   

 

”…Patientsäkerheten är ofta beroende av bra läkarkontakter, nu har vi det stabilt på den 

fronten, men tidigare var vi hänvisade till den vårdcentral där man fick olika läkare varje 

gång eller ingen läkare alls. Och det är jättestressigt, för på något sätt slår det alltid tillbaka 

på sjuksköterskan…” 

 

”… Här på vår vårdcentral har vi stor brist på läkare, jag har sedan i höstas haft 9 olika 

läkare, sedan har det varit betydligt fler inblandade, men JAG har haft 9. Och läkarna sätter 

inte in de läkemedel de ska, de skriver ej in i journal, de skriver ej de remisser de ska. De är 

stafettläkare som är 1 vecka i taget sedan försvinner de, då de får bättre erbjudanden…” 

 

Läkemedels och avvikelsehantering                                                                                         

Att inte alltid kunna följa en säker läkemedelshantering inom hemsjukvården gör 

sjuksköterskorna frustrerade och stressade. Sjuksköterskorna hann inte arbeta på det sätt de 

önskade och detta gav stress. 

 

”… Det är många bitar i läkemedelshanteringen som inte känns säker. Man försöker styra 

upp, kanske dela en dosett, men sedan fungerar det inte ändå. I hemsjukvården går det ju inte 

styra upp så mycket som på ett äldreboende. Ibland vet man inte om läkemedelslistan 

stämmer, det finns många fallgropar som gör att det inte känns helt säkert. Det är ju knappt 

man törs tala om hur det är...” 

 

Att följa upp och bearbeta avvikelserna hinner inte sjuksköterskorna göra vilket såklart 

påverkar patientsäkerheten. Detta prioriterades bort på grund av den höga arbetsbelastningen 

som fanns. 

 

”…Avvikelsehanteringen har jag haft jättesvårt att hinna med, när man är ensam på ett 

boende hinner man inte bearbeta dem...” 
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”…Vi  hinner inte göra avvikelser och följa upp dem, vi har inga gemensamma möten för 

avvikelser, jag har ingen aning om hur många avvikelser vi har sedan uppstart 

hemsjukvården….bara det…”  

 

Svårt hinna läsa journal 

Sjuksköterskorna hann inte läsa i journal om patienter innan planerade hembesök vilket inte 

var patientsäkert. Detta gör att sjuksköterskorna kände sig mycket frustrerade då de visste att 

besöket blev av bättre kvalitet då.  

 

”… Ibland får man vara glad om man hinner läsa i journaler, det gör man vanligtvis 

inte…det har blivit så mycket, att det är ovanligt att man hinner fastän vi är ålagda att göra 

det…” 

”…Läser nästan aldrig i journal för det hinner man inte… känns ju inte som säker vård 

precis…” 

 

Bristfälliga överrapporter 

Vid överrapporter från sjukhus upplevde sjuksköterskorna att läkemedel ej ordinerades i 

aktuell läkemedelslista samt att personal på sjukhuset ibland missade att skicka med 

läkemedel. Detta upplevde sjusköterskorna vara ett stressmoment och ej patientsäkert. 

 

”… Överrapport från sjukhus till boende/hemsjukvård är ett stressmoment då de på sjukhuset 

ofta glömmer att skicka med mediciner eller de har inte satt in läkemedel på ordinationskort, 

framförallt inte på apodos. Det är ett stort problem. Att läkare inte sätter in läkemedel på 

apodos är ett stressmoment som skapar mycket merarbete….” 

 

Sjuksköterskorna upplevde brister i patientsäkerheten. Dels var läkarbristen en orsak där de 

såg stora brister, men det ledde även till att sjuksköterskorna tog ett för stort ansvar. Att inte 

alltid kunna ge en säker läkemedelshantering på grund av sin arbetssituation gjorde 

sjuksköterskorna frustrerade. Och att inte hinna med att skriva avvikelser eller bearbeta dem 

gav ej en säker vård. Överrapporter fungerade heller inte tillfredställande från sjukhuset. Att 

inte hinna läsa en patients journal innan ett hembesök tyckte sjuksköterskorna inte var 

patientsäkert. De visste att de borde men tidspressen gjorde att det prioriterades bort. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes utifrån en deskriptiv kvalitativ design och data som framkom 

analyserades enligt en kvalitativ latent innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004).  

