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Abstrakt: Stress i arbetslivet för sjuksköterskorna har blivit allt vanligare. Sjuksköterskors 
arbetsmiljö med sjukare patienter, mindre bemanning, minskad kontroll, stöd och återhämtning kan 
orsaka stress hos sjuksköterskan. Stress definieras som en obalans mellan de krav som ställs på 
individen och dess förmåga att hantera dem. En hanteringsstrategi är coping vilket innebär hur en 
individ bemästrar påfrestande situationer.  
 
Syfte: Syftet med studien var att studera hur sjuksköterskor vid en akutvårdsavdelning upplever och 
hanterar stressiga situationer.  
 
Metod: En kvalitativ ansats valdes i form av intervjuer som analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Resultat: Analysen resulterade i tre domäner; orsaker till stress, hantering av stress och konsekvenser 
av stress. Studiens resultat visade att den främsta orsaken till upplevd stress för sjuksköterskorna var 
när de inte hade kontroll på situationen. Detta ledde till konsekvenser såsom att patientsäkerheten 
riskerades och att sjuksköterskorna upplevde att de inte räckte till. Sjuksköterskorna hanterade 
stressen med problemfokuserad och emotionell coping.  
 
Konklusion: Studiens resultat tyder på att stress är vanligt förekommande och att sjuksköterskorna 
använder sig av olika strategier för att minska på den upplevda stressen. Om sjuksköterskan ska kunna 
bedriva en god och säker vård i framtiden är det angeläget att arbetsmiljön förändras då den nuvarande 
stress och kravnivån är för hög i relation till vad som är hanterbart. 
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Abstract: Stress at work for nurses have become increasingly common. Nurses working with sicker 
patients, less staffing, reduced control, support and recovery can cause stress among nurses. Stress is 
defined as an imbalance between the demands placed on the individual and its ability to handle them. A 
management strategy is coping which means how an individual mastering stressful situations. 
 

Aim: The purpose of this study was to study how nurses at an emergency department experience and handle 
stressful situations. 
 
Method: A qualitative approach was chosen in the form of interviews and were analyzed using qualitative 
content analysis. 
 

Results: The analysis resulted in three domains; causes of stress, stress management and consequences 
of stress. The results showed that the main cause of perceived stress for nurses was when they had no control 
of the situation. This led to consequences such as that patient safety was risked and that the nurses felt that 
they were not enough. The nurses handled the stress problemfocused and emotional coping. 
 
Purpose: The study's results suggest that stress is common and that nurses use different strategies to 
reduce the perceived stress. If the nurse should be able to conduct a good and safe care in the future, it is 
certainty that the working environment change as the current stress and the requirement level is too high 
in relation to what is manageable. 
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1. Bakgrund 

1.1 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans yrkesroll är komplex och kräver att den professionella sjuksköterskan har den kunskap, 

förståelse, färdighet och förmåga som behövs för att utöva yrket på ett säkert sätt. Sjuksköterskan bör även 

ha en värderingsförmåga och förhållningssätt som ger patienten bästa möjliga omvårdnad på ett säkert 

sätt. Sjuksköterskan kan komma att hamna i vårdsituationer där det krävs kompetens att både prata med 

patienten och förklara vad som händer samtidigt som komplicerade medicinska åtgärder utförs 

(Finnström 2010). 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) (etisk kod för sjuksköterskor) 2014 har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden, nämligen att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskans arbete ska oberoende av verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och bygga på föreskrifter och lagar såsom exempelvis hälso och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande författningar såsom 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SFS 2001:212). Enligt ICN ska sjuksköterskan även sköta sin 

hälsa så att förmågan att ge god vård inte riskeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

1.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som handlar om fysiska och psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen. Exempel på fysiska förhållanden är ljus, ljud, ventilation och teknisk utrustning men det är 

inte enbart de fysiska förhållandena som påverkar hur människor har det på jobbet utan snarare hur de 

fysiska och psykosociala förhållandena påverkar individen (Zanderin, 2005). Enligt arbetsmiljöverket 

(2010)  så finns det olika psykiska arbetsmiljöfaktorer som kan skapa ohälsa för individen, några att nämna 

är stor arbetsmängd, högt arbetstempo, oklara förväntningar och skiftarbete. I en studie från Sydafrika 

gjord av Kamisha et al. (2015) på sjuksköterskor från fyra sjukhus visade att högt arbetstempo hade ett 

samband med upplevelse av stress och burnout (utmattningssyndrom). I en svenskstudie av Glasberg, 

Eriksson och Norberg (2007) där syftet var att belysa vilka faktorer som orsakade emotionell 

utmattning/burnout bland vårdpersonal visade resultatet att känna dåligt samvete, att inte ha tid att ge 

den vård som krävs, att inte kunna leva upp till de förväntningar som finns och brist på socialt stöd bland 

kollegor kunde orsaka emotionell utmattning/burnout. 

 

När arbetskraven blir för stora, när minskad kontroll, stöd och återhämtningen uteblir och det saknas 

erfarenhet av eller att individen har otillräckliga kunskaper för att hantera situationen, kan kroppen 

reagerar på olika sätt. Dessa reaktioner kan vara av fysisk, psykisk och kognitiv karaktär. Effekten av stress 

påverkar inte bara den enskilda individen utan kan också få återverkningar på grupp och i 

organisationsnivå (Arbetsmiljöverket 2010). 
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Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsförhållanden anpassas till människors olika 

förutsättningar både i  fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagarna ska få möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation och innehåll i arbetet. Arbetstagarna ska inte utsättas för 

psykiska eller fysiska arbetsbelastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Det är arbetsgivaren som 

enligt arbetsmiljölagen har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats (SFS 1977:1160). Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) ska det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) hanteras som 

en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska omfatta fysiska, psykologiska och sociala förhållanden 

i arbetsmiljön. Arbetstagaren är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns samt säga till om fel 

upptäcks. Arbetsgivaren ska kontinuerligt undersöka arbetsmiljön för att kunna upptäcka de risker som 

finns. Därefter ska riskerna åtgärdas (Arbetsmiljöverket 2015). 

 

Arbete med människor där den egna personen används som redskap kan bli tärande och i kombination 

med högt arbetstempo också leda till ohälsa i form av stressymptom. Även den fysiska miljöns utformning 

kan ligga till grund för psykisk påfrestning. Hur lokaler och inredning ser ut har betydelse för 

välbefinnande och kan såväl underlätta som försvåra möjligheterna till god kommunikation och 

samverkan med arbetskamrater (Arbetsmiljöverket 2010). I en kanadensisk studie av McGillis, Pedersen 

& Fairley (2010) där syftet var att undersöka medicinska och kirurgiska sjuksköterskors arbetsmiljö 

framkom att de vanligaste orsakerna till avbrott i sjuksköterskans arbetsmiljö var avbrott från annan 

sjukvårdspersonal, patienter, anhöriga och telefonsamtal. Vidare visade studien att buller från teknisk 

utrustning och avsaknad av teknisk utrustning var också orsaker till avbrott i arbetet och att detta kunde 

påverka negativt på patientsäkerheten. 

 

Enligt Hjelm (2005) har psykosociala arbetsmiljöfaktorer som stress och utbrändhet ökat sedan slutet på 

1990 - talet, medan den fysiska arbetsmiljön har förbättrats. De psykiska kraven i arbetslivet har ökat 

bland både kvinnor och män. Det är framförallt bland landstingsanställda som den psykiska belastningen 

har ökat mest (Socialstyrelsen 2009). Arbetsmiljöverkets officiella statistik från 

arbetsmiljöundersökningen 2013 visar att unga kvinnor upplever sitt arbete som både fysiskt och psykiskt 

tyngre än andra grupper. Olust att gå till arbetet och svårt att sova på grund av arbetet är några exempel 

på problemen som ökar i jämförelse med den senaste arbetsmiljöundersökningen från år 2011. I en tysk 

studie gjord av Harzer & Ruch (2015) där syftet var att undersöka och jämföra två grupper, en mixad grupp 

med olika yrkeskategorier och en sjuksköterskegrupp om hur de hanterade arbetsrelaterad stress, visade 

resultatet att sjuksköterskor var den grupp inom vården som var mest nöjd med arbetet men som samtidigt 

upplevde högst stress. I en litteraturstudie från USA av Roberts & Grubb (2014) visade att det senaste 

årtiondet har sjuksköterskor konsekvent rapporterats ha de högsta nivåerna av stress på arbetet bland 

sjukvårdspersonal. 
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1.3 Stress 

Ordet stress betyder påfrestning, vilket kan orsakas av flera olika faktorer som kan leda till spänning. En 

stressreaktion kan både vara positiv och negativ, vad som är avgörande för stress är hur balansen mellan 

krav och förmåga uppfattas (Winroth 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) kan stress beskrivas som en 

obalans mellan de krav som ställs på individen och dess förmåga att hantera dem. Stress är ett tillstånd 

hos individen som kännetecknas av psykologiska, beteendemässiga, perceptuella och fysiologiska 

reaktioner. Stress är en alarmreaktion som utlöses när vi inte kan kontrollera situationen. Det är en 

nödvändig överlevnadsinstinkt och förekommer inom djurriket, alla kulturer och i alla åldrar. 

Stress i sig är inte skadligt, aktivering av stress är nödvändigt för förbättrade prestationer, inlärning och 

träning. Men om stress aktiveringen inte avtar utan blir bestående kan den bli skadlig för individen. 

Således är det inte farligt att utsättas för stress men om återhämtningen uteblir kan det leda till ohälsa. 

