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En av de yrkeskategorier som upplever mycket stress på arbetsplatsen 

är sjuksköterskor och det kan därför vara intressant att undersöka hur 

de upplever den stressen. Fem kvinnliga sjuksköterskor mellan 24 och 

43 år på en hematologiavdelning på Karolinska Universitetsjukhuset 

intervjuades om sina upplevelser av stress kopplat till arbetet och vilka 

faktorer som bidrar till stressen. Materialet från intervjuerna 

analyserades tematiskt. Resultatet tyder på att flera faktorer kopplade 

till avdelningens storlek upplevs som stressande, så som upplevda 

bemanningsproblem, brister i kommunikationen på avdelningen, tung 

arbetsbelastning och även arbetsrelaterade krav. Det visade sig även 

finnas faktorer som upplevdes som stressreducerande på arbetsplatsen 

så som stöd och möjlighet att påverka arbetsförhållandena. Området 

behöver utforskas ytterligare innan mer generella slutsatser kan dras. 

 

 

Stress är något som många människor upplever inom olika områden av sina liv. 

Stressen kan uppstå till följd av bland yttre påfrestningar så som fysiska skador, 

långvarig arbetslöshet men också att det ställs höga krav på arbetsplatsen. Stressen kan 

leda till fysiologiska reaktioner som sänkt kroppstemperatur och har även visat sig ha ett 

samband med upplevd smärta så som huvudvärk och försämrad generell hälsa hos 

kvinnor. Stress kan även orsaka kardiovaskulära sjukdomar som kan leda till döden. 

(Kivimäki, et al., 2002; Lindén, 2009; Selye, 1936; Sundblad, Jansson, Saartok, 

Renström, & Engström, 2007). 

 

Att stress är ett vanligt problem i dagens samhälle går att se på bland annat 

Försäkringskassans presenterade statistik för 2010 som visar att ”Anpassningsstörningar 

och reaktion på svår stress” var den näst vanligaste orsaken till pågående sjukskrivning 

under sista kvartalet det året. Även Arbetsmiljöverkets rapport gällande arbetsorsakade 

besvär från 2010 visar på att det bland kvinnor och män är ”psykiska påfrestningar och 

stress” som är de vanligaste, respektive näst vanligaste, orsakerna till arbetsrelaterade 

besvär.  

 

Definitioner av stress 

Att definiera stress är inte helt enkelt, det finns många olika definitioner på begreppet 

och det kan vara svårt att förstå vad det är och innebär. En definition som finns i 

Svenska Akademiens ordlista är att stress beskrivs som ”kroppens reaktion på psykisk 

och fysisk påfrestning, överansträngning samt jäkt”. 
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Det finns flera olika teorier som förklarar vad stress är och hur det uppkommer. En av 

de tidiga biologiska förklaringarna är fight-or-flight response teorin. Den förklarar hur 

hormonella responser och reflexer uppkommer till följd av till exempel smärta eller 

andra emotionsframkallande stimuli. Som att till exempel reagera genom att bli skrämd 

av eller arg på något som uppfattas som farligt. Och beroende på vilka emotioner som 

uppkommer till följd av händelsen så kommer reaktionen antingen bli att slåss eller fly 

(fight-or-flight) (Cannon, 1927).  

 

En annan teori som tog förklaringen av stress litet längre uppkom till följd av ett 

experiment utfört på råttor (Selye, 1936). Genom experimentet uppkom idén om vad 

som kallas general adaptation syndrome (GAS) fram.  I experimentet exponerades råttor 

bland annat för kyla, utmattades fysiskt, utsattes för kirurgiska fysiska skador eller 

drogades med små doser av bland annat morfin eller adrenalin. GAS består av tre faser, 

första fasen kallas för alarmfasen och i den kan flera fysiologiska förändringar 

observeras som bland annat sänkt kroppstemperatur och minskad storlek på bland annat 

levern och mjälte. Andra fasen är en typ av återhämtningsfas som påbörjas 48 timmar 

efter händelsen som orsakade stressen. I återhämtningsfasen ligger stresshormoner på en 

hög produktionsnivå för att motverka stressen och vissa kroppsliga funktioner kan även 

stängas av. I andra fasen kan även stressen överkommas om den inte är allt för 

påfrestande och då börjar kroppens funktioner att fungera normalt igen. Om stressen 

inte kan överkommas och fortsätter så leder det efter ca tre månader till tredje fasen som 

är utmattning. I utmattningsfasen förloras resistansen mot stressen och symptom som 

liknar de i första fasen uppkommer. Det kan till slut leda till döden (Selye, 1936). 

 

Kopplat till stress är även coping vilket handlar om upplevelsen att hantera de 

svårigheter och problem som möts, vilka i sin tur kan leda till stress. En teori som 

förklarar hur den bedömningen fungerar är Lazarus (1984) transaktionella modell. Den 

centrerar runt att individen själv bedömer om resurser att bemöta de krav som ställs 

finns tillgängliga, detta behöver dock inte ske medvetet. I modellen beskrivs tre olika 

typer av bedömningar (appraisal): primary, secondary och reappraisal. I primary 

appraisal bedöms situationen som positiv, irrelevant eller stressande. Om den bedöms 

som stressande kan den uppfattas på tre olika sätt: som- en utmaning, ett hot eller 

skadlig/förlust. Om stressen uppfattas som en utmaning så upplevs det kunna leda till ett 

bemästrande eller en ökad kunskap. Om bedömningen uppfattas som ett hot uppfattas 

det kunna leda till skada/förlust. Och om stressen uppfattas som skadlig/förlust så 

betyder det att skadan/förlusten redan skett. Stressen kan bedömmas som både ett hot 

och en utmaning samtidigt och är ofta relaterade till varandra. Secondary appraisal är 

bedömningen gällande vad som kan göras för att bemöta situationen. Alltså om det 

finns någon copingstrategi baserat på de inre och yttre begränsningar i resurser till 

handling att använda mot det som upplevs som stressande. Om kraven är för stora för 

att bemötas leder det till upplevd stress. Reappraisal uppkommer tillföljd av en tidigare 

appraisal och betyder att en ny bedömning av den upplevda situationen görs baserad på 

ny information. En reappraisal kan även uppkomma tillföljd av coping-försök som sker 

för att ta kontroll över situationen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Arbete och stress 

När det gäller stress på arbetsplatsen finns det ett par specifika teorier och 

arbetsmodeller som utformats. En av de mest använda är Karaseks (1996) krav-kontroll 
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modell. I en tidig version av den förklaras det hur låg kontroll över situationen 

kombinerat med höga krav kan leda till psykisk ohälsa. Och hur hög upplevd kontroll 

kombinerat med höga krav på motsvarande sätt kan leda till ökad motivation (Karasek 

& Theorell, 1996). Krav-kontroll modellen har använts och utvecklats åt flera olika håll 

där även ytterligare dimensioner utöver krav och kontroll tillkommit, så som bland 

annat dimensionen av socialt stöd (Gardell, Karasek, & Lindell, 1987). 