Att göra en manifest innehållsanalys innebär att man analyserar vad texten säger och sedan 

delar in texten i olika kategorier, medan man i den latenta analyserar och tolkar textens 

innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare menar Graneheim och Lundman, (2004) att 

det oftast blir någon form av tolkning av texten, men att det kan bli mer eller mindre djup. När 

man vill beskriva människors upplevelser är intervju en lämplig metod enligt Kvale och 

Brinkman (2014). Likheter och skillnader i textens innehåll samlas i subkategorier som sedan 

bildar kategorier och därefter belyser studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kvalitativ innehållsanalys kan även anpassas utifrån studentens kunskap om metoden och 

studentens erfarenhet (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008).  
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Att göra en noggrann dataanalys inom kvalitativ forskning är mycket viktigt. Ibland kan man i 

litteratur och artiklar bli förvirrad, då till exempel forskaren beskriver att de olika kategorierna 

”dök” upp från dataanalysen, ungefär som om det var magiskt och mystiskt. Som om 

författaren hade ställt ut all dataanalys över natten och på morgonen hittar den organiserad 

och sorterad i olika sammanhängande nya strukturer (Thorne, 2000).  

 

I den kvalitativa forskningen används begrepp som överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet 

för att avgöra om en studie är trovärdig (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Överförbarhet handlar om att dra nytta av studiens resultat i en för ämnet passande situation. 

Giltighet handlar om hur verklighetstroget resultatet är och tillförlitlighet handlar om huruvida 

studien kan göras om med liknande sammanhang, deltagare och då åstadkomma liknande 

resultat (Polit & Beck, 2012).  

 

Författaren hade ett bekvämlighetsurval som en del av strategin vid urvalet. 

Intervjupersonerna skulle ha ett varierande antal år av erfarenhet som sjuksköterska inom den 

kommunala äldrevården.  Ett bekvämlighetsurval betyder att få en djupare förståelse för ett 

visst område (Polit & Beck, 2012). Författaren ville få ett djup och en bredd som svarade mot 

det ämne författaren valt. Detta stärker sanningshalten, giltigheten och till sist resultatet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Sedan stärks giltigheten och tillförlitligheten av att 

ha en grundläggande beskrivning av förfarandet vid metod av datainsamling, tillvägagångsätt 

och analys. Replikerbarheten höjs därmed (Polit & Beck, 2012).  

 

Författaren upplevde en lugn och förtroendefull stämning under intervjuerna. 

Intervjupersonerna berättade ingående och öppet om vad de upplevde som stressande under 

en vanlig arbetsdag. Om författaren upplevde oklarheter gällande intervjupersonernas 

uttalande, ställde författaren följdfrågor för att kunna förstå innebörden i det som 

intervjupersonerna berättade. Efter att intervjuerna spelades in så transkriberades materialet i 

en så nära anslutning som möjligt, för att ej glömma detaljer som kunde vara värdefullt för 

analysen. Hummande och skratt noterades, då detta stärker tillförlitligheten.  För att undvika 

den egna förförståelsen eftersträvades ett objektivt förhållningssätt. En beskrivning av 

arbetsprocessens gång presenteras i metodavsnittet.   

 

Kategorier och subkategorier har diskuterats och jämförts med handledare. Enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2008) är en diskussion mellan parter med syfte att uppnå 

samstämmighet, stärkande ur trovärdighetssynpunkt. Om en person som var insatt i ämnet 

kontrollerade om analysens innehåll stämde med det övriga textmaterialet så ökade 

tillförlitligheten. Författaren använde citat i resultatdelen för att förtydliga innehållet, vilket 

ökar giltigheten. Enligt Polit och Beck (2012) ger detta läsaren en möjlighet att förmedla 

känslan och utveckla förståelsen för innehållet i texten.  

 

Polit och Beck (2012) menar att överförbarhet handlar om att presentera resultatet så noggrant 

som möjligt så att läsaren kan använda sig av detta. Därför är det av stor vikt att alla moment 

är väl beskrivna så att läsaren vid behov kan överföra resultatet till andra förhållanden 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Tolv sjuksköterskor tillfrågades och fem svarade inte av oklar anledning. Av de sju 

sjuksköterskor som ville medverka, var det en intervjuperson som ej intervjuades på grund av 

sjukdom. Sex intervjuades i studien. Det kan ha påverkat resultatet att sex sjuksköterskors 

upplevelser uteblev. Men författaren upplevde att sex intervjuer gav tillräckligt rik data.  
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Åldrarna på intervjupersonerna var 29-58 år. De hade 7- 35 års erfarenhet av arbetet som 

sjuksköterska.  