När individen upplever sig ha förmågan att hantera en stressreaktion minskar den upplevda stressen hos 

individen och på motsvarande vis ökar stressen om individen upplever sig inte ha förmågan till att hantera 

situationen (Eriksen & Ursin 2013). En australiensisk litteraturstudie visade att arbetsklimatet för 

sjuksköterskorna har blivit mer komplext då allt fler personer som söker vård kräver mer i kontrast med 

kortare sjukhusvistelser och får på så vis en betydande roll för upplevelsen av stress för sjuksköterskorna 

(Chang 2005). En svensk studie av Blomberg (2014) visade att upplevelsen av stress bland nyexaminerade 

sjuksköterskor på tre olika sjukhus var hög och att det skilde sig mellan vilka vårdavdelningar som de 

arbetade på. Resultatet visade att högst upplevd stress fanns på kirurgavdelningarna tätt följt av 

medicinavdelningarna. Minst upplevd stress hade sjuksköterskor som arbetade utanför sjukhuset. 

1.4 Orsaker till stress i arbetslivet 

Både för mycket och för lite stimulans kan vara stressande. Några förhållanden i arbetsmiljön som kan 

leda till stress är konflikter mellan olika yrkesroller och obalansen mellan krav och kontroll. Orsaker till 

stress på arbetsplatsen kan vara yttre stressorsaker som innefattar fysiska ljud, ljus och temperatur, 

organisatoriska skiftarbete, arbetets upplägg, ansvar och psykiska avbrott, störningar, otillräckligt med tid 

och brist på feedback. Sociala faktorer innefattar minskat stöd från ledning, kollegor, samarbetsproblem 

och olika behov av struktur (Olofsson 2001). I en iransk litteraturstudie av Ghiyasvandian & Gebra (2014) 

visade resultatet att de faktorer som upplevdes som stressande för sjuksköterskorna på de olika 

avdelningarna som studerades var arbetsförhållanden och relationer på arbetsplatsen, arbetsklimatet, 

rollkonflikter och tvetydigheter i organisationen. 

I en iransk studie där syftet var att undersöka orsaker till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor 

arbetandes på olika avdelningar, upplevde cirka ⅓ att deras jobb var mycket till extremt stressande. Några 

av orsakerna till arbetsrelaterad stress var, låg lön, orättvisa i arbetslivet, otillräckliga pauser, 

personalbrist, ökad arbetsbelastning samt brist på stöd från ledningen (Mosadeghrad 2013). En svensk 

studie av Juthberg & Sundin (2009) om sjuksköterskors samvetsstress inom äldreomsorgen visade att 
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samvetsstress hos sjuksköterskorna upplevdes när de inte kände att de klarade av att göra tillräckligt för 

de boenden eller kände sig bra nog utifrån egna eller andras förväntningar. Andra känslor hos 

sjuksköterskorna var osäkerhet, tvivel och maktlöshet och att de upplevde att deras arbetssituation bidrog 

till att de inte kunde utföra sitt arbete och vara goda sjuksköterskor på bästa sätt. I en svensk studie gjord 

av Juthberg et al. (2010) framkom att samvetsstress upplevs bland sjuksköterskorna inom äldreomsorgen 

när det inte fanns tid för omhändertagande av patienterna och när arbetssituationen påverkade privatlivet. 

 

Inre stressorsaker innefattar de föreställningar som individen har om exempelvis obehagliga situationer 

såsom hot och våld och olyckshändelse samt de förväntningar som individen har och uppskattning från 

ledning och kollegor (Olofsson 2001). I en estnisk studie på sjuksköterskor som arbetade på ett 

universitetssjukhus, undersöktes jobbrelaterade psykosociala faktorer och psykiska besvär. Resultatet 

visade att när sjuksköterskorna upplevde att ledningen var rättvis och visade respekt fanns ingen ökad risk 

för upplevd stress eller utbrändhet (Freimann, T. & Merisalu, E. 2015). I en australiensisk studie av Happel 

et al. (2013) ingick sjuksköterskor från olika avdelningar. I resultatet identifierades tolv olika stressorer 

som påverkade sjuksköterskorna i arbetet. Några var, hög arbetsbelastning, avsaknaden av läkare på 

avdelningen, litet stöd från ledningen, skiftarbete och avsaknad av bilparkering. 

1.5 Coping  

Enligt Edling et al. (2010) är coping en individs sätt att bemästra påfrestande situationer. Våra 

copingstrategier förändras hela tiden av de erfarenheter vi får genom livet. Om en individ besitter bra 

erfarenhet av att hantera en viss situation, ökar det chansen till att individen handlar konstruktivt och 

hittar bra sätt att hantera problemen på om liknande situationer uppstår igen. Monat, Lazarus & Reevy 

(2007) delar in coping i två huvudgrupper, problemfokuserad och emotionell coping. 

Problemfokuserad coping är när individen aktivt hanterar stressorn genom att söka kunskap om eller 

konfrontera den rådande situationen (Monat & Lazarus 1991). Om en individ känner att den kan påverka 

och göra något åt den rådande situationen är det mer sannolikt att individen använder sig av 

problemfokuserad coping. Den probleminriktade strategin används i högre grad när stressiga situationer 

kan påverkas direkt av en individs handlande (Rydén & Stenström 2008). I en studie gjord på 

sjuksköterskor på ett universitetssjukhus i Brasilien där syftet var att undersöka stress, coping och 

hälsostatus hos sjuksköterskor visade resultatet att den vanligaste copingstrategin som användes av 

sjuksköterskorna var problemfokuserad coping (Guido et al. 2011). 

Om individen däremot känner att situationen inte är hanterbar förlitar sig individen på den emotionella 

copingstrategin. Vid emotionell inriktad coping fokuserar individen på att ändra tankesätt och undviker 

den stressutlösande faktorn, både fysiskt och känslomässigt (Monat & Lazarus 1991; Monat, Lazarus & 

Reevy 2007). Enligt Rydén & Stenström (2008) använder individer som upplever hög stress i större grad 

sig utav emotionell coping.  Det mest förekommande är dock att individen använder sig av både emotionell 
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och problemfokuserad coping för att hantera stressiga situationer (Monat& Lazarus 1991; Monat, Lazarus 

& Reevy 2007). 

En studie från Nya- Zealand gjord av Huntington et al. (2008) syftade till att identifiera sjuksköterskor på 

olika klinikers upplevda stressorer i arbetet och vilka copingstrategier som användes för att hantera dessa. 

Resultatet visade att den vanligaste stressorn var hög arbetsbelastning och för hanteringen av stress 

använde sig sjuksköterskorna av problemfokuserad coping, att söka socialt stöd och att ha en självstyrande 

coping. I studien sågs också ett samband mellan hög arbetsbelastning och minskat välbefinnande hos 

sjuksköterskorna. 

Det finns olika copingmekanismer som individen kan använda sig av vid hantering av stress (Monat & 

Lazarus 1991; Monat, Lazarus & Reevy 2007). Vid distansering är individen medveten om det aktuella 

problemet men vill inte ta itu med den känslomässiga betydelsen. Sjuksköterskor använder sig av 

distansering i sitt arbete då det kan finnas ett behov av att distansera sig från det lidande som de kan 

komma i kontakt med i sitt arbete. Om inte denna distansering sker kan sjuksköterskans välbefinnande 

påverkas negativt (Monat & Lazarus 1991;Monat, Lazarus & Reevy 2007). 

I en japansk studie gjord av Tsukaza (2014) där syftet var att undersöka och jämföra sjuksköterskors 

copingstrategier med säljares, visade studien att sjuksköterskornas psykiska välbefinnande var sämre än 

säljarnas. Resultatet påvisade också att en stressor för sjuksköterskorna var de relationer som uppstod 

med patienterna, att de blev påfrestande. De copingstrategier sjuksköterskorna använde visade sig vara en 

skyddande faktor för att minska effekterna av stress på arbetet samt på deras psykiska välbefinnande. Att 

använda distansering som en copingstrategi sågs tydligt hos sjuksköterskor som uppvisade hög psykisk 

påfrestning och omvärderande coping användes hos sjuksköterskor med låg psykisk påfrestning. För att 

minska den psykiska påfrestningen använde sig sjuksköterskorna i hög grad av problemfokuserad coping. 

Enligt (Monat & Lazarus 1991; Monat, Lazarus & Reevy 2007) är en hantering av stress när individen söker 

socialt stöd hos familj, vänner och kollegor exempelvis genom samtal. Att ta ansvar innebär att individen 

tar ett personligt ansvar för sin roll i situationen. Flykt och undvikande är en strategi som innebär att 

individen undviker händelsen som upplevs stressande. Detta är den vanligaste strategin som individer 

använder sig av för att hantera stress. Genom att undvika stressorn fokuseras det istället på något som 

skapar lugn hos individen. Detta kan vara i form av fysisk aktivitet. En självkontrollerande copingstrategi 

är när individen behåller sina tankar och känslor för sig själv. Att ta ansvar innebär att individen tar ett 

personligt ansvar för sin roll i situationen. Positiv omvärdering innebär att individen utifrån situation 

lägger fokus på sin personliga utveckling, exempelvis om individen känner att den har lärt sig något av 

situationen kan den då känna sig stärkt av erfarenheten (Monat & Lazarus 1991). 

I en iransk litteraturstudie av Ghiyasvandian & Gebra (2014) om stress, copingstrategier och 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor visade resultatet att de copingstrategier som sjuksköterskorna 
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använde sig av gav positiva resultat inom flera hälsoområden. Effekterna av att använda copingstrategier 

var att sjuksköterskorna upplevde en reducerad grad av stress, förbättrad arbetstillfredsställelse, stabilare 

humör och en ökad medvetenhet om stress och dess effekter. Vidare visade studien att 25 % av de kvinnliga 

sjuksköterskorna använde sig av undvikande/distanserande copingstrategier medan männen i 83 % 

använde problemlösande strategier. Trots att upplevelsen av stress var hög bland sjuksköterskorna 

upplevde ändå 74 % en hög arbetstillfredsställelse. Studiens resultat visade också att ett socialt stöd var ett 

betydande skydd mot stress och emotionell utmattning hos sjuksköterskorna. 