 

Det är inte bara krav kontroll modellen som visat att krav i formen av till exempel 

positivt upplevda utmaningar kan leda till ökad prestation. Flowteorin förklarar den 

optimala upplevelsen personer kan uppleva när de är djupt involverade i att utföra något 

som de finner stimulerande. Vid flow brukar följande faktorer finnas eller upplevas: det 

bör vara tydligt vad som ska utföras, det finns direkt feedback på utförandet (direkt 

resultat), det är fokus på uppgiften, upplevelsen av tid ändras, uteslutande av icke 

relevanta tankar sker, en balans mellan utmaning och kompetens finns, känslan av 

kontroll över uppgiften upplevs, uppgiften utförs för ens eget nöjes skull 

(Csíkszentmihályi, 2000). Flow uppkommer därför oftast vid djupt engagemang i en 

uppgift som i efterhand upplevs som rolig. Det går att uppnå flow i de flesta 

situationerna i livet vilket även innefattar arbetet. Då behövs det, precis som i Karaseks 

krav-kontroll modell, en känsla av kontroll för att arbetet ska kännas motiverande och 

roligt att utföra (Karasek & Theorell, 1996; Csíkszentmihályi, 2000). Det finns två sätt 

att förstärka känslan av flow. Ett av sätten är att ändra sina förutsättningar genom att: 

välja utmaningar som inte är för svåra, skaffa den kunskap och kompetens som behövs, 

lära sig att förstå feedbacken man får eller identifiera och sätta upp möjliga mål. Det 

andra sättet är att ändra de yttre omständigheterna genom att skapa tydligare mål, ge 

mer detaljerad feedback, och skapa bättre balans mellan utmaning och kompetens 

(Csíkszentmihályi, 2000). 

 

En av de yrkeskategorier som upplever mest stress på arbetsplatsen är sjuksköterskor. I 

Arbetsmiljöverkets rapport över arbetsmiljöstatistik för 2005/2007/2009 rapporterade 

totalt 69 % av sjuksköterskorna att de upplevde arbetet som psykiskt påfrestande och 30 

% upplevde för litet inflytande över arbetet (Arbetsmiljöverket, 2010). Det finns 

därigenom tydliga tecken på att de både har krav på sig och saknar upplevd kontroll 

över arbetssituationen vilket gör dem till en intressant grupp att undersöka.  

 

Till följd av att flera olika förändringar inom sjukvården ständigt sker kan det leda till 

stress hos de anställda. Förändringarna kan leda till saker som först och främst påverkar 

arbetsmiljön som i sin tur påverkar de anställda och som sedan går ut över patienterna. 

Vanliga förändringar är bland annat reducering eller begränsning av den tillgängliga 

sjukvården som finns, nedskärningar på bemanningen av bland annat undersköterskor 

och sjuksköterskor och kortare patientvistelser. Sjuksköterskor är en av de 

yrkeskategorier som i första hand påverkas av sådana förändringar. Den stressen 

sjuksköterskor kan uppleva i dagsläget beror ytterst på förändringar rörande sjukhuset 

och arbetsmiljön där. De förändringarna leder till att sjuksköterskorna måste ta mer 

ansvar över fler arbetsuppgifter och att de även måste agera som chefer i vissa fall. 

Detta utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Den stressen som uppkommer till följd av 

belastningen av uppgifter kan även leda till utbrändhet (Apker, 2005).  
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Det har gjorts flera studier som undersöker stressen hos personal på sjukhus och olika 

stressrelaterade faktorerer har hittats. En av dessa studier som bland annat visar på att 

bemanningssituationen kan vara en orsak till stress är en tvärsnittsstudie genomförd av 

Purcell, Kutash, och Cobb (2011). I studien undersöktes förhållandet mellan 

sjuksköterskors upplevda stress, arbetsdag i veckan kopplat till bemanningen på flera 

olika sjukhus. Deltagarna i studien fick besvara enkäter och resultatet visade bland 

annat på att yngre sjuksköterskor upplevde mer stress än äldre. Författarna kom även 

fram till att sjuksköterskor som arbetar under helger upplever mer stress. Det kan enligt 

forskarna bero på flera faktorer, som att det bland annat är mindre bemanning på 

avdelningen under helger vilket kan leda till ökad arbetsbelastning. Resultatet visade 

också att arbetsbelastningen har betydelse för den upplevda stressen hos 

sjuksköterskorna (Purcell, Kutash, & Cobb, 2011). Även en metastudie genomförd av 

Riahi (2011) visade på att bemanningsproblem kan leda till stress. Studien syftade till 

att belysa arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor och visade på bland annat på att 

stress kopplat till arbetet sänker kvaliteten och effektiviteten på det utförda arbetet. Och 

även att sjuksköterskor som upplever en hög grad av autonomi på arbetet kopplat till 

starkt ledarskap känner sig nöjdare med sitt arbete än de som har låg grad av autonomi. 

Resultatet visade även att problem med bemanning leder till ökad arbetsbelastning och 

högre krav på sjuksköterskorna (Riahi, 2011). 