 

För författaren strävades det efter att kunna frångå all förförståelse inom ämnet i analys- och 

intervjuprocessen, detta för att kunna förstå och urskilja vad det var som informanterna i 

grunden uttryckte. Då det redan fanns en föraning, eftersom studiens syfte baseras på den, 

kunde detta vara en svårighet. Författaren arbetar själv inom den kommunala äldrevården i 

samma kommun och har en viss förförståelse, vilket kan ha påverkat intervjuerna.  

Författaren hade dock under studiens gång ambitionen att ha ett objektivt förhållningssätt. Det 

betyder att egna åsikterna inte skulle påverka informanternas uttalanden och analysens resultat 

(Trost, 2005). 

 

Då intervjutiden inte skulle påverka arbetet och sjuksköterskorna hade mycket att göra blev 

några intervjuer flyttade till ett senare tillfälle. Svårigheten att få tiden att räcka till för 

sjuksköterskorna speglar än en gång arbetssituationen för dem. Ibland talades det om andra 

ämnen under intervjuerna men dessa transkriberades inte utan skrevs inom parentes med en 

notering kring vad som berörts. 

 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att en människas upplevelse kan vara så 

sammanflätad så att den passar under flera kategorier. Författaren upplevde under 

analysprocessen en viss svårighet med att placera vissa meningsbärande enheter under en 

bestämd kategori eller subkategori. Beroende på ur vilket synsätt meningen tolkades upplevde 

författaren ibland att ett uttalande kunde passa in på fler ställen. Vid dessa tillfällen börjades 

analysprocessen om med rådatan, för att komma fram till ett beslut. Att göra detta är viktigt 

då man ej vill påverka analysens resultat och för att minska förförståelsen. Olika citat 

användes sedan i resultatet för att göra det hela mer tydligt och för att förstärka 

intervjupersonernas åsikter (Graneheim & Lundman, 2004). 

   

I denna studie baserades resultatet på kommunala äldrevårdssjuksköterskors upplevelser av 

stress i sin arbetssituation. Fem kategorier med vardera tre till fyra subkategorier finns med i 

analysresultatet och citat finns även med i texten för att ge resultatet ett större djup. 

Intervjupersonerna hade ett varierande antal år av erfarenhet inom yrket, vilket ger en ökad 

variation. En ökad variation och bredd gör att resultatet lättare går att använda även i andra 

verksamheter där sjuksköterskor med variation i antalet år arbetar inom äldrevård. 

Intervjupersonerna i denna studie speglar därför verkligheten vilket ökar överförbarheten. 

 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation 

inom kommunal äldrevård.  

 

I resultatet av denna studie framgick det att sjuksköterskorna upplever stress av oförutsedda 

händelser. Sjuksköterskorna ska lösa oförutsedda uppgifter blir avbrutna, vilket ger 

sjuksköterskorna stress. Så länge det rörde sig om någon enstaka arbetsuppgift gick det bra. 

Det blev dock stressigt då olika oplanerade ärenden hopade sig och skulle lösas parallellt, 

tillsammans med ärenden som redan var planerade för dagen.  

 

Mörtvik och Fromm (2012) visade att de viktigaste faktorerna för att minska obalans vid 

stress är att förhindra obalans mellan förväntningar och de resurser som ställs till personalens 
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förfogande. Att förhindra obalans mellan kraven som ställs och kontrollen över den egna 

arbetssituationen, och obalans mellan arbetsinsats och belöning.  Kraven blir höga och 

beslutsutrymmet lågt om ovanstående händelser överförs till krav-kontroll-modellen (figur 1).  

Sjuksköterskorna hamnade i den spända situationen och upplevde stress. Om sjuksköterskorna 

däremot hade ett högt utrymme för egna beslut i den krävande arbetssituationen upplevde de 

inte samma känsla av negativ stress. Istället infann sig sjuksköterskorna i ett positivt 

engagemang och kände en ökad kreativitet trots att kraven är höga. Sjuksköterskorna 

hamnade således i den aktiva situationen.  