Locus of control, på svenska kontroll lokus, är enligt Theorell (2012) hur individen själv förlägger 

möjligheten att åtgärda ett problem. Om en individ anser sig ha potential att göra något åt problemet 

sammankopplas det med att ha en intern kontroll lokus, om möjligheten att åtgärda problemet istället 

ligger utanför individens kontroll kopplas det samman med extern kontroll lokus. Beroende på situation 

har vi människor ett varierande kontroll lokus (Theorell 2012). En ytterligare viktig aspekt på coping är 

enligt Theorell (2012) om problemet hanteras dolt eller öppet. Att ha ett öppet förhållningsätt innebär att 

individen direkt konfronterar situationen kontra ett dolt förhållningssätt då individen istället går undan 

och väljer att inte konfrontera. Ytterligare en viktig del i coping är förmågan att hantera känslor. Om den 

förmågan saknas eller är dåligt utvecklad kan invecklande situationer uppstå som leder till svårigheter då 

individen inte förstår sina egna känslomässiga reaktioner. Således kan psykofysiologiska spänningar 

uppstå i stressframkallande situationer och när individen inte förstår sina egna känslor får den även svårt 

att förstå andras. Ett ständigt växelspel pågår mellan individ och omgivning när det handlar om coping 

(Theorell 2012). 

1.6 KASAM 

KASAM är ett begrepp som formades av Aaron Antonovsky (2005). Det finns tre beståndsdelar i KASAM, 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Tillsammans utgör de tre komponenterna enligt 

Antonovsky individen hållbar mot stress. Hanterbarhet är när en individ upplever sig ha de rätta 

resurserna för att hantera motgångar och krav i livet. När en hög känsla av hanterbarhet finns känner sig 

individen inte orättvist behandlad eller som ett offer för omständigheterna. Begriplighet innefattar i vilken 

utsträckning individen upplever yttre och inre stimuli som förståeliga, att informationen är ordnad, 

sammanhängande, tydlig och strukturerad. Det innebär att individen kan förstå situationer i livet på ett 

begripligt sätt och när det uppstår oväntade händelser så går de att ordna och förklara. Begreppet 

meningsfullhet står för i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

en del av de krav och problem som finns i livet är värda att investera energi och engagemang i. Det betyder 

inte att individen vill att det ska uppstå ledsamma händelser men försöker ändå att hitta en mening i och 

hantera de situationer som individen ställs inför (Antonovsky 2005). 
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1.7 Förklaringsmodell till stress 

En modell som används för att förklara arbetsrelaterad stress är Karasek och Theorells krav- kontroll- och 

stödmodellen. Denna modell handlar enligt Theorell (2012) om relationen mellan yttre psykiska krav och 

de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som en individ får i sin miljö. Utifrån modellen går att utläsa 

fyra extremsituationer. Den första som beskrivs som den avspända situationen är när kraven inte är 

överdrivet höga och högt beslutsutrymme finns för individen. I denna del får individen utrymme att arbeta 

i passande takt och lägga upp sitt arbete till stor del själv. Den motsatta passiva delen är när det ställs låga 

krav på individen samt att väldigt litet beslutsutrymme finns. Den spända delen i modellen innebär att 

kraven är höga samtidigt som beslutsutrymmet är lågt. Enligt tidigare forskning ökar den spända 

situationen risk för sjukdom och ohälsa (Theorell 2012). Om det dessutom finns ett bra stöd från chef och 

kollegor blir modellens utfall ännu bättre. Forskning visar att ett bra stöd på arbetet minskar risken för 

sjukdom och stress. När stöddimensionen läggs till i modellen kan en kub urskiljas. Ideal arbetet innebär 

bra stöd medan motsatsen iso spända situationen innebär kraftig ökad risk för sjukdom Förutom stöd i 

arbetet har det sociala stödet privat en stor betydelse för hälsan och kan fungera som ett skydd mot skadliga 

effekter av stressorer (Theorell 2012).  

Olsson universum 2013. 

1.8 Motiv till studien 

Sjuksköterskan yrkesroll har blivit mer komplex under åren och allt större krav ställs på sjuksköterskan. 

Forskning visar att stress i arbetslivet har blivit allt vanligare. Sjuksköterskans arbetsmiljö med sjukare 

patienter mindre bemanning och ökade krav är bidragande orsaker till stress hos sjuksköterskan. Vår 

studie är därför viktig för att förstå och få uppfattning om vilka copingstrategier sjuksköterskorna 

använder sig av. För att erhålla kunskap och förståelse om hur sjuksköterskor hanterar sin stress är det 

betydelsefullt med forskning som utgår ifrån människors upplevda erfarenheter. Kunskap från sådana 

studier kan öka medvetenheten hos sjuksköterskorna i sitt dagliga arbete med att hantera stress samt hos 

arbetsledning samt företagshälsovårdens personal. 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att studera hur sjuksköterskor vid en akutvårdsavdelning upplever och hanterar 

stressiga situationer. 
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2. Metod och material 

2.1 Design 

En kvalitativ ansats valdes i form av en intervjustudie för att fånga upplevelsen av stressiga situationer. 

Som datainsamlingsmetod genomfördes semistrukturerade intervjuer för att fånga deltagarnas hantering 

av stressiga situationer. Intervjuerna har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen innebär att texter som bygger på människors upplevelser analyseras så 

förutsättningslöst som möjligt (Lundman & Graneheim 2012, Priebe & Landström 2012) 

2.2 Procedur och urval 

I denna studie valde författarna att intervjua sjuksköterskor anställda på en akutvårdsavdelning. AVA är 

en förkortning på akutvårdsavdelning som tar emot icke intensivvårdskrävande, akut kirurgiska och 

medicinska sjukdomsfall. Avdelningen är specialiserad på att snabbt utreda, diagnostisera och behandla 

patienter med en förmodad vårdtid på max tre vårddygn. På AVA förekommer ofta akuta situationer och 

hög arbetsbelastning för sjuksköterskor då vårdtiden är max tre dygn. Urvalet bestod av att 

sjuksköterskorna arbetade på ett universitetssjukhus i Mellansverige på en akutvårdsavdelning. 

Verksamhetschefen för den aktuella kliniken kontaktades via mail för att ansöka om tillstånd för att 

genomföra studien. Verksamhetschefen gav sedan sitt medgivande skriftligt (Bilaga 1) till deltagande till 

studien. Därefter kontaktades ansvarig avdelningschef via mail vilken i sin tur tillfrågade sjuksköterskorna 

på avdelningen om intresse fanns att delta i studien. Efter det gjordes ett besök på avdelningen där muntlig 

information om studien gavs vid en befintlig arbetsplatsträff. 

 

De sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien ombads att anmäla sitt intresse direkt på plats 

i samband med den muntliga informationen, i efterhand via mail eller telefon senast 2015-04-10. Till de 

deltagarna som ville delta i studien skickades ett informations och samtyckesbrev (Bilaga 2) där 

information gavs angående studien och dess tillvägagångssätt och att deltagandet var helt på frivillig basis. 

Information gavs muntligt och skriftligt om att deltagarna hade rätt att avsluta sitt deltagande när som 

helst, välja att inte besvara frågor och att ingen kunde ifrågasätta varför. Angående konfidentialitetskravet 

informerades deltagarna om att det endast var författarna som hade tillgång till materialet och att det 

endast skulle användas i studiesyfte. Vidare information gavs om att materialet skulle efter avslutad studie 

sparas inlåst i 3 år för att sedan raderas (Kvale & Brinkman, 2009). Sex sjuksköterskor deltog i studien. 

Medelåldern var 38 år och alla sex deltagare var kvinnor. Antal år i yrket för deltagarna var i snitt 9 år. 

Antalet intervjupersoner bedömdes tillräckligt då intervjuerna var rika på innehåll. 

2.3 Datainsamling 

En intervjuguide (Bilaga 3) utformades med semistrukturerade frågor utifrån studiens syfte. En 

semistrukturerad intervjuguide med öppna intervjufrågor och utforskande följdfrågor användes för att få 

detaljerad information från deltagaren. Genom att ställa öppna intervjufrågor gavs deltagaren möjlighet 
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att fritt prata om sina erfarenheter med egna ord (Polit & Beck 2012). Enligt Kvale & Brinkman (2009) 

strävar den kvalitativa forskningsintervjun efter att synliggöra vad en individ upplever i sin livsvärld. 

Frågor i en intervjuguide behöver enligt Danielsson (2012a) inte ställas i en specifik ordning vilket ger 

utrymme för intervjuaren att anpassa sig till intervju situationen. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under april månad 2015. Intervjutiden var 10-30 minuter per deltagare 

och tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med deltagarna. Då intervjuerna inte fick 

genomföras på arbetstid för deltagarna genomfördes fyra intervjuer i anslutning till ett arbetspass på AVA 

där ett grupprum användes. Två av intervjuerna skedde på offentlig plats och i hemmet efter önskemål. Då 

deltagarna hade möjlighet att välja plats och tidpunkt för intervjun, ökade det möjligheten att skapa 

trygghet och att personen kände sig fri att berätta om sina upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Innan intervjuerna startade så fördes ett kort samtal om studien och dess syfte mellan intervjuaren och 

deltagaren för att skapa tillit. Enligt Polit & Beck (2012) ges då utförligare berättelser från deltagaren om 

tillit finns till intervjuaren. Intervjuerna spelades in på författarnas telefoner, lyssnades igenom objektivt 

och självkritiskt, transkriberades sedan ordagrant i nära anslutning till intervjun för att på så sätt 

minimera eventuella brister (Polit & Beck, 2012). 