 

Ytterligare en faktor gällande sjukhusarbetet som upplevs som stressande är de 

konsekvenser som följer problem med kommunikationen. En studie som påvisar att 

brister i kommunikationen påverkar arbetet negativt är Yalli och Albrithens studie 

(2011). I den genomfördes semistrukturerade intervjuer med tio socialarbetare anställda 

på ett flertal sjukhus i Saudiarabien. Materialet från intervjuerna bearbetades sedan 

tematiskt. Resultatet visade på att fungerande kommunikation är nödvändigt för att 

kunna utveckla ett fungerande sätt att relatera till sina kollegor och andra 

yrkeskategorier på arbetsplatsen (Yalli, & Albrithen, 2011). En annan studie som även 

den delvis berör kommunikation är Wright, Banas, Bessarabova och Bernards studie 

(2010). I den deltog 221 personer som arbetar inom sjukvården på ett flertal olika 

sjukhus i USA. Av deltagarna var totalt 43 stycken sjuksköterskor. Datainsamlingen 

skedde genom att de som ville delta fick fylla i en webenkät. Resultatet från studien 

visade på att kommunikationskompetensen hos de anställda var en faktor som kunde 

kopplas till den upplevda stressen och utbrändhet. Kommunikationskompetensen har 

även en funktion som underlättar förmedlingen av stöd från kollegor vilket leder till 

minskad stress (Wright, et al. 2010). 

 

En annan stressfaktor kan vara upplevelsen av att ens kollegor inte utför sina jobb, detta 

kallas på engelska för workplace incivility och kan översättas som ohövlighet eller att 

vara osolidarisk. Det kan till exempel vara bristande respekt genom att arbeta mot de 

normer som finns på arbetsplatsen och att inte ta lika mycket ansvar för 

arbetsuppgifterna eller bete sig illa mot kollegor på andra sätt. Detta ämne berördes i en 

studie av Oore, Leblanc, Day, Leiter, Spence Laschinger, Price och Latimer (2010) som 

genomfördes för att undersöka huruvida incivilty orsakar upplevelsen av stress hos 

personal på ett sjukhus. Studien genomfördes i Kanada där de lät anställda vid ett antal 

sjukhus fylla i enkäter som berörde ämnena som undersöktes. Resultaten visade på att 

incivility går att koppla till upplevelsen av stress och att incivility även kan spridas 
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mellan kollegor på arbetsplatsen vilket kan leda till konflikter och andra problem (Oore 

et al. 2010). 

 

En annan studie av Goetz (2012) syftade till att undersöka arbetsförhållanden och 

arbetsrelaterade beteenden hos sjuksköterskor på ett sjukhus i Tyskland. Resultatet 

indikerar på att sjuksköterskorna visar tecken på withdrawal patterns och löper risk att 

bli utbrända. Dessa mönster kan bero på ökande arbetskrav, stress kopplat till 

arbetsatmosfären eller emotionell stress. Slutsatsen som drogs i studien är att det går att 

minska risken för att bli utbränd genom att bland att stärka sjuksköterskornas 

individuella och arbetsrelaterade resurser. Och även att delaktigt ledarskap, bra 

arbetsatmosfär och teamwork är viktigt (Goetz, 2012). Ett annat sätt att motverka den 

upplevda stressen är stöd från kollegor. En studie som delvis påvisade detta gjordes av 

Leiter och Maslach 1988. De syftade till att undersöka huruvida personalkontakter som 

kategoriserades som positiva och negativa på arbetsplatsen gick att koppla till 

utbrändhet och delaktighet på arbetet. Studien genomfördes på ett sjukhus i norra 

Kalifornien där 52 av de anställda sjuksköterskorna och motsvarande yrkeskategorier 

fick besvara en enkät. Resultatet visade på att utbrändhet i form av emotionell 

utmattning gick att koppla till både konflikter mellan yrkesroller och negativt 

kategoriserade kontakter med högre uppsatta yrkeskategorier. Resultatet visade även att 

bra kontakt med kollegor gav de anställda ett emotionellt stöd som var till hjälp vid 

bearbetningen av stressfaktorerna som är kopplade till arbetet (Leiter & Maslach, 1988). 

 

Det kan se väldigt olika ut angående arbetsförhållanden, ledarskap och sammarbete med 

kollegor för sjuksköterskor beroende på vilket sjukhus och vilken avdelning som de 

arbetar på. Det finns studier som utgår från teorier och modeller när de undersöker 

stress på arbetsplatsen men få studier undersöker vilka faktorer av arbetet som 

sjuksköterskorna själva upplever som stressande och hur den upplevelsen ser ut, det kan 

därför vara ett intressant område att utforska. Syftet med denna studie var att genom 

kvalitativa intervjuer få en förståelse för vilka faktorer sjuksköterskorna på en avdelning 

upplever påverkar stressande. Frågeställningarna var: Vilka aspekter av arbetet upplevs 

som stressande? På vilka sätt är stressfaktorerna sammankopplade? På vilka sätt 

upplever sjuksköterskorna att de har möjlighet att påverka stressfaktorerna? 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

De fem undersökningsdeltagarna var kvinnor och var vid undersökningstillfället mellan 

24 och 43 år. Samtliga deltagarna hade vid undersökningstillfället arbetat som 

sjuksköterskor mellan 10 månader och ca 6 år på en hematologavdelning på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Valet av avdelning skedde till följd av personliga kontakter. För 

att få så uttömmande material som möjligt begränsades urvalet till den valda 

avdelningen. Urvalet var ett bekvämlighetsurval där undersökningsdeltagarna anmälde 

sig frivilligt genom att skriva upp sig på en intresselista för att delta i undersökningen. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna inleddes med att 

deltagarna uppmanades att beskriva ett vanligt pass på arbetsplatsen. Frågorna som 
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följde var öppna frågor kopplade till stressfaktorer på arbetsplatsen och hur de bemöts. 

Intervjuerna genomfördes under dagtid i ett avskilt rum på sjukhusavdelningen. Varje 

intervju varade mellan ca 40 och 70 minuter. Vetenskapsrådets etiska regler följdes och 

efter att deltagarna blivit muntligt informerade på plats före intervjun och gett sitt 

samtycke så påbörjades inspelningen med mikrofon. 

 

Analys 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de och därefter letades nyckelord och 

belysande citat upp som sedan markerades. Utifrån nyckelorden sammanställdes teman. 