 

Resultatet i denna studie visade att vårdpersonal och anhöriga hade högre förväntningar än 

vad som var sjuksköterskornas ansvar. Sjuksköterskorna upplevde att det var påfrestande att 

ständigt vara alla till lags. Det fanns en strävan och önskan att vara uppdaterad på olika 

omvårdnadsområden, detta för att kunna utföra en god omvårdnad.  

 

Detta i enlighet med Karlssons studie (2007) som kom fram till att förväntningarna från 

vårdpersonalen varierande. Sjuksköterskan skulle fungera som nyckelperson och vara expert 

som kunde ta egna beslut. Hon skulle även delta i arbetslaget, gemensamma kaffepauser, och 

även vara en god arbetskamrat.  Att ha en nyckelroll i omvårdnadsarbetet kring vårdtagaren 

var sjuksköterskans roll. Sjuksköterskan skulle även ha en jämnställd dialog med övrig 

vårdpersonal. På samma gång skulle sjuksköterskan leda och besluta i arbetssituationer och 

befinna sig på en mer avancerad nivå. Att känna en stor frustration över detta breda område 

som ska täckas upp är en naturlig konsekvens. Att lära känna varandra i vårdlaget och 

delegera vissa uppgifter och att använda teamarbete, kan underlätta för sjuksköterskan. På det 

sättet får undersköterskorna ett mindre behov av att sjuksköterskan ” ständigt behöver vara på 

plats”.  

 

Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2010) beskriver i sin studie att sjuksköterskan 

upplever dåligt samvete/stress i relation med höga förväntningar och krav. Vad som kan 

minska stressen och det dåliga samvetet för sjuksköterskan är gruppträffar med andra 

yrkesgrupper. Detta behövs för att bättre kunna förstå sjuksköterskans yrke samt de andras 

yrken. Juthberg och Sundin (2010) menade att inte ha förmågan att kunna leva upp till andras 

förväntningar och utsättas för etiska situationer som kan var krävande, byggde upp känslan av 

otillräcklighet. Att inte klara av omgivningens förväntningar var ännu en källa till 

samvetsstress (Juthberg et.al, 2010). Detta visades även i en kroatisk studie där man belyste 

vilka stressorer som upplevdes som stressande. Bland dessa stressorer var att få kritik, en av 

de saker, som sjuksköterskorna upplevde som mest stressande (Golubic, Milosevic, Knezevic 

& Mustajbegovic, 2009). 

 

Sjuksköterskorna, i resultatet av denna studie, upplevde det som mycket stressande att inte 

kunna leva upp till sina egna krav och förväntningar.  Och detta kunde till slut leda till att det 

var svårt att släppa arbetet vid arbetsdagens slut. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade 

tid att utföra vissa omvårdnadshandlingar tillsammans med personalen hos patienten på grund 

av andra uppgifter, skriva vårdplaner, dokumentera samt arbeta med olika kvalitetsregister. 

Flera sjuksköterskor kände en frustration över de uppgifter som ”tog tid” från vårdtagaren. I 

en studie av Juthberg och Sundin (2010) kände sjuksköterskorna en slags vanmakt över 

mindre omvårdnadsmässiga arbetsuppgifter. Glasberg, Eriksson & Norberg (2008) menade i 

sin studie, att inte kunna ge de önskningar vårdtagaren ber om, leder till samvetsstress hos 

personalen.  
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Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna som arbetade dagtid på hemsjukvården 

hade ett större antal fler ärenden och patienter, än vad de först hade räknat med. Det som 

sjuksköterskorna först tyckte var en utmaning blev svårt att hantera. Detta skapade en känsla 

av stress och otillräcklighet. I Karlssons (2007) studie beskrev sjuksköterskorna deras 

uppfattningar om tidsbrist. En av tidsbristens konsekvenser och som skapade en del oro för 

sjuksköterskornas var rädslan över att utföra fel omvårdnadshandlingar. När tiden inte räckte 

till blev oron över att göra fel oundviklig. För att hinna med genomfördes uppgifter snabbare 

och då kunde det vara svårt att fokusera på den uppgift som skedde just då. Och att då 

samtidigt planera kring nästa åtgärd i tankarna utgjorde då en ökad risk för att fel skulle 

begås.  