2.4 Dataanalys 

Varje intervju kodades med en siffra och sammanställdes i en kodlista som sedan förvarades på ett 

oåtkomligt sätt för andra än författarna (Danielson 2012b). När intervjun var transkriberad lästes den 

igenom av författarna enskilt utan varandras påverkan för att sedan bearbetas tillsammans. Sammanlagt 

transkriberades 34 sidor. Deltagarnas intervjuer kodades, personer och plats avidentifierades, 

inspelningar och utskrifter behandlades konfidentiellt enligt gällande lag i personuppgiftslagen (SFS 

1998:204o) och vetenskapsrådets riktlinjer (2015). Enligt Graneheim & Lundman (2004)  är syftet med 

kvalitativ innehållsanalys att skildra variationer i texten genom att hitta skillnader och likheter i 

textinnehållet. De skillnader och likheter som identifieras delas upp i kategorier och underkategorier på 

olika tolkningsnivåer. Vidare menar Graneheim & Lundman (2004) att i varje text finns ett manifest 

innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innebär att ange vad som står i texten, vad informationen 

består av. Det latenta innehållet är en djupare tolkning av texten (Danielson 2012). Det första steget i den 

kvalitativa innehållsanalysen var att transkribera materialet i sin helhet. Därefter lästes materialet igenom 

ett flertal gånger av författarna var för sig för att sedan analyseras tillsammans. Detta för att få en 

helhetsbild av innehållet. 

Materialet från intervjuerna utgjorde en analysenhet vilken bestod av en hanterbar storlek. Därefter 

plockades meningsenheter ut som svarade på syftet. Meningsenheter är delar av texten, till exempel ord, 

meningar eller stycken i texten som är meningsbärande. Meningsenheterna genomgick sedan en 

kondensering som innebär att texten blir mindre och mer lätthanterlig men behåller sitt innehåll och 

betydelse. Den kondenserade texten försågs sedan med koder. Koderna kan liknas vid en rubrik, en 
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märkning, där innehållet fortfarande behåller sitt sammanhang vilket kan ses i tabell 1. Analysprocessen 

fortsatte med en kategorisering. Koderna sorterades in i underkategorier och kategorier. Kategoriernas 

syfte är att täcka all data, att inte hamna mellan två kategorier eller sorteras in i fler än en kategori 

(Graneheim & Lundman, 2004). En kategori är en grupp meningsenheter med liknade innehåll. Enligt 

Henricson & Billhult (2012) är det viktigt att forskaren under hela analysprocessen har syftet i åtanke. Tre 

domäner identifierades under analysprocessen; Orsaker till stress, konsekvenser av stress och hantering 

av stress. Under de tre domänerna bildades sammanlagt sju kategorier och arton underkategorier som 

sedan låg till grund för resultatet. 

2.5 Etiska övervägande 

Enligt Kjellström (2012) är forskningsetik de etiska överväganden som görs inför och under 

genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Det kräver en förmåga av forskaren att reflektera över vilka 

värden och värderingar som de egna tankarna, ord och handlingar ger uttryck för samt ha förmågan att 

tillämpa etiska principer i olika situationer som inte alltid kan förutses. De etiska principerna en slags 

grundläggande förskrift som fastställer normer för handlandet. De sammanfattar och visar vad som är 

viktigt i forskningen (Kjellström 2012). 

All forskning som sker skall bedrivas i största möjligaste mån för att undvika obehag, risk och skada för 

individen. I de fall forskningen är kvalitativ och innefattar erfarenheter hos deltagaren behöver forskaren 

vara medveten om att de frågor som ställs kan väcka känslomässiga känslor och tankar. Deltagarna fick 

fullständig information om studiens innehåll, att studien var frivillig samt information om risker och 

fördelar med studien. Så långt det är möjligt ska forskaren skydda deltagaren. Då studien innefattar ett 

litet antal deltagare som är vanligt i kvalitativa studier undviks en alltför detaljerad information om 

deltagarna (Polit & Beck 2012). 

I enighet med vetenskapsrådet (2015) har författarna följt de riktlinjer som vetenskapsrådet föreskriver 

vilka är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2015). Informanterna informerades om syftet med studien och att de deltog på frivillig 

basis. Informanternas samtycke inhämtades efter godkännande att genomföra studien av 

verksamhetschefen på vald klinik. De informerades om att de på egen hand har rätt att besluta om hur 

länge och på vilka villkor de deltog i samt att ett avbrytande inte medförde någon negativ konsekvens för 

dem. Samtliga undersöknings deltagare var skyddade av att uppgifter om dem och de uppgifter de lämnade 

behandlades konfidentiellt. I studiens resultat togs säregna uttryck bort då det anses oetiskt att ange 

personliga uttryck i citat för att minimera risken att konfidentialtiteten bryts (Kvale & Brinkman 2014). 

Inga enskilda deltagare i studien gick att identifiera på sådant sätt som direkt påverkade den enskilde 

individen (Vetenskapsrådet 2015). 



Sjuksköterskans upplevelse och hantering av stressiga situationer. En kvalitativ studie.  
2015, Heinrici, J. & Lindholm, A. 
 
 

 
11 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras i tre domäner; orsaker till stress, konsekvenser av stress och hantering av stress 

samt sju kategorier och arton underkategorier (Tabell 1). 

Tabell 1. Resultat av domän, kategori och underkategori. 

Domäner Kategori Underkategori 

Orsaker till stress Inre orsaker till stress 
 

Privata faktorer 
 

Tappa kontrollen 
 

Yttre orsaker till stress 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsaknad av  erfarenhet 
 

Avsaknad av kunskap om 
medicinsk och teknisk utrustning 
 

Nya arbetsmoment 
 

Ensamhet i yrkesrollen  
 

Vårdkrävande patienter Ökad arbetsmängd kring 
patienterna 

Konsekvenser av 
stress 
 
 
 

Samvetstress  
 
 

Bemötande mellan kollegor 
 

Patientsäkerhet  
 

Sjuksköterskornas känslor som 
uppkommer vid stressiga 
situationer i arbetet 
 
 
 

Frustration och irritation 
 

Känsla av kontroll 
 

Brist på tid 

Hantering av stress Problemfokuserad coping 
 
 
 
 

Prioritering 
 

Konfrontation 
 

Socialt stöd från kollegor 
 

Organisatorisk hantering 
 

Emotionell coping 
 

Hantering av stress på fritiden 
 

Att tänka positivt 
 

3.1 Orsaker till stress 

Domänen orsaker till stress innehöll kategorierna inre och yttre orsaker till stress samt vårdkrävande 

patienter. Med underkategorierna; privata faktorer, tappa kontrollen, avsaknad av erfarenhet, brist på 

kunskap om teknisk och medicinska utrustning och patientflöde och ökad vårdtyngd kring patienten. Att 
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arbeta kvällar och helger var också en orsak till stress för sjuksköterskorna då bemanningen var lägre och 

de hade ett större antal patienter att ansvara för.  

3.1.1 Inre orsaker till stress 

Inre orsaker till stress för sjuksköterskan beskrevs som privata faktorer som påverkade arbetet och känslan 

av att tappa kontrollen i stressiga situationer var orsaker till stress. 

 

Privata faktorer 

Deltagarna i studien beskrev att privata faktorer och händelser kunde påverka upplevelsen av stress. Om 

det fanns privata stressfaktorer överfördes det även till jobbet och “små” problem blev “stora” för 

sjuksköterskorna och orsakade stress i arbetet. 

 

Tappa kontrollen 

Att tappa kontrollen i en arbetsrelaterad situation orsakade mycket stress för sjuksköterskorna. Att inte 

ha överblick och kunna ligga steget före var en faktor som orsakade stress. När kollegor kom in och störde 

i all välmening den planering som sjuksköterskan lagt upp och att då inte kunna styra sitt arbete skapade 

stress. Att ha för mycket att göra samtidigt, att ha för många bollar i luften, inte ha kontroll över olika 

situationer i arbetet var stressande. 

 

“Att man har en tanke och en planering och sen kommer nån och gör på ett helt annat sätt...  så i 

slutändan så blir det sämre och så har man ändå haft en tanke från början, det tycker jag är 

stressande.” 

3.1.2 Yttre orsaker till stress 

Yttre orsaker som skapade stress för sjuksköterskorna var avsaknad av erfarenhet bland kollegor och brist 

på kunskap kring teknisk och medicinsk utrustning som de kunde ställas inför på arbetet. 

 

Avsaknad av erfarenhet 

Flera av de intervjuade personerna uttryckte att många erfarna sjuksköterskor hade slutat och att det hade 

resulterat i att många nya hade tillkommit. Avsaknaden av erfarenhet skapade stress hos både de nya och 

erfarna sjuksköterskorna. De nya upplevde att de erfarna inte hade tid att ge det stödet som behövdes till 

de nya sjuksköterskorna och de erfarna sjuksköterskorna kände att de inte räckte till för de nya. Flera 

uppgav också att det var många nya oerfarna undersköterskor vilket ledde till sämre “backup” för 

sjuksköterskorna.  

 

“Det blir ett sådant kvalitetsbortfall ifrån avdelningen när det hela tiden faller ifrån duktiga 

sjuksköterskor.” 
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Avsaknad av kunskap om medicinsk och teknisk utrustning 

Att inte ha kunskap om teknisk/medicinsk utrustning var för sjuksköterskorna en orsak till stress i arbetet. 

De beskrev situationer då patienten kom till avdelningen med olika medicinsk/teknisk utrustning som de 

inte hade en aning om hur de skulle sköta. 

 

“Så att vi hade som en hel mall, en hel pärm som det stod hur den skulle skötas... då så är det 

bara, här har du en apparat, här har du att läsa.” 

 

Nya arbetsmoment  

En återkommande orsak till stress bland sjuksköterskorna var att nya arbetsmoment som tidigare inte 

utfördes på AVA nu hade tillkommit. Att börja tillkalla till vårdplanering var ett arbetsmoment som 

skapade stress för sjuksköterskorna. 

 

“Och att vi nu ska börja med vårdplanering någonting vi inte kan, vi har aldrig varit med och 

gjort det. Och plötsligt ska vi börja med det, tillkalla till vårdplanering det blir liksom man blir 

liksom, hur ska jag göra.” 