De teman som skapades baseras till viss del på studiens syfte och dels på nya, 

övergripande, överenstämmelser utifrån det som nämndes i intervjuerna. Efter 

tematisering och sortering av materialet påbörjades sammanställningen som utgörs av 

resultatdelen nedan. Efter analysen gjordes sökningar efter i förhållande till resultatet 

relevant litteratur. 

 

 

Resul tat  

 

Arbetet och miljö 

Arbetspassen på avdelningen är uppdelade i tre delar; dag, kväll och natt. De anställda 

på avdelningen är på dagarna och kvällarna indelade i tre moduler, vilka var och en 

består av två till tre sjuksköterskor och en undersköterska. Under nattpassen är det totalt 

tre sjuksköterskor och en undersköterska på avdelningen. Under dagpassen finns även 

två läkarlag närvarande på avdelningen. 

 

På kvällarna är det färre personer som arbetar på avdelningen och läkarna är inte heller 

på plats. Det händer oftast färre oförutsedda saker på kvällarna än det kan göra under 

dagen. Stämningen på avdelningen upplevs som lugnare än på dagen då det inte är lika 

mycket personal i rörelse i korridorerna. Då varje sjuksköterska på kvällen ansvarar för 

fler patienter än på dagen så förväntar de sig att vissa arbetsuppgifter från dagspasset är 

utförda när de börjar på kvällen. Detta är dock inte alltid fallet och om de uppgifterna 

inte är utförda kan det upplevas som stressande för att sjuköterskorna är i en mer utsatt 

position än på dagen. Detta för att de är så få och har mer att göra än vanligt.  

 

Vissa nätter kan de anställda ha arbetsuppgifter att utföra under hela passet men det är 

vid undantagsfall. Vanligast är att ska patienterna sova så det blir mer rutinarbete de 

första timmarna och småsysslor när det är klart som att städa läkemedelsrummen och 

tömma soporna. Och då sjuksköterskorna ansvarar för fler patienter per personal än 

under dag- och kvällspassen så kan det upplevas som stressande om det väl händer 

något. En sjuksköterska beskriver det på följande sätt: 

 

Natten är sällan stressig. Det är om det händer något det är skört, eftersom man 

bara är tre sköterskor och en undersköterska. Men då blir det ju intensivt och då 

släpper alla det de har för händerna och tar hand om den patienten som är i 

behov av akut vård då. Det kan bli väldigt stressigt då för att då är det 23 

patienter till som ligger och väntar… 
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Fördelen med att vara få i personalen under natten är att alla blir medvetna om det 

händer något då kommunikationen fungerar bättre än på dagen och kvällen. Detta för att 

det dels är lugnare på avdelningen och även för att det är färre kollegor som arbetar 

samtidigt. Ytterligare en sak som kan upplevas som stressande under natten är om 

någon patient måste åka iväg på undersökning. Då försvinner oftast en eller två 

anställda från avdelningen vilket kan upplevas som sårbart. Detta då det bara är två eller 

tre personal kvar på resterande patienter. Dagpassen beskriver sjuksköterskorna som 

mest hektiska men samtidigt som stimulerande. Under dagen är det mycket som ska 

göras, speciellt de första timmarna av passet. Det som beskrivs som stressande under 

dagpassen är dels allt som är bestämt att det ska utföras och allt som tillkommer utöver 

det. Eftersom mycket av arbetet som medicinering och behandling och även arbete 

kopplat till terapeuter och kommuner görs under dagtid kan det upplevas som stressande 

att veta om att det finns mycket att göra under en väldigt begränsad tid. Och då det finns 

mycket att göra behövs även mycket personal. Men är det mycket personal på 

avdelningen samtidigt kan även det upplevas som stressande.  

 

Den omfattande storleken på avdelningen leder till att den blir svårare att styra för 

cheferna. Vilket i sin tur leder till att avdelningen kan upplevas som rörig av 

sjuksköterskorna och av de andra som arbetar där. En sjuksköterska förklarar att då 

dagpassen består av tre fulltaliga moduler och två läkarlag leder den omfattande 

storleken på arbetsstyrkan till att det kan upplevas som att det inte finns någon tydlig 

struktur på arbetet och att alla bara springer runt och sköter sitt. Allt springande i 

korridorerna kan leda till att stämningen på avdelningen upplevs som mer stressande än 

den egentligen behöver vara. Atmosfären på avdelningen beskrivs på följande sätt av en 

sjuksköterska: 

 

… om alla är stressade och springer omkring så blir det att man får en atmosfär 

av stress. 

 

Även vid de tillfällena då sjuksköterskorna själva inte upplever att de känner sig 

stressade på grund av för mycket arbetsuppgifter att utföra själva beskriver de hur det 

kan det upplevas som stressande att se kollegor springa i korridoren. Då det kan 

uppfattas som att kollegorna har mer att göra än de själva har.  

 

Avdelningen har även dragit ner på vårdplatser på grund av underbemanning. 

Underbemanningen kan leda till flera olika stressfaktorer. En av dessa saker 

sjuksköterskorna beskriver är att det innan neddragningen av vårdplatser var väldigt 

mycket arbetsuppgifter att göra per sjuksköterska. En stressande aspekt av detta är 

vetskapen om att det inte är patientsäkert så länge det inte finns tillräckligt med personal 

för att ta hand om de arbetsuppgifter som behöver utföras. Det kan i sin tur leda till att 

sjuksköterskorna upplever att de får mer att göra på mindre tid vilket även kan leda till 

bristande kvalitet i det utförda arbetet som kan gå ut över patienterna. Och även 

vetskapen om att det finns patienter i behov av vård som kanske inte får plats på 

avdelningen på grund av underbemanning av personal kan vara en stressfaktor. De 

flesta menar inte att bemanningen är ett problem idag då neddragningen av vårdplatser 

har avlastat sjuksköterskorna med arbetsuppgifter. Men då det vid intervjutillfället finns 

väldigt få sjuksköterskor att anställa inför sommaren och då de ordinarie 

sjuksköterskorna ska ha semester kan den nära framtiden upplevas som väldigt oviss 



8 

 

gällande om de kommer att få sin semester och i så fall när det kommer att ske. 