 

Resultatet av den här studien visade att sjuksköterskorna upplevde mycket stress i sin 

arbetsmiljö och att arbetsbelastningen var för hög. Sjuksköterskorna upplevde att de behövde 

få den återhämtning som så väl behövdes. I en studie av Josefsson, Sonde, Winblad & 

Robbins Wahlin (2007) visade de att en ökande arbetsbörda gjorde att majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde tidspress som var mycket psykiskt påfrestande.  

Trots att organisatoriska faktorer har visat sig förutsäga utbrändhet, så har inte all 

omvårdnadspersonal ett gott stöd från organisationen. De som får stöd av organisationen och 

kollegorna, har mindre risk för utbrändhet (Gustafsson, Eriksson, Strandberg & Norberg, 

2010).  

 

Sjuksköterskans dagliga arbete är en balansgång mellan för hög arbetsbelastning och en 

stimulerande arbetsbelastning. Svängde det för mycket åt för hög arbetsbelastning ledde det 

ofta till en ond cirkel av stress. Sjuksköterskor behövde stöd redan i sin utbildning och sedan 

fortsättningsvis inom yrket (Hallin & Danielsson, 2007).  

 

Sjuksköterskorna, i resultatet av denna studie, upplevde brister i patientsäkerheten. Dels var 

läkarbristen en orsak där de såg stora brister, men det ledde även till att sjuksköterskorna tog 

ett för stort ansvar. Att inte alltid kunna ge en säker läkemedelshantering på grund av sin 

arbetssituation gjorde sjuksköterskorna frustrerade. Att inte hinna med att skriva avvikelser 

eller bearbeta dem gav ej en säker vård. Överrapporterna från sjukhuset till kommunen 

fungerade heller inte tillfredställande. Sjuksköterskorna hann inte alltid läsa en patients 

journal innan ett hembesök och detta kändes inte patientsäkert. Laschinger & Leiter (2006) 

visade i sin studie att patientsäkerheten är direkt relaterad till att sjuksköterskorna får stöd i 

sitt ledarskap, stöd att utöva omvårdnadshandledning och stöd för att ändra sin arbetssituation.  

 

Att som sjuksköterska kunna leda arbetet i omvårdnad är en viktig faktor för bra vårdkvalitet. 

Trots denna vetskap är det ledarskapskris inom äldrevården. Sjuksköterskor måste vara villiga 

att utveckla deras ledarskap, de behöver stöd för att utveckla deras ledarskap och de behöver 

organisatoriska förutsättningar för ledarskap (Josefsson & Hansson, 2011) 

 

Slutsats 

 

Studien visade att sjuksköterskorna upplevde stress av oförutsedda händelser. Krav-modellen 

(figur 1) visar och klargör hur höga krav och låg kontroll ger en spänd arbetssituation medan 

höga krav och hög kontroll ger en aktiv arbetssituation. Vårdpersonalen och anhöriga hade 

högre förväntningar än vad som var sjuksköterskan ansvar. Sjuksköterskorna upplevde att det 

var påfrestande att ständigt vara alla till lags. Att vara ”fixaren” som löser all uppgifter 

upplevdes som stressande. Sjuksköterskorna upplevde det som mycket stressande att inte 

kunna leva upp till sina egna krav. Detta kunde till slut leda till att det var svårt att släppa 
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arbetet vid arbetsdagens slut. Sjuksköterskorna som arbetade dagtid på hemsjukvården hade 

ett större antal fler ärenden och patienter, än vad de först hade räknat med.  Det som 

sjuksköterskorna först tyckte var en utmaning, blev svårt att hantera. Detta skapade en känsla 

av stress och otillräcklighet. Sjuksköterskorna upplevde mycket stress i sin arbetsmiljö och 

arbetsbelastningen ansågs vara för hög. Sjuksköterskorna upplevde att de ej fick den 

återhämtning de så väl behövde. Brister i patientsäkerheten uppmärksammades av 

sjuksköterskorna. Dels var läkarbristen en orsak där de såg stora brister, men det ledde även 

till att sjuksköterskorna tog ett för stort ansvar. Att inte alltid kunna ge en säker 

läkemedelshantering på grund av sin arbetssituation gjorde sjuksköterskorna frustrerade. Att 

inte hinna med att bearbeta och skriva avvikelser gav enligt sjuksköterskorna inte en patient 

säker vård. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie kan användas i den kliniska verksamheten för att belysa vilka stressorer som 

sjuksköterskan upplevde, detta för att sedan kunna använda i ett utvecklingsarbete för en 

bättre arbetssituation och arbetsmiljö. För arbetsgivaren är det viktigt att erbjuda en 

arbetsmiljö där sjuksköterskan trivs och vill stanna kvar. Och för sjuksköterskorna är det 

viktigt att kunna belysa vilka stressorer de upplever som ej hanterbara, så att man kan 

diskutera dessa med sin arbetsgivare.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      BILAGA I 