 

Ensamhet i yrkesrollen 

Något som var en orsak till stress för sjuksköterskorna var bemanningen på avdelningen. Trots att åtgärder 

satts in för att underlätta för sjuksköterskorna upplevdes det stressigt då antalet patienter som de hade 

ansvaret för var fortsatt detsamma. Det fick sjuksköterskorna att känna en slags ensamhet i yrkesrollen. 

 

”Sen har du ju transportörer och bädderskor och allt vad man har och då blir det ännu mera 

folk att styra.” 

3.1.3 Vårdkrävande patienter 

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att patientklientelet som kommer till avdelningen har ändrat sig 

och det är en orsak som bidrar till ökad stress för sjuksköterskorna. 

 

Ökad arbetsmängd kring patienten 

En orsak till stress bland sjuksköterskorna på AVA var att patienterna som kom till AVA var “sjukare” och 

att det var mer arbete omkring dem, att arbetsbelastningen och tempot hade ökat i kombination med att 

det hade blivit mindre personal i relation till arbetsbelastningen. Enligt sjuksköterskorna var det flera 

moment som skulle utföras och hela tiden ha “koll”. Det var också stressande att inte få tag på läkare och 

annan personal i samband med patienten såsom hemtjänst eller annan avdelning på sjukhuset. 

En ytterligare orsak till stress var att det kom flera patienter samtidigt från akuten till avdelningen och att 

sjuksköterskan då inte hann med de olika arbetsmoment som skulle utföras kring patienten och 

mottagandet för patienterna upplevdes dåligt i och med detta. 
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“Det kanske kommer 3 patienter kort, väldigt kort, jag sitter och pratar in en patient och då 

kommer den andra in genom dörren, och så vet man att det dessutom är en tredje på gång… Det 

är stressande det är vansinnigt stressande alltså.” 

 

3.2 Konsekvenser av stress 

3.2.1 Samvetsstress 

En konsekvens av stress hos sjuksköterskorna var samvetsstress, de upplevde att de inte räckte till för 

patienten och inte kunde utföra sitt arbete så som de hade tänkt och planerat. De kände sig otillräckliga 

för att de inte hade haft tid att utföra alla kontroller som skulle ha utförts, eller haft möjlighet att “titta” till 

patienterna under sitt arbetspass. Flera sjuksköterskor uppgav att de inte visste hur patienten hade ätit 

eller druckit under arbetspasset, detta ledde till sämre patientsäkerhet enligt sjuksköterskorna. 

 

“Jag vet inte vad jag ska göra, det bara snurrade i huvudet, det kändes som att jag kan inte det 

här, går inte, jag bara började att gråta.” 

 

Bemötande mellan kollegor 

Bemötandet mellan kollegorna hade en tendens att “hårdna” under stress. I intervjuerna framkom att 

dåliga saker sades till varandra på grund av stressen som rådde på avdelningen. Sjuksköterskorna tappade 

tålamodet gentemot varandra och vågade inte be varandra om hjälp då de inte ville besvära eller belasta 

sina kollegor. 

 

“Alltså mellan arbetskamraterna, man säger dåliga saker till varandra på grund av stressen… 

och då kan det hända att, ja, man tappar tålamodet gentemot varandra.” 

 

Patientsäkerhet 

Flera sjuksköterskor rapporterade att patientsäkerheten riskerades på grund av hög stress. Ansvar för det 

ökade antalet patienter under kvällar och helger upplevdes av flera sjuksköterskor som en risk för 

patientsäkerheten, då det var svårare att hantera och hinna med allt som skulle utföras kring patienterna. 

Patientsäkerheten brast också då nya arbetsmoment tillkom som sjuksköterskorna inte kände sig trygga i. 

 

“Men själva ansvaret för nio patienter det har ju jag själv, och alltså, patientsäkerheten, att ha 

nio patienter, det är inte säker”. 

3.2.2 Sjuksköterskors känslor som uppkommer vid stressiga situationer i arbetet 

Känslor som uppkom i samband med stress hos sjuksköterskorna på AVA var frustration och irritation. 

Även negativa känslor uppkom då sjuksköterskorna tänkte på kommande arbetspass och detta framförallt 
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inför kvällar och helger. När sjuksköterskorna upplevde sig ha haft hanterbara arbetspass kände de en 

positiv känsla inombords. En positiv känsla infann sig hos sjuksköterskorna när de hade kontroll och tid 

för patienterna. 

 

“Så det är ju varannan helg man har det här helvetet.” 

 

“Idag har jag haft fem patienter, och jag mår bra”...”jag har ingen stress med mig.” 

 

Frustration och irritation som uppkommer på grund av stress 

Frustration och irritation upplevde flera av sjuksköterskorna då de kände att de inte hann med att utföra 

sitt arbete som de ville.  Att inte få avsluta saker i lugn och ro att hela tiden bli störd i sitt arbete av sina 

arbetskollegor, andra patienter eller att telefonen ringde skapade frustration och irritation hos flera 

sjuksköterskor. 

 

”Såna saker som gör att jag måste avbryta det jag gör och gå iväg och göra något annat för att 

sen komma tillbaka och fortsätta och så kanske jag blir avbruten igen och så, och ja, det är 

stressande”. 

Känsla av kontroll 

Flera sjuksköterskor som intervjuades uppgav positiva känslor när de hade hanterbara arbetspass, att de 

fick utöva sin yrkesroll till fullo, hann med sina arbetsuppgifter och hade tid för patienterna.  

 

“Har jag lite mindre en dag är det helt hanterbart.  Då har jag koll på vad jag ska göra och man 

har tid att göra det bra för patienten.” 

 

Brist på tid 

Negativa känslor hos sjuksköterskorna uppkom då de hade arbetspass som inte var hanterbara, detta 

framförallt på kvällar och helger. När de inte hann med det som egentligen ingick i deras yrkesroll som 

sjuksköterska, att inte ha tid eller kontroll på alla sina patienter var något som beskrevs som en negativ 

känsla som uppkom hos sjuksköterskorna. 

 

“Jag har ett illabefinnande efter en helg.” 

 

“Det är inte ok att man står och gråter på toaletten för att det är så mycket som man inte har 

hunnit med.” 
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3.3 Hantering av stress 

Två olika strategier för att hantera stress kunde urskiljas ur intervjuerna med sjuksköterskorna. Det var 

framför allt problemfokuserad coping och emotionell coping med underkategorierna; prioritering, 

konfrontation, organisatorisk hantering, socialt stöd från kollegor och hantering av stress på fritiden. 

3.3.1 Problemfokuserad coping 

Prioritering 

En vanlig strategi för att hantera stress i arbetet för sjuksköterskorna var att strukturera upp arbetet, göra 

en plan, försöka ligga steget före, göra listor, koncentrera sig och vara saklig i sitt agerande. Försöka lösa 

problemet genom att finna kunskap för att kunna sköta patienten på rätt sätt. Prioritera vad som måste 

göras först och vad som kan vänta. 

 

“Jag försöker lägga upp en plan för dagen, men det blir inte alltid som man planerat”. 

 

Konfrontation 

Konfrontation innebar för sjuksköterskorna att de påvisade de brister som de upplevde i sin arbetsmiljö. 

De påkallade uppmärksamhet för att synliggöra de brister som de upplevde för ledningen. Att kunna säga 

ifrån och att då bli hörd upplevdes som viktigt för sköterskorna. 

 

”Jag påtalar min irritation mestadels och frustration oftast och så är det bra.” 

 

Socialt stöd från kollegor 

Att be varandra om hjälp var en strategi för att hantera sin stress i arbetet, dock kunde det också vara svårt 

att be andra om hjälp då alla hade mycket att göra. Att prata med kollegor och chefer var också en strategi 

för att hantera sin stress. En annan strategi att hantera stress hos sjuksköterskorna var att söka socialt stöd 

bland kollegor, att be om hjälp när det behövdes. 

”Att försöka att ta hjälp av kollegor när det behövs även om det är svårt ibland när man 

märker att kollegorna också är jättestressade.” 

 

Organisatorisk hantering 

Organisatorisk hantering upplevdes olika av sjuksköterskorna. En del fann stort gehör från ledningen 

medans andra inte fick något gehör alls för sina åsikter. 

 

“De gör sitt bästa, finns inga resurser de kan inte göra mer än vad de gör, de gör så gott de 

kan.”           
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3.3.2 Emotionell coping 

Hantering av stress på fritiden 

En annan strategi för att hantera sin stress på arbetet var att göra saker på sin fritid för att bli av med den 

stress som hade orsakats av arbetet. Det kunde vara saker såsom fysisk aktivitet och avslappningsövningar 

i form av mindfulness.  Ett annat sätt att hantera och förebygga stress var att sjuksköterskorna kom till 

arbetsplatsen innan arbetspassets start för att hinna förbereda sig och läsa på om patienterna. 

 

“Försöker hela tiden bota mig själv från stress utöver min arbetstid, som min arbetstid har 

skapat. Så på min fritid då, då får jag försöka bota mig själv.” 

 

Att tänka positivt 

I de stressiga situationer som kunde uppstå på AVA var positivt tänkande en hanteringsstrategi som 

sjuksköterskorna använde sig av.  

       

“Jag är väldigt positiv, jag tänker positivt.” 
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4. Diskussion och metoddiskussion 

4.1 Design 

En kvalitativ ansats valdes för att fånga deltagarnas berättelser om sina upplevelser och hantering kring 

stressiga situationer utifrån studiens syfte. En kvantitativ ansats med enkätfrågorna om upplevelsen och 

hanteringen kring stress hade inte varit relevant utifrån studiens syfte då upplevelser kan vara svåra att 

fånga och beskrivas utförligt i en kvantitativ ansats. 