Kommer de behöva arbeta underbemannat på avdelningen eller kommer det finnas 

personal som täcker upp passen? Avsaknaden av den kontrollen över bemanningsläget 

kan leda till oro och vara en stressfaktor. En sjuksköterska förklarar att anställda slutar 

på grund av helt vanliga anledningar som att de ska studera, byta jobb eller ha barn och 

att det ofta sker samtidigt i vågor för en grupp anställda. Det är vid tre tillfällen per år 

som anställda oftast slutar eller tar semester och det är: vid nyår, till sommaren och efter 

sommaren. Och samma sjuksköterska säger: 

 

Så det är alltid ett orosmoment inför sommaren, kommer jag få min semester när 

jag vill ha den och hur kommer det vara när jag väl jobbar? 

 

Bristen på sjusköterskor leder även till att det blir luckor i passen när anställda 

sjuksköterskor blir sjuka eller slutar. Vid vissa tillfällen går det inte att få in någon 

ordinarie sjuksköterska från avdelningen som kan ta de passen. Det kan leda till att 

sjuksköterskor tas in från bemanningscentralen. Och de som kommer därifrån är inte 

vana vid rutinerna och det specifika arbetet på avdelningen, som att till exempel hantera 

cytostatika. Det kan i sin tur få de ordinarie sjuksköterskorna att förlora fokus på sitt 

arbete och få mer att göra då de måste hjälpa dem från bemanningscentralen att utföra 

sina arbetsuppgifter.  

 

Kommunikation 

En annan aspekt som upplevs som stressande till följd av avdelningens och 

arbetsstyrkans storlek under dagpassen är att det leder till en bristande kommunikation 

på avdelningen vilket leder till ett mindre effektivt sammarbete över modulerna och 

även mellan sjuksköterskor och läkarna. Detta då avdelningen är så stor att det är svårt 

att få en generell överblick över vilka som jobbar inom de andra modulerna och var de 

befinner sig. Och när det gäller läkarna sitter de på dagarna i ett eget rum medan 

sjuksköterskorna håller till i andra rum. Det leder till att det blir svårare att hålla koll på 

var läkarna befinner sig och få tag på dem när de väl behövs. Att de har olika rum kan 

även leda till problem med kommunikationen mellan dem då läkarna kan diskutera 

arbetsrelaterade saker på sitt sätt, ett sätt som blir främmande och kan upplevas som 

otydligt för sjuksköterskorna. Det leder till att missförstånd uppstår och det kan bli svårt 

för sjuksköterskorna att sätta sig in i hur läkarna resonerar vid olika tillfällen gällande 

arbetsrelaterade saker. En konsekvens av bristerna i kommunikationen blir att 

sjuksköterskorna upplever att läkarna inte lyssnar på vad de säger och det kan upplevas 

som frustrerande och stressande. 

 

Ytterligare en sak som sjuksköterskorna beskriver som stressande på dagpassen är när 

de inte blir informerade om uppgifter som ska ha blivit utförda eller ska utföras, utan 

istället får upptäcka det själva. Ett exempel som en sjuksköterska ger är att efter hon läst 

in sig i början av passet på morgonen så har läkarna skrivit in ett läkemedel i 

läkemedelslistan som skulle getts vid kl. 9. Och hon upptäcker inte det förrän kl. 15 för 

att hon inte blivit informerad om det. Då sjuksköterskorna oftast har mycket att göra en 

förmiddag hinner de inte själva springa och kolla datorerna för att se om några 

ändringar genomförts sedan de läst in sig på morgonen. En av anledningarna till att 

läkarna inte alltid återkopplar de här sakerna direkt till sjuksköterskorna kan vara att 

avdelningen är så stor och det är svårt att hålla reda på var alla befinner sig. Det är även 



9 

 

så att läkarna och sjuksköterskorna inte sitter i samma rum vilket bidrar till att 

kommunikationen brister då de inte arbetar jämsides på ett sätt som kan tillåta bättre 

kommunikation. En sjuksköterska beskriver det såhär: 

 

… ibland kan det kännas som att läkarna hittar på saker, för de sitter som sagt på 

sitt rum och vi sitter i vårat rum eller springer runt och gör saker på avdelningen, 

liksom är inne hos patienterna och sådär. Och så får man liksom bara gå och 

reagera på saker som läkarna plötsligt har hittat på, det finns ingen plan här och 

det kan vara väldigt stressande. 

 

Att inte bli informerad om de ändringar som gjorts och de arbetsuppgifter som 

tillkommit kan upplevas som stressande utav sjuksköterskorna då de i övrigt ofta har 

mycket att göra på förmiddagen. Och vet att de inte har tid att kontrollera om det har 

tillkommit fler arbetsuppgifter att utföra från läkarnas sida. Ett sätt att bemöta och ha 

utrymme för när det uppstår saker som ska utföras oförberett är att ha ett upplägg som 

tillåter ett utrymme för att det kan tillkomma extra arbetsuppgifter under arbetspasset. 

Det kan till exempel vara att redan på morgonen förbereda mediciner som ska delas ut 

senare under dagen. 

 

Avsaknaden av information som kommer fram till sjuksköterskorna under dagpassen 

har även en annan sida som kan leda till stress och det är att inte hitta de personer man 

letar efter på avdelningen för att meddela något till. Det är också en orsak tillföljd av 

avdelningen och arbetsstyrkans storlek och att avdelningen upplevs som rörig. 

Sjuksköterskorna beskriver att en stor del av, speciellt dagpassen, går åt till att leta efter 

ens kollegor på avdelningen. Oftast letar sjuksköterskorna efter varandra eller läkare för 

att få reda på hur det som sagts tidigare under dagen blev eller för att dubbelkolla något. 