21 

 

REFERENSER 

 

Arbetsmiljöverket (2013). Inspektionskampanj SLIC 2012: Psykosociala riskbedömningar 

 (Rapport 2013:6). Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad från 

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2013_06.pdf 

 

Arbetsmiljöverket (2014). Belastande förhållanden på arbetet kan leda till arbetsrelaterad. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. Hämtad från 

http://www.av.se/teman/stress/ 

 

Elo, Satu., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Advanced Nursing. 

62(1), s107-115 doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

 

Gustafsson, G., Eriksson, S., Strandberg, G., & Norberg, A. ( 2010). Burnout and perceptions 

of conscience among helath care personnel: A Pilot study. Journal of Nursing Ethics, 17. 23-

38. doi: 10.1177/0969733009351950 

 

Graneheim, U.H, & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysisi in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education today, 25, 

105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Glasberg, A-L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2008). Factors associated with stress of 

conscience in healthcare. Scandinavian Journal of Caring Sciences.22(2), 249-258. 

dOI: 10.1111/j.1471-6712.2007.00522.x 

 

Golubic, R., Milosevic, M., Knezevic, B. & Mustajbegovic, J. (2009). Work-related stress, 

education and work ability among hospital nurses. Journal of Advanced nursing, 65, 2056-

2066. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05057.x. 

 

Hallin, K., Danielsson, E. (2007) Registered nurses`experiences of daily work, a balance 

between strain and stimulation: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 

44(7), 1221-30. PMID: 16844126 

 

Johannisson, K. (2005). Den moderna tröttheten: historiska perspektiv. I R. Ekman & B. 

Arnetz (Red.), Stress- individen, samhället, organisationen, molekylerna (s. 15-28). 

Stockholm: Liber.  

 

Josefsson, K. (2009). Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg: Krav på 

sjuksköterskan.Stockholm: Gothia Förlag AB 

 

 

Josefsson, K., Sonde, L., Winblad, B. & Robbins Wahlin, T-B. (2007). Work situation of 

registered nurses in municipal elderly car in Sweden: A questionnaire survey. International 

Journal Of Nursing Studies, 44(1), 71-82. Doi: 10.1016/j.ijnurtsu. 2005.10.014 

 

Josefsson, K., Hansson, M. (2011) To lead and to be led in municipal elderly care in Sweden 

as perceived by registered nurses. Journal of Nursing Management, 19. 498-506, doi: 

10.1111/j.1365-2834.2011.01228.x. 

 

 



                      BILAGA I 

22 

 

Juthberg, C., Eriksson, S., Norberg, A., Sundin, K. (2010). Perceptions of conscience, stress 

of conscience and burnout among nursing staff in residential elder care. Journal of Advanced 

Nursing, 66, 1708-1718. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05288.x 

 

Juthberg, C. & Sundin, K. (2010) Registered nurses´and nurses assistens´lived experience of 

troubled conscience in their work in elderly care - A phenomenological hermeunetic study. 

International Journal of Nursing Studies, 47 (1), 20-29.doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.06.001 

 

 

Karasek, R. (1979). Job demends, job decision latitude, and mental strain: Implications for 

jobredesign. Administrative Science Quarterly, 24 (2), s 258-308. Doi: 

239249810.2307/2392498   

 

Karlsson, I. (2007). Förväntningar och realitet för sjuksköterskor verksamma på 

äldreboenden. Stockholm: Karolinska Institutet. Hämtad 23 januari, 2015 från 

http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/38730/thesis.pdf;jsessionid=AF635C5

C95852A43E076EA929E0F0EF8?sequence=1 

 

Karlsson, I., Ekman, S., & Fagerberg, I. (2009). A difficult mission to work as a nurse in a 

residential car home - some registered nurses´experiences of their work situation. 