4.2 Urval 

Urvalet bestod av att sjuksköterskorna arbetade på ett universitetssjukhus i Mellansverige på en 

akutvårdsavdelning. Urvalet till studien var relevant då deltagarna själva kunde ge informationsrika 

beskrivningar av hur de upplever och hanterar stressiga situationer. Urvalet ansågs lämpligt då det i 

kvalitativa studier ofta innefattar ett mindre antal deltagare jämfört med kvantitativa studier. Det är av 

större vikt vid kvalitativa studier att identifiera färre intervjudeltagare med olika erfarenheter som kan ge 

innehållsrika beskrivningar av fenomenet än många deltagare som inte har den rika erfarenheten. Urvalet 

skedde slumpmässigt då deltagarna tillfrågades om att delta i studien. Av de som var intresserade av att 

berätta om detta fick delta i studien. I kvalitativa studier samverkar författarna med deltagarna vid 

datainsamlingen, det är författarna som gör intervjuerna med deltagarna så även i denna studie. Detta kan 

medföra att författarnas förförståelse inverkar på analysprocessen vilket kan påverka resultatet. Studien 

genomfördes under en begränsad tid för att tidsplanen skulle hållas. Detta genom att sätta ett slutdatum 

på då sjuksköterskorna kunde anmäla sitt intresse för att delta i studien. Detta för att klara av att hålla 

aktuell tidsplan.  Deltagarna som valde att delta i studien kan ha upplevt sig stressade och därmed mer 

villiga till att berätta sin historia. Deltagarna som valde att delta i studien kan också ha påverkat studiens 

resultat. Då de som upplever mycket stress kanske tenderar till att vilja berätta sin berättelse i större 

utsträckning än de som inte upplever mycket stress. 

Studiens resultat kan ha påverkats av författarnas förförståelse om att det stressigt på en akutvård 

avdelning med korta vårdtider och ett stort intag av patienter. En risk med förförståelse är att det kan styra 

författarna under studien och viktig information kan gå förlorad (Lundman och Graneheim, 2012). 

Författarna till denna studie är medvetna om den risken och har under hela studiens gång haft det i åtanke. 

Då upplevelsen och hantering av stress är syftet med studien så kan det vara till fördel för forskaren att ha 

en förförståelse för att få en djupare förståelse av fenomenet. Enligt Lundman och Graneheim (2012) 

handlar förförståelsen om den bild som forskaren har av det fenomen som ska studeras. Förförståelsen 

kan inkludera tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap men också förutfattade meningar hos forskaren. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om urvalet hade bestått av både män och kvinnor, 

åldersvariationen anses god då både unga och äldre sjuksköterskor deltog i studien. 
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4.3 Datainsamling 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär med öppna intervjufrågor, detta för att 

få så innehållsrika berättelser som möjligt av deltagarna. Detta resulterade i ett rikt och varierande 

material för analys. 

Deltagarna fick information om studien i förväg men tillhandahölls inte intervjufrågorna. Istället 

genomfördes ett kort samtal innan start av intervjun om studien för att på så sätt skapa trygghet och tillit 

hos intervjudeltagarna. Deltagarna fick även välja tid och plats för intervjun för att på så sätt skapa en 

trygg atmosfär. Totalt genomfördes sex intervjuer vilka gav svar på studiens syfte. Deltagandet i studien 

kan anses som litet då Kvale & Brinkman (2014) menar att antalet intervjuer i en studie brukar ligga kring 

15 +/- 10 men då författarna fick intervjuer med rikt innehåll så ansågs det tillräckligt för att svara på 

syftet. En orsak till att endast sex intervjuer genomfördes kan ha varit på grund av att sjuksköterskorna 

inte fick genomföra intervjuerna på arbetstid. Kvale (1997) menar att trovärdigheten i studien inte 

påverkas av intervjuernas längd eller antal, utan av dess kvalitet. Intervjuerna spelades in på författarnas 

telefoner i samband med intervjusituationen vilket enligt Kvale & Brinkman (2014) är det vanligaste sättet 

att registrera en intervju på och att på sätt underlätta arbetet av insamlad data, då intervjuerna kan lyssnas 

igenom i sina helheter. Inga intervjuer genomfördes över telefonen då fysiska möten präglas av både vikt 

och öppenhet och deltagaren är någon som tas på allvar (Kvale & Brinkman 2014). En svaghet i studien 

kan vara att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av intervjustudier. 

4.4 Dataanalys 

Enligt Lundman & Graneheim (2012) handlar giltighet om hur sant resultatet är. Ett resultat anses giltigt 

om det lyfter fram det utmärkande som är representativt eller typiska för det som var avsett att beskriva. 

Författarna till denna studie anser att studien är giltig då syftet har besvarats. Vidare anser författarna att 

en noggrann och tydlig beskrivning av urval och analysarbete har genomförts och ger därför läsaren en 

möjlighet att bedöma giltigheten i studien. Ett annat sätt kan också vara att presentera citat från 

intervjuerna vilket har förekommit i denna studies resultat del. En noggrann beskrivning av analysarbetet 

är enligt Lundman & Graneheim (2012) viktigt för att stärka resultatens tillförlitlighet. I denna studie 

genomfördes intervjuer av båda författarna, samtliga intervjuer lästes igenom och analysen genomfördes 

gemensamt. Detta leder till att tillförlitligheten har stärks i studien.  Studiens överförbarhet anses av 

författarna vara möjlig att applicerar på sjuksköterskor som arbetar inom vården. Dock bör studiens 

överförbarhet bedömas utav läsaren enligt Lundman & Graneheim (2012). Då en noggrann och utförlig 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys har skett anser författarna att läsaren har 

möjlighet att bedöma studiens överförbarhet. 

4.5 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och hantering av stressiga situationer på 

en akutvårdsavdelning. Tre domäner framkom “Orsaker till stress”, “Konsekvenser av stress” och 
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“Hantering av stress”. Resultatet i vår studie visade att orsaker till stress för sjuksköterskorna bestod både 

av inre och yttre orsaker. Ökad vårdtyngd och arbetsbelastning kring patienten betonades. Vidare visade 

resultatet i vår studie att konsekvenser av stress för sjuksköterskorna var främst samvetsstress. Den ökade 

arbetsbelastningen bidrog till ett hårdare klimat mellan kollegor och att patientsäkerheten riskerades. 

Andra konsekvenser som uppkom i stressiga situationer var känslor som irritation och frustration. Även 

positiva och negativa känslor uppkom i samband inför, under och efter arbetspass. Två olika strategier för 

att hantera stress kunde urskiljas i vår studie, nämligen problemfokuserad coping och emotionell coping. 

Den upplevda orsaken till stress för sjuksköterskorna i vår studie betonades starkt som att tappa kontrollen 

över arbetssituationen. Faktorer som att det var många nya sjuksköterskor på avdelningen, brist på 

erfarenhet hos och avsaknad av tillräckligt stöd från kollegor och en känsla av ensamhet i yrkesrollen var 

också orsaker till stress för sjuksköterskorna. Detta kan kopplas samman och styrka studiens resultat med 

Karasek och Theorells krav - kontroll- stöd modell då även upplevelsen av brist på stöd från ledning 

förekom hos sjuksköterskorna i studien. Enligt Theorell (2012) innebär det att utöva kontroll över sitt liv 

när individen kan ta kommando över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite 

oväntade situationer som kan uppstå i livet. Vidare menar Theorell (2012) att den individ som har makt 

över sin situation kan i allmänhet också utöva kontroll över den. Att stress och utövandet av kontroll 

hänger nära samman då stressreaktioner framför allt sätts igång när vi riskerar att förlora kontrollen över 

en situation och kämpar för att behålla den. Av de sjuksköterskor som deltog i vår studie visade resultatet 

att flera befann sig i den ”iso-spända” delen av krav-kontroll-stöd modellen då de uppgav sig ha höga krav, 

låg kontroll och brist på stöd i arbetet. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att ledningen gjorde sitt 

bästa utifrån rådande situation men att det inte resulterade i något som gynnade personalen eller 

verksamheten. En litteraturstudie från Australien av Wang, Kong & Chair (2009) visade resultatet att de 

vanligaste orsakerna till stress hos sjuksköterskorna var hög arbetsbelastning, brist på stöd bland kollegor 

och ledning och otillräcklig tid till förberedelser, vilket även framkommer i vår studie. Johansen & Cadmus 

(2015) visar i sin studie från USA att akutsjuksköterskor som arbetade på en akutvårdsavdelning upplevde 

mindre arbetsrelaterad stress när de hade en stödjande organisation. Enligt Theorell (2012) är den 

motsatta avspända delen i modellen när individen får arbeta i rimlig takt och lägga upp sitt arbete ganska 

mycket själv. Detta uppgav flera sjuksköterskor i vår studie att de inte hade möjlighet till då de ofta fick 

springa på arbetet för att hinna med saker i rimlig tid. Om sjuksköterskorna hade lagt upp en plan var det 

ofta den inte kunde hållas på grund av arbetssituationen. 

Då patienter kom till avdelningen med tekniskt och medicinsk utrustning som sjuksköterskorna inte haft 

utbildning i eller visste något om var det också en orsak till stress i vår studie och kan även här kopplas 

ihop med Karasek och Theorells krav- kontroll- stöd modell. Sjuksköterskan bad om hjälp med att få 

instruktioner men fick istället en pärm att läsa i om den aktuella utrustningen. Sjuksköterskorna 

förväntades att hantera situationen och kände då höga krav på sig och upplevde samtidigt brist på kontroll 

då den tekniska utrustningen skapade stress. I en studie av Karkar, Dammang & Bouhaha (2015) från 

Saudiarabien var syftet att undersöka vilken typ, nivå av stress och mängden utbrändhet som fanns bland 
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sjuksköterskor på en dialysavdelning. Resultatet i studien visade att den vanligaste stressfaktorn bland 

sjuksköterskorna var tekniska störningar av maskiner vilket skapade en otrygghet hos sjuksköterskorna. 