Det kan även vara så att de behöver hjälp med något och att inte känna att de har en 

överblick över var deras kollegor befinner sig när de behöver hjälp vilket kan leda till 

stress. En sjuksköterska förklarar att det kan vara bra att meddela de andra inom sin 

modul var man befinner sig. Det kan dock vara svårt att göra om det redan från början 

saknas kontroll över var de andra i modulen befinner sig. En annan anledning till att leta 

efter sina kollegor på avdelningen kan vara att kontrollera om de behöver hjälp med- 

eller om de har hunnit utföra sina arbetsuppgifter. Oftast är det undersköterskorna som 

sjuksköterskorna måste påminna att utföra sina arbetsuppgifter men det kan också vara 

läkare. Detta då det kan vara en viss läkarrotation på avdelningen och läkarna därför 

inte alltid har samma koll på vilka uppgifter som ska utföras på avdelningen som 

sjuksköterskorna har. Problemet är inte lika märkbart på kvälls- och nattpass då det är 

mindre personal på avdelningen och det är lättare att ha en bra överblick över de som 

jobbar och var de befinner sig på avdelningen. Sjuksköterskorna förklarar att det är 

väldigt individberoende vilka de känner att de behöver påminna om uppgifter och hålla 

koll på. Det betyder att alla sjuksköterskor inte behöver ha de här problemen med 

samma kollegor. Att behöva hålla koll på ytterligare två arbetskategorier och deras 

arbetsuppgifter och samtidigt ha kontroll över var ens kollegor befinner sig på 

avdelningen kan upplevas som stressande då sjuksköterskorna oftast redan har mycket 

att göra under dagpassen.  

 

Arbetsbelastningen 

Till följd av behovet att ha uppsikt på att arbetskollegorna gör sitt jobb kan 
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sjuksköterskorna vid vissa tillfällen uppleva att de måste utföra de arbetsuppgifter som 

inte utförts av de andra yrkeskategorierna på avdelningen och som inte tillhör till dem. 

En av de arbetsuppgifter som några av de intervjuade sjuksköterskorna berättade om är 

dels att de får ta ansvar för är att ordinera prover i läkarnas namn efter att fått ett 

muntligt godkännande från dem. Andra sådana uppgifter kan vara saker som 

undersköterskan kan hjälpa till med. Till exempel att hjälpa patienter med enklare 

omvårdnad, städa eller bädda sängar. Även det här problemet är individberoende då det 

är kopplat till behovet att ha koll på att de andra yrkeskategorierna utför sina 

arbetsuppgifter. Att redan ha sina egna arbetsuppgifter att ansvara för och att även 

behöva ta ansvar för någon annans kan leda till att arbetsuppgifter blir utförda dåligt 

eller på ett felaktigt sätt, att arbetsuppgifterna glöms- eller måste prioriteras bort. En 

sjuksköterska berättar även att saker lättare glöms bort då det är lugnt på avdelningen, 

hon säger: 

 

… jag tycker oftast nästan det är mer stressande såna dagar när jag har för lite 

att göra för då känns det som man glömt något eftersom det oftast är ganska högt 

tempo, då är man inte van vid att det är lugnt. Och då tar det ett tag innan man 

kan slappna av i att det är lugnt, det kanske betyder att man har för mycket att 

göra i vanliga fall. Men då känns det som att man har glömt bort någonting, att 

man funderar ”vad skulle jag kunna göra?”. Och det är oftast de dagarna det är 

lugnt som jag glömmer bort någonting, det är lättare om man är alert. 

 

Sjuksköterskorna upplever alltså att de har en del arbetsuppgifter som ska utföras utöver 

sina egna och är medvetna om att det kan leda till att uppgifter glöms bort. De negativa 

effekterna av att glömma bort en uppgift går i sin tur ut över kollegor och patienter 

vilket kan upplevas som väldigt stressande. 

 

Utöver att glömma bort arbetsuppgifter på grund av stress berättar att de ibland upplever 

att de inte hinner med att göra alla arbetsuppgifter. Att inte hinna med att göra allt kan 

leda till att sjuksköterskorna inte hinner äta lunch eller middag vilket kan leda till ett 

mindre bra utfört arbete eller att någon patient får vänta på behandling. Det blir en 

ständig prioritering om vad som är viktigast att göra och ibland ber de sina kollegor om 

hjälp med arbetsuppgifterna.  

 

En negativ sida av att be kollegor om hjälp som kan upplevas som stressande är att bli 

ombedd att hjälpa till med ytterligare arbetsuppgifter när det redan är mycket som ska 

göras. Att bli avbruten i den uppgiften som utförs kan leda till bristande fokus och stress 

då sjuksköterskorna kan uppleva att de har för mycket arbetsuppgifter att utföra och får 

ännu mer att ansvara över och tänka på. Även det är något som de vet kan gå ut över 

patienterna i slutändan. Och de krav som sjuksköterskorna upplever viktigast med sitt 

arbete är att patienterna får en bra vård och även att ha bra kontakt med anhöriga. När 

det är mycket arbetsuppgifter som ska utföras och det leder till att uppgifter glöms bort 

eller inte hinns med går det ut över patienterna. Och det kan vara något som 

sjuksköterskorna upplever som jobbigt och stressande att vara medvetna om.  

 

Stöd och påverkan på arbetsplatsen 

Ett sätt att minska arbetsbelastningen är att dela upp arbetet och hjälpas åt att utföra det. 

Det kan göras genom att samlas och prata ihop sig om det finns något de kan hjälpa 
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varandra med efter att de har läst in sig på patienterna. Sjuksköterskorna berättar att det 

under dagpassen, när det är många som arbetar på avdelningen, oftast finns någon som 

kan hjälpa till med arbetsuppgifterna bara de meddelar att de behöver hjälp. Det kan 

vara att be kollegor om hjälp men även cheferna då de ofta sitter någonstans och inte rör 

sig lika mycket på avdelningen vilket gör dem mer lättillgängliga. Det berättar även att 

de kan hejda sina kollegor som de upplever som stressade för att höra om de behöver 

hjälp med något. Det stödet att hjälpa varandra kan även ske mellan modulerna. 