Sacndinavian Journal of Caring Sciences, 23 (2), 265-273. Doi:10.111/j.1471-

6712.2008.00616.x. 

 

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2010) Psykologi i organisation och ledning: Arbetsattityder 

och arbetsmiljö. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lashinger, S,. Leiter, M.P. (2006) The impact of nursing work enviroments on patient safety 

outcomes: the mediating role of burnout/engagement. Journal of Nursing Administration. 

36(5), 259-67. 

 

Lapane, K. L. &  Hughes, C.H. (2007) Considering the employee piont of view: perceptions 

of job satisfaction and stress among nursing staff in nursing homes. Journal of American 

Medicical Directors Association. 8(1), 8-13. 

Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2006.05.010 

 

Lundman, B. & Hällgren- Graneheim, U. (2008) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 159-

172). Lund: Studentlitteratur.  

 

Mörtvik, R. & Fromm, J. (2012). TCO granskar, stressbarometer 2012: Dags för åtgärder. 

Stockholm: Tjänstemännens Centralorganisation. Hämtad från 

http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/Pub2012/Stressbarometer-2012-Dags-for-atgarder/ 

 

Perski, A., (2006) Ur balans: Kamp och flykt. Uddevalla: Uddevalla AB 

 

Polit, D.F., Beck. C.T., (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. (9th ed.). Philadelphia: Williams & Wilkins. 



                      BILAGA I 

23 

 

 

Socialstyrelsen (2012). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst-Lägesrapport 2012. Stockholm : Socialstyrelsen. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-2 

 

SFS (2010:659) Patientsäkerhetslag. Stockholm: Sveriges riksdag. Hämtad 26 januari, 2015 

från  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/?bet=2010:659 

 

Sundin, L., Hochwälder, J., Bildt, C. & Lisspers, J. (2007). The relationship between different 

work-related sources of social support and burnout among registered and assistant nurses in 

Sweden: A questionnaire survey. Ineternational Journal of Nursing Studies, 44(5), 758-769. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.01.004 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vårdförbundet (2007). Sjuksköterskan i kommunal äldrevård: En undersökning bland 

medlemmar i Vårdförbundet. (Rapport, nr 02 2007 U). Stockholm: Vårdförbundet. Hämtad 17 

januari, 2015 från 

https://www.vardforbundet.se/Documents/Rapporter/Nationella/Sjukskoterskan%20i%20kom

munal%20aldrevard_0712.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/?bet=2010:659
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/?bet=2010:659
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/?bet=2010:659
https://www.vardforbundet.se/Documents/Rapporter/Nationella/Sjukskoterskan%20i%20kommunal%20aldrevard_0712.pdf
https://www.vardforbundet.se/Documents/Rapporter/Nationella/Sjukskoterskan%20i%20kommunal%20aldrevard_0712.pdf


                      BILAGA I 

24 

 

                                                                                                                                         Bilaga I 

 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 2015 
Jag heter Eva Menard och går Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av 

äldre, 60 högskolepoäng på Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Jag läser nu sista terminen 

på Specialistprogrammet och ska nu göra mitt självständiga arbete, som innebär en 

magisteruppsats om sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom kommunal 

äldrevård. Undersökningens syfte är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i sin 

arbetssituation inom kommunal äldrevård. Då stress är skadligt på hälsan på sikt är det viktigt 

att ta reda på i vilka situationer dessa känslor upplevs.  

 

Jag tänker utföra 8-10 intervjuer av kommunala sjuksköterskor i Kommunen som arbetar 

inom äldreboenden och hemsjukvård. Det är bra om du som sjuksköterska arbetat minst ett år 

som sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med äldre personer.   

 

Jag vore tacksam över att få veta vilka sjuksköterskor i Kommunen som är intresserade av att 

delta i intervjuerna. Intervjuerna genomförs på respektive sjuksköterskas arbetsplats och 

beräknas ta ca 20-30 min. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Allt insamlat material kommer 

att behandlas konfidentiellt enligt Forskningsetiska principer och förvaras inlåst. Materialet 

kommer att förstöras ca fem år efter studiens genomförande. Deltagandet i studien kommer att 

vara helt frivilligt och deltagandet har rätt att avbryta deltagandet när som helst under studien.  

Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien så kontakta mig via Mail/e-post 

senast 13/2 2015. Deltagarna kommer att kontaktas av mig inom kort efter godkännande av 

verksamhetschef i Kommunen.  