 

I vår studie framkom att sjuksköterskorna upplevde att vårdtyngden hade ökat på AVA, patienterna var 

sjukare, vårdtiden för patienterna var längre och medförde nya arbetsmoment för sjuksköterskorna. Ett 

nytt arbetsmoment var införandet av vårdplanering som sjuksköterskorna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av då vårdplanering aldrig hade ingått i vården på AVA. Detta var en orsak till stress för 

sjuksköterskorna i vår studie. Stöd och hjälp som sjuksköterskorna fick i sitt arbete var ofta i form av 

punktinsatser från andra sjuksköterskor eller andra professioner. Detta upplevdes då som ytterligare 

personer runt omkring patienten som sjuksköterskan behövde ha kontroll över. Sjuksköterskorna 

upplevde sig också vara ensamma med hela ansvaret för patienterna. Kollegor som hjälpte till var inte 

alltid bra då det kunde ske på ett sådant sätt som inte var tanken från början. Det störde “rutinen” och 

sjuksköterskorna upplevde sig då tappa kontrollen över situationen. Att arbeta kvällar och helger var också 

ett stressande moment som framkom i vår studie då bemanningen var lägre och antalet patienter var fler. 

En svensk studie av Lindblom et al. (2006) där syftet var att undersöka olika yrkesgrupper och samband 

mellan utbrändhet och psykosociala faktorer, visade resultatet att utbrändhet är starkt relaterad till höga 

krav, låg kontroll och brist på socialt stöd på arbetsplatsen. Detta kan kopplas samman med vår studie då 

flera sjuksköterskor upplevde höga krav, låg kontroll och brist på stöd i sitt arbete. 

 

En konsekvens av stress hos sjuksköterskorna i vår studie var samvetsstress, de upplevde att de inte räckte 

till för patienten och att de inte kunde utföra sitt arbete så som de hade tänkt och planerat. De kände sig 

otillräckliga för att de inte hade haft tid att utföra alla kontroller som skulle ha utförts, eller haft möjlighet 

att “titta” till patienterna under sitt arbetspass. Flera sjuksköterskor uppgav att de inte visste hur patienten 

hade ätit eller druckit under arbetspasset och detta ledde till sämre patientsäkerhet enligt 

sjuksköterskorna. Liknade resultat framkom i en Schweizisk studie av Elfering, Semmer & Grebner (2006) 

som undersökte sjuksköterskor på nitton olika sjukhus i Schweiz där syftet var att undersöka sambandet 

mellan stress och patientsäkerhet. Resultatet visade att arbetsrelaterad stress bidrog till att 

sjuksköterskorna begick misstag som hade med patientarbetet att göra såsom att ge fel medicin, 

dokumentera felaktigt kring patienten och att detta ledde till minskad patientsäkerhet. Samvetsstress 

upplevdes av sjuksköterskorna i vår studie när de kände att de inte klarade av att göra tillräckligt för 

patienterna då de hade för många att sköta samtidigt eller inte kände sig tillräckligt bra nog utifrån egna 

eller andra kollegors förväntningar. Samvetsstress upplevdes också i vår studie när arbetssituationen 

berörde privatlivet exempelvis att inte orka svara i telefonen när anhöriga ringde eller att inte orka träffa 

andra människor på sin fritid. Detta styrks även i studier av Juthberg et al. (2007) Juthberg et al. (2010) 

och Glasberg et al. (2007) där det framkom att sjuksköterskor som arbetade inom äldreomsorgen upplevde 

samvetsstress när det inte fanns tid för omhändertagande av patienterna, när arbetssituationen påverkade 

privatlivet och när sjuksköterskorna inte kunde leva upp till de förväntningar och krav som fanns på 

sjuksköterskan från omgivningen. Däremot var ett starkt socialt stöd signifikant med minskad upplevelse 
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av samvetsstress enligt Juthberg et al. (2010). Vidare visade studien av Juthberg et al. (2010) att 

sjuksköterskornas samvetsstress var sammankopplade med att de upplevde en slags maktlöshet och 

hopplöshet i arbetet, att de var fångade i en kamp mellan ansvar och befogenheter och känslan av 

otillräckligt på grund av brist på tid. 

Sjuksköterskorna på AVA i vår studie upplevde ibland ett hårt klimat på arbetet och att stressen påverkade 

dem negativt och kunde leda till att kollegor blev osams under arbetspassen. Det var heller inte ovanligt 

att sjuksköterskor blev ledsna på grund av att de inte hade hunnit med det som var tänkt under ett 

arbetspass. Rosenstein & O'Daniel (2005) studie på olika sjukhus i USA undersöktes läkares och 

sjuksköterskor beteende mot varandra, visade resultatet att goda personalrelationer var en viktig del inom 

sjukvården. När tillräcklig arbetskraft i relation till arbetsuppgifterna, bra kommunikation och samarbete 

bland personalen fanns, bidrog det till positiva effekter på sjukvården och dess resultat. Ett gott 

uppförande var en av de viktigaste faktorerna som påverkade kvalitén på personalens relationer. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) uppkommer stress som en konsekvens av belastande förhållande på 

arbetsplatsen. Förhållanden som kan leda till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning och problem 

som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. I vår studie resultat upplevde sjuksköterskorna att 

arbetsbelastningen var för hög och att det ibland uppstod bråk bland personalen på grund av stress. I en 

Japansk studie på olika sjukhus av Katayama (2010) visade resultatet att ilska bland sjuksköterskorna 

hade ett samband med graden av hög arbetsrelaterad stress. I en litteraturstudie av Mc Viar (2003)  var 

en stressor för sjuksköterskorna när det uppstod konflikter mellan kollegor. 

I vår studie kopplades känsla av kontroll ihop med arbetspass som upplevdes hanterbara. Hanterbarhet 

upplevdes av sjuksköterskorna när de hade haft ett “bra” arbetspass, när de hade haft tid för patienterna 

och det ofta i relation till ett mindre antal patienter. När sjuksköterskorna i vår studie hade möjlighet att 

utföra sina arbetsuppgifter så som de ville så infann sig även begriplighet vilket innebar struktur och då 

uppstod en meningsfullhet som sjuksköterskan ville uppnå med sitt arbete. Detta kan ses i relation till 

Antonovskys teori om KASAM då sjuksköterskorna hade ett högt KASAM efter ett hanterbart arbetspass 

(Antonovsky 2005). 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna använde sig främst av problemfokuserad coping och 

emotionell coping för att hantera sin stress i stressiga situationer. Att använda sin fritid till att “bota” sig 

från arbetsrelaterad stress var också något som framkom i resultatet. I en Iransk studie av Gholamzadeh, 

Sharif & Rad (2011)  visade resultatet att faktorer som påverkade sjuksköterskor som arbetade på akuten 

var arbetsbelastningen, att hantera patienternas och anhörigas frustration och brist på stöd från ledning 

påverkade sjuksköterskorna i stor utsträckning och skapade stress. Copingstrategier som sjuksköterskorna 

i studien använde sig av var emotionell coping i form av självkontroll. Självkontrollerande coping är de 

ansträngningar som sker för att hantera egna känslor och handlingar. Problemfokuserad coping användes 

i mindre utsträckning I vår studie var dock problemfokuserad coping den hanteringen som 

sjuksköterskorna upplevde att de mest använde sig av. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katayama%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20885079
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gholamzadeh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharif%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharif%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rad%20FD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22039378
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Monat & Lazarus (1991) menar att problemfokuserad copingstrategi ofta övergår i emotionell 

copingstrategi. När sjuksköterskan har en hög stressfaktor och fokuserar på problemlösning, till exempel 

genom att göra listor för att prioritera och strukturera upp sitt arbete, underlättar det prioriteringen för 

att sedan aktivt utföra handlingen för att på så vis minska sin upplevda stress som då övergår i emotionell 

coping. Detta kan tydligt ses i vår studie då många av sjuksköterskorna använde sig av att göra listor för 

att prioritera vad som var viktigast att göra i den stressiga situationen som de befann sig i. 

I en brittisk/amerikansk studie av LeSergent & Haney (2005) visade resultatet att när sjuksköterskorna 

upplevde hög stress sökte de mer socialt stöd. I vår studie fanns en delad uppfattning om socialt stöd. 

Några sjuksköterskor upplevde ett bra socialt stöd mellan kollegor och ledning för att hantera stressiga 

situationer. Samtidigt upplevde några sjuksköterskor brist på socialt stöd från ledningen vilket också var 

en bidragande orsak till upplevd stress. Att söka socialt stöd är en form av problemfokuserad coping 

(Lazarus och Folkman, 1984). Att be varandra om hjälp, prata med kollegor och chefer var strategier som 

sjuksköterskorna använde sig av i vår studie för att hantera stress. Strategierna kan kopplas samman med 

en problemfokuserad coping då socialt stöd enligt Lazarus och Folkman (1984)  innebär att aktivt söka 

stöd och hjälp från personer som aktivt kan bidra till att stressen minskar. I en litteraturstudie av Lim et 

al. (2010) från Singapore om sjuksköterskors upplevelser och hantering av stress visade resultatet att 

sjuksköterskorna främst använde sig av problemfokuserad coping i form av att söka socialt stöd av kollegor 

och familj för att reducera känslan av stress. Att använda konfrontation som copingstrategi är enligt 

Lazarus & Folkman (1984) en problemfokuserad copingstrategi då individen direkt konfronterar källan till 

stress. I vår studie framkom att sjuksköterskorna använde sig av konfrontation genom att påtala sina 

åsikter och känslor om olika situationer på arbetet som skapade stress. 

Enligt Lazarus & Folkman (1984) använder sig individer av emotionell coping för att upprätthålla hopp 

och optimism, förneka det faktum och vägra erkänna det värsta och att agera som om det som hänt inte 

spelar någon roll. Detta skapar en tillfällig lättnad hos individen då det skapar lugn men inte tar bort 

grundorsaken till de upplevda känslorna. Ofta använder sig individer av båda strategierna, det är var 

individen befinner sig i sitt handlande som avgör vilken strategi som används. I en amerikansk studie av 

Harris (2013) visade resultatet att sjuksköterskorna på olika hospiceavdelning använde de sig av sina 

personliga resurser för att hantera sin stress såsom meditation, då de inte erbjöds någon form av lindring 

till stress på arbetsplatsen av arbetsgivaren. Meditation och fysisk aktivitet är enligt Lazarus & Folkman 

(1984) en form av emotionell copingstrategi för att reducera sin oro inför eller efter en stressfylld situation. 