 

Utöver att hjälpa varandra praktiskt så upplever sjuksköterskorna att de kan prata ut om 

arbetet med varandra. Det kan vara reflektioner kring olika åtgärder och om något 

kunde har gjorts bättre. Och ofta är de andra sjuksköterskorna medvetna om 

situationerna som diskuteras och kan därför ge en nyanserad bild av den. Det kan leda 

till känslan av delat ansvar för situationen vilket gör att det kan bli lättare att släppa och 

gå vidare om det är något som upplevts som tungt. En sjuksköterska berättar att det 

oftast är lättare att sitta ner och prata med kollegorna på nattpassen när det är mindre 

personal och är lugnare på avdelningen. En plats där ord kan utbytas under dagpassen är 

i läkemedelsrummet. Att kunna prata ut med en kollega eller sektionsledare om det som 

sker under arbetspasset kan även vara ett sätt att påverka och förändra det som upplevs 

fungera mindre bra på arbetsplatsen. 

 

Ett sätt att få igenom förändringar kan vara att sjuksköterskorna pratar ihop sig om 

något de vill ändra på och ta upp det med cheferna. Sjuksköterskorna har även olika 

möten att ta upp funderingar kring rutiner och problem på, det kan vara 

arbetsplatsträffar, möten med de andra yrkeskategorierna eller inom sin egen 

yrkeskategori. Där kan de ta upp problemen och det kanske inte leder till någon ändring 

direkt men vetskapen om att kunna påverka arbetsförhållandena kan vara avlastande 

nog. 

 

 

Diskussion  

 

Arbetet och miljö 

Som framgår i resultatet är upplevelserna av stressen på avdelningen väldigt kopplade 

till vilket pass sjuksköterskorna arbetar på. Detta då det upplevs som stökigt och rörigt 

under dagpassen då det är mycket personal i rörelse, medan det under kvälls- och 

nattpassen upplevs som lugnare. Avdelningens storlek kan vara det som ligger till 

grunden för många av de stressrelaterade faktorerna. Den stora bemanningsstyrkan leder 

dock i sin tur till att det är fler personer i rörelse på avdelningen och det kan leda till 

effekter som de anställda upplever som stressande. Dels kan atmosfären på avdelningen 

uppfattas som stressande, arbetsatmosfären är som Goetz et al. (2012) visade i sin 

undersökning en av de viktigare sakerna för de anställda sjuksköterskorna på ett 

sjukhus. Avdelningens storlek leder även till att det behövs mycket personal för att 

kunna tillgodose alla de behov som patienterna har och för att kunna ge förutsättningar 

för en bra vistelse på sjukhuset. Det stora antalet personal som behövs på avdelningen 

kräver också att det finns ny personal att anställa vid de tre tillfällena varje år som en 

sjuksköterska berättade att många tar semester eller säger upp sig (till nyår, till 

sommaren och efter sommaren). Att inte kunna tillgodose det behovet av ny personal 

kan vara en stressfaktor, speciellt för de som jobbat längre och vet hur det är och har en 
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uppfattning av hur det kan bli. Men samtidigt för dem som inte jobbat lika länge och 

upplever situationen som ny och obekant. Att veta att det kan bli brist på personal och 

att det kan leda till ökad arbetsbelastning på den enskilda sjuksköterskan kan vara 

stressande vilket även Riahi (2011) kom fram till i sin undersökning där 

konsekvenserna av bemanningsbrist togs i beaktning. 

 

När det gäller förändringar inom sjukvården så som nedskärningar på personal som 

leder till bemanningsbrist så är sjuksköterskorna en av de yrkeskategorier som påverkas 

först och främst. Bemanningsbristen kan förutom att leda till ökad arbetsbelastning även 

leda till att sjuksköterskorna måste ta mer ansvar på arbetsplatsen. De kan till exempel 

förväntas agera som chefer och tilldela andra yrkeskategorier arbetsuppgifter samtidigt 

som de ansvarar för sina egna arbetsuppgifter. Ökat ansvar kan tänkas leda till ökad 

kontroll men med flera andra arbetsuppgifter att utföra så blir det istället en ökad 

belastning. En belastning som i sin tur kan leda till upplevd stress och utbrändhet. Detta 

kan kopplas till det Apker (2005) beskrev gällande förändringar inom sjukvården och 

arbetsmiljön för dem i den. 

 

Avdelningen är även mindre bemannad på kvällar och nätter än på dagarna. Det är 

också en faktor som kan leda till stress. När det väl händer något så upplever de 

anställda att de är mer utsatta och det blir svårare att känna sig uppbackad av kollegor 

än på dagarna. Detta då det är mycket färre personaler på avdelningen och när det väl 

händer något på avdelningen kan vissa i personalstyrkan behöva åka iväg med en 

patient till en annan avdelning. Vilket lämnar mer ansvar på de som blir kvar på 

avdelningen. Det är ett väldigt utsatt läge när något väl händer under dessa pass, 

speciellt på nätterna. Det går att koppla till Prucell et al. studie från 2011 där de 

undersökte sjuksköterskors stress kopplad till vilket pass de arbetade och upptäckte att 

de som jobbar helger känner sig mer stressade. Författarna drog slutsatsen att det delvis 

kan bero på att avdelningen under helgerna inte är lika väl bemannad som under 

vardagarna. 

 

Det är dock inte bara negativa saker som kan kopplas till vilket pass som man arbetar. 

En av de positiva sakerna med kvälls- och nattpassen var upplevelsen av att 

kommunikationen fungerar bättre. Och det på grund av samma anledning som orsakar 

känslan av utsatthet när det händer något, att de är färre som arbetar under de passen på 

avdelningen. Att de är färre som arbetar under de passen leder till en bättre översikt över 

vart de resterande i arbetslaget befinner sig. Det kan även leda till en ökad känsla av 

trygghet då man är medveten om vart man har sina kollegor om det händer något. För 

om det händer något så måste kommunikationen fungera bra och den upplevs göra det 

under kvällar och nätter till skillnad från dagpassen. Det i sig är ett tydligt tecken nog på 

att det idag är en för stor avdelning med en för stor arbetsstyrka. Och även att det dels är 

storleken på avdelningen som ligger till grunden för att kommunikationen kan bli 

bristande. 

 

Kommunikationen 

Gällande kommunikationen på avdelningen upplever sjuksköterskorna att det finns 

vissa problem. Problemen finns både mellan sjuksköterskor och även i förhållande till 

de andra yrkeskategorierna, som läkare och undersköterskor. 