Studien och intervjuerna kommer att genomföras någon gång under februari 2015.  

 

Vänligen 

Sjuksköterska Eva Menard 

Mail: xxxx 

Tel: xxxx 

Handledare Lise-lotte Franklin Larsson 

Mail: xxxx  

Tel: 08-xxxxxxx 

 

Jag lämnar härmed samtycke att delta i Eva Menards studie om sjuksköterskors upplevelse av 

stress i sin arbetssituation inom kommunal äldrevård. 

Namnunderskrift                    Namnförtydligande                 Datum 
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                                                                                                                                      Bilaga II 

 

Till verksamhetschef 

XXXX 

XXXXX Kommun 

 

Jag heter Eva Menard och är sjuksköterska. Jag studerar på Specialist-sjuksköterskeutbildning 

mot vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 

poäng, har jag valt att studera sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom 

kommunal äldrevård. Då stress är skadligt på hälsan på sikt är det viktigt att ta reda på i vilka 

situationer dessa känslor upplevs.  

Jag önskar utföra 8-10 intervjuer av kommunala sjuksköterskor som arbetar inom 

äldreboenden och hemsjukvård. Det är bra om sjuksköterskorna arbetat minst ett år som 

sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med äldre personer. Intervjuerna genomförs på 

respektive sjuksköterskas arbetsplats och beräknas ta ca 20-30 min. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt enligt Forskningsetiska 

principer och förvaras inlåst. Materialet kommer att förstöras ca fem år efter studiens 

genomförande. Deltagandet i studien kommer att vara helt frivilligt och deltagandet har rätt 

att avbryta deltagandet när som helst under studien. Tid och plats för intervjun anpassas efter 

sjuksköterskornas önskemål och kommer inte påverka verksamheten.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din kommun, är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag 

gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2015-01-01 

Med vänlig hälsning  

 

__________________________________ 

Student 

Eva Menard 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel:xxxx 

e-post: xxxxx 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Examinator 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel:                             e-post: 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom 

kommunal äldrevård. 

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av stress i sin arbetssituation inom 

kommunal äldrevård. 

Bakgrund och problemformulering: Sjuksköterskor inom kommunal äldrevård har ett stort 

ansvar och att de upplever deras roll som otydlig. Tung arbetsbörda, stress och påfrestande 

patientrelationer skapar ohälsa och sjukskrivningar inom vården. Sjuksköterskor känner sig 

ibland frustrerade och stressade över att inte kunna utöva den omvårdnad som behövs till den 

äldre människan då de ofta har många antal äldre människor de ansvarar för. 

Patientsäkerheten minskar hos de multisjuka äldre. Krav-kontroll-modellen visar sambandet 

mellan graden av krav på sin arbetsplats och det beslutsutrymme och det stöd som individen 

har till förfogande. Beroende på dessa olika omständigheter kan individen uppleva sin 

arbetssituation som aktiv, passiv, avspänd eller spänd. Stress kan på sikt vara skadligt för 

hälsan, därför är det viktigt att studera i vilka specifika situationer sjuksköterskor upplever 

olika former av stress. Detta för att kunna förbättra sjuksköterskors hälsa, arbetsmiljö och 

kunna förändra arbetssituationen och patientsäkerheten i vården av äldre.  

Metod: Författaren planerar att genomföra en kvalitativ forskningsmetod vilket innebär 

intervjuer av 8-10 sjuksköterskor i xxxx kommun. 

Önskemål från din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua sjuksköterskor på Din enhet. 

Intervjuerna som Jag önskar utföra 8-10 intervjuer av kommunala sjuksköterskor i 

xxxxKommun som arbetar inom äldreboenden och hemsjukvård. Det är även önskvärt att 

intervjuerna får ske på betald arbetstid. Intervjuerna genomförs på respektive sjuksköterskas 

arbetsplats och beräknas ta ca 20-30 min. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under februari 2015. Alla personer som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte och problemformulering och deltagande 

kommer att var frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum               Namn                           Namnförtydligande                          Enhet 
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Bakgrundsfakta 

Kön: 

Ålder på informant: 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska: 

 

Intervjuguide 
 

 

Vad upplever du som stressande under en vanlig arbetsdag? 

 

 

 

 

 

 

 

 