I resultatet i vår studie var mindfulness och fysisk aktivitet copingstrategier som sjuksköterskorna använde 

sig av för hantering av stress. Den copingstrategi som främst användes av sjuksköterskorna i vår studie var 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S0020748904001233?np=y
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problemfokuserad coping. Det resultatet är intressant då individer enligt Rydén och Stenström (2008) 

menar att individer som upplever hög stress använder sig i större grad av emotionell coping. 

4.6 Etisk diskussion kring resultatet 

I studiens resultat togs säregna uttryck bort då det anses oetiskt att ange personliga uttryck i citat för att 

minimera risken att konfidentialtiteten bryts (Kvale & Brinkman, 2014). Inga enskilda deltagare i studien 

gick att identifiera på sådant sätt som direkt påverkade den enskilde individen (Vetenskapsrådet 2015). 

En ytterligare etisk aspekt som framkom av studiens resultat är att det är av stor vikt att sjuksköterskors 

arbetsmiljö förändras då den nuvarande kan leda till en ökad ohälsa. Detta bör tas på allvar av arbetsgivare 

så att de sjuksköterskor som finns stannar kvar och att vården då blir kvalitetssäkrad och trygg. 

4.7 Konklusion och implikation för arbetsliv och hälsa 

Studiens resultat visade att sjuksköterskan upplevde ett flertal stressiga situationer i sitt dagliga arbete. 

Stress är en del av sjuksköterskans yrke. Hög arbetsbelastning, vårdkrävande patienter, brist på tid och 

personal, oerfarna sjuksköterskor och nya arbetsmoment var faktorer som orsakade stress hos 

sjuksköterskan. Enligt studiens resultat upplevde sjuksköterskorna att detta påverkade patientsäkerheten, 

att konflikter uppstod mellan kollegor och att sjuksköterskans fritid påverkades negativt då det gick åt tid 

till att “bota” sig själv från stress som arbetet orsakade. Problemfokuserad och känslomässigt fokuserad 

coping var de copingstrategier som framkom i studien för att hantera stress. Att skriva listor, planera och 

konfrontera var problemfokuserade copingstrategier. Känslomässig coping som sjuksköterskan använde 

sig av var i form av mindfulness. Vilken strategi som sjuksköterskan valde att använda var individuellt och 

beroende av situation. Arbetsgivarens ansvar är att säkerställa och bidra till en säker och hållbar 

arbetsmiljö för sjuksköterskan. Trots tidigare forskning kring stress för sjuksköterskan är det ett fortsatt 

stort problem. För att upprätthålla en god arbetsmiljö för sjuksköterskan krävs fortsatt forskning Det 

kommer hela tiden rapporter om att arbetsmiljön och arbetsvillkoren för sjuksköterskorna är ohållbar. 

Enligt ICN ska sjuksköterskan sköta sin hälsa så att förmågan att ge god vård inte riskeras, som det ser ut 

i dagsläget kan det vara svårt att leva upp till de krav då sjuksköterskans fysiska och psykiska hälsa kan 

påverkas negativt av en stressig arbetsmiljö. För att bibehålla hög kompetens och en stark och kompetent 

sjuksköterskekår måste en förändring ske inom en snar framtid för att den sjukvård som förväntats och 

krävs ska kunna genomföras av sjuksköterskan. 
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Bilaga 1 - Förfrågan om tillstånd för intervju 

 

TILL VERKSAMHETSCHEF VID MEDICINSKA KLINIKEN REGION ÖREBRO LÄN 

 

Förfrågan beträffande tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor vid er klinik 

Intervjuerna ska ligga till grund för vår magisteruppsats. Uppsatsen är en del i utbildningen Arbetsliv och 

hälsa med inriktning mot företagssköterska vid Umeå universitet. 

Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka sjuksköterskans upplevelse och hantering av stress vid en 

akutvårdsavdelning. Vi kommer att genomföra 10 intervjuer totalt. Intervjuerna planeras att genomföras 

mellan vecka 15 och 16 i april. Varje intervju varar ca 30 - 45 minuter. 

 

All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt, ingen enskild individ eller sjukhuset kommer att 

kunna identifieras eftersom bearbetning av data sker på gruppnivå. 

Om Du önskar någon ytterligare information är Du välkommen att höra av Dig till oss, kontaktuppgifter 

nedan. 

 

Vi ber Dig att besvara bifogad svarstalong och skicka den tillbaka till oss i bifogad, adresserat och frankerat 

svarskuvert. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Anna Lindholm och Jenny Heinrici 

 

Kontakt                                                                     Kontakt 

Anna Lindholm, student                                        Jenny Heinrici, student 

Telefon: 070- 723 22 11                                          Telefon:070- 252 30 53 

Mailadress: anli0485@student.umu.se              Mailadress: jehe0091@student.umu.se 

                                                                                                                                                  

Handledare för uppsatsen, Docent, Universitetslektor, Karin Sundin. 

Mailadress: karin.sundin@umu.se 
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SVARSTALONG 

 

Medgivande ges härmed till att: 

Sjuksköterskorna vid medicinska kliniken, Akutvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Region 

Örebro Län att delta i intervjuer som varar ca 30 -45 min, beträffande hur de upplever och hanterar stress 

i sitt arbete. 

 

………………………....................................                ..………………………………….. 

Namnteckning                                                     Ort, datum 

 

………………………………………………………               …..……………………………….. 

Namnförtydligande                                         Titel 
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Bilaga 2 - Informations- och samtyckesbrev 

 

Informations- och samtyckesbrev 

 

Bakgrund och syfte 

Vi är två sjuksköterskor, Anna Lindholm och Jenny Heinrici, som studerar magisterprogrammet Arbetsliv 

och hälsa vid Umeå universitet. Vi ska nu skriva vår 

D-uppsats som är en del i utbildningen och vi önskar därför kontakt med er som arbetar på en 

akutvårdsavdelning. Vi är intresserade av att veta hur ni hanterar stress i arbetet. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans hantering av stressiga situationer på en 

akutvårdsavdelning. 

 

Förfrågan om deltagande 

Studien kommer att genomföras med sjuksköterskor som arbetar på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige. Du tillfrågas om du vill delta i denna studie eftersom du arbetar som legitimerad 

sjuksköterska. Vi är intresserade av att höra om dina erfarenheter av stress på arbetet och hur du hanterar 

stressiga situationer. Kontakt har tagits med din verksamhetschef på arbetsplatsen och då det inte finns 

tid att genomföra intervjun under arbetstid önskar vi därför att intervjuerna sker i anslutning till 

arbetspasset eller på din fritid. 

 

Hur går studien till? 

En av författarna kommer att göra en enskild intervju med dig på en plats du väljer tillsammans med 

författaren. Intervjun beräknas ta mellan 30 – 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på författarens 

telefon. Materialet kommer sedan att skrivas ned och analyseras. Resultatet kommer att presenteras i form 

av ett examensarbete på avancerad nivå vid Umeå universitet i slutet av vårterminen 2015. Intervjun inleds 

med några korta bakgrundsfakta och fortsätter sedan med några huvudfrågor rörande upplevelsen och 

hanteringen av stress på arbetsplatsen. Allt material behandlas konfidentiellt, det vill säga din identitet 

kommer inte avslöjas. Författarna har tystnadsplikt. 

 

Finns det några risker med att delta? 

Vår målsättning är att ditt deltagande i studien inte ska utgöra något obehag för dig. När resultatet 

presenteras så kommer det inte att gå att urskilja vad just du har sagt under intervjun. 

 

Finns det några fördelar med att delta? 

Denna studie kan bidra till att beskriva vad som upplevs som stressande i arbetssituationen samt att det 

eventuellt kan mynna ut i att synliggöra metoder till att hantera den uppkomna stressen. 
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Hantering av data och sekretess 

Ljudinspelningen och utskriften av intervjun förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Du kan kontakta nedanstående personer om du önskar ta del av studiens resultat. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att förklara varför. 

 

Ansvariga för studien 

Företagssjuksköterskestudenterna: Anna Lindholm och Jenny Heinrici. 

Handledare: Karin Sundin. 

 

Anna Lindholm                                                          Jenny Heinrici 

Telefonnummer: 070-723 22 11                       Telefonnummer: 070-252 30 53  

Mail: anli0485@student.umu.se     Mail: jehe0091@student.umu.se 

 

Handledare: Docent, Universitetslektor, Karin Sundin. 

Mail: Karin.sundin@umu.se 

 

Samtycke till deltagande i studien 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa frågor 

som jag har fått svar på. Jag samtycker till att delta i studien med syftet att berätta om hantering av 

stressiga situationer i arbetet från ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Om ni du är intresserad av att delta i studien vänligen svara via mail så fort som möjligt eller senast den 

10 april. 

 

Tack på förhand 

Anna och Jenny 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor  

Ålder och Kön. Social situation, har du familj/sambo/barn? 

Vilken utbildning har du? Har du någon vidareutbildning? 

Hur länge har du varit arbetat som sjuksköterska?  

Hur länge har du arbetat på akutvårdsavdelningen? 

 

Huvudfrågor 

Stress 

Kan du berätta för mig vad stress innebär för dig? 

Berätta om situationer i ditt arbete som du upplever som stressande. 

 

Hantering av stress 

Kan du berätta för mig hur du hanterar din stress i ditt arbete? 

 

Exempel på följdfrågor 

Vad gör du för att minska stressen? 

Vad gör ledningen för att minska stressen? 

Hur bemöts du när om du tar upp stress för arbetsgruppen/ ledningen? 

Ge exempel - Berätta mera - Hur tänker du då? - Berätta på vilket sätt. 

 
 
 
 