Kommunikationsproblemen kan dels som tidigare sagts bero på avdelningens storlek 
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vilket leder till att det blir svårt att förmedla information mellan varandra. En annan 

bidragande faktor är även att läkare och sjuksköterskor inte delar samma rum på 

avdelningen. Effekterna av det blir att ”olika språk” används och det blir svårare för 

sjuksköterskorna att få en överblick över var läkarna befinner sig. 

 

Att ha dålig kommunikation med sina kollegor kan ha flera negativa konsekvenser på 

avdelningen. Det kan leda till missförstånd som leder till att någon skulle kunna skadas 

och det kan även leda till upplevd frustration över att inte bli förstådd eller förstå den 

andre. Då sjuksköterskorna uppgav sig ha problem med både undersköterskor och 

läkare gällande kommunikationen kan det få stora konsekvenser på avdelningen och 

även för den enskilde individen. Att ha en negativ kontakt kopplad till sina kollegor 

eller andra yrkeskategorier är överlag inget som är bra. Det visades bland annat i Leiter 

& Maslach (1988) studie i vilken de kom fram till att det gick att koppla konflikter 

mellan yrkesroller och negativa kontakter med andra yrkeskategorier (som 

undersköterskor och läkare i detta fall) och att det kan leda till stress och utbrändhet. 

 

En annan sak som kan upplevas som frustrerande och stressande till följd av 

kommunikationsproblemen är att det kan leda till problem med att relatera till sina 

kollegor och andra yrkeskategorierer. Det kan nog mycket väl vara så att både läkare 

och undersköterskor har minst lika stressiga dagar som sjuksköterskorna. Men då 

bristen av kommunikation leder till brist för förståelse för de andra yrkeskategoriernas 

arbetssituationer så kan det upplevas som frustrerande då man bara känner igen sig i 

sina egna problem kopplade till sin yrkesroll. Att sakna den förståelsen kan vara något 

som sker från samtliga håll vilket även i så fall skulle kunna leda till en överlag sämre 

stämning mellan kollegor på arbetsplatsen. Att be en annan yrkeskategori att utföra sina 

arbetsuppgifter kan upplevas som en jobbig sak att behöva göra men det kan lika 

mycket vara ett sätt att dra en gräns mellan sina och deras arbetsuppgifter. Att 

kommunikationen är så nödvändig för att kunna relatera till sina egna kollegor och till 

andra yrkeskategorier på arbetsplatsen visade Yalli och Albrithen (2011) i sin studie 

genomförd på sjukhus i Saudiarabien. 

 

Kommunikationsbristerna leder även till ett sämre informationsflöde överlag. Att veta 

att det kan finnas uppgifter som ska utföras men att det kanske inte informeras om det 

leder till stress då den upplevda kontrollen över arbetssituationen minskar samtidigt som 

kraven på det den enskilda individen ökar. Det kan dels kopplas till Karasek (1996) 

krav-kontroll modell som beskriver hur låg kontroll kombinerat med höga krav kan leda 

till psykisk ohälsa. Det är inte bara kravet att behöva hålla koll på sina egna uppgifter 

som tillkommer som finns. Sjuksköterskorna beskrev även hur det upplevs stressande 

att ha kravet på sig att ofta behöva kontrollera att andra utför sina arbetsuppgifter. Att 

känna det kravet att behöva kontrollera sina kollegors arbete underlättas inte heller av 

avdelningens storlek. 

 

Arbetsbelastningen 

Även arbetsbelastningen kan kopplas till kommunikationsproblemen vilket i sin tur går 

att koppla till avdelningens storlek. När det kommer till sjuksköterskornas rapporterade 

ansvar att behöva utföra sina kollegors arbetsuppgifter kan det dels bero på att de 

kanske inte lyckades få tag på den personen som var ansvarig för uppgiften för att 

kontrollera om den är utförd. Vilket kan leda till att de till slut även slutar springa runt 
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på avdelningen och leta efter sina kollegor då det kanske går snabbare att utföra 

uppgiften själv. Även det är en belastning och det leder till att sjuksköterskorna får 

mindre tid att utföra sitt arbete. Vilket betyder att de har högre krav på sig och måste 

arbeta snabbare och samtidigt undvika att låta kvalitén på arbetet som utförs bli 

bristande. Även det är en stressfaktor som inte går att bortse ifrån, att inte låta kvalitén 

bli bristande kan därför leda till att vissa arbetsuppgifter måste priorieteras bort för att 

de inte hinns med. 

 

Det verkar samtidigt finnas en otydlig struktur på avdelningen gällande vilken 

yrkeskategori som har ansvar för vissa uppgifter. På det sättet som sjuksköterskorna 

beskriver hur undersköterskorna agerar så kan det uppfattas som att undersköterskorna 

förväntar sig att bli tilldelade uppgifter att sjuksköterskorna då de är deras arbetsledare. 

Samtidigt verkar sjuksköterskorna förvänta sig att undersköterskorna ska ha tillräcklig 

koll på vad deras arbetsuppgifter är och vad de ska göra utan att de ska behöva bli 

tillsagda om det. Om det inte finns någon tydlig struktur i hur arbetsuppgifter tilldelas 

när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor så kan det mycket väl uppstå 

förvirringar i hur arbetet ska utföras. Vissa undersköterskor kanske har större erfarenhet 

av att bli tilldelade arbetsuppgifter av sjuksköterskorna och tar därför inte lika stort 

ägandeskap över sitt arbete som andra. Och om det är så det ser ut kan det leda till att 

det inte finns några generella normer att följa gällande detta vilket skulle kunna 

upplevas som frustrerande av både sjuksköterskor och undersköterskor. Och det kan 

även leda till att onödig tid försvinner iväg för att man utgår ifrån olika arbetsramar 

vilket även det kan vara en stressfaktor. 

 

Att ens kollegor inte utför sina arbeten behöver inte bara kunna grundas i problem med 

strukturen på arbetsupplägget på avdelningen. Att någon struntar i att utföra sina 

arbetsuppgifter medvetet och istället går och tar rast eller fikar medan resterande 

personal arbetar på högvarv kan uppfattas som osolidariskt. Och det kan leda till att 

konflikter mellan personer på en arbetsplats uppstår. Då sjuksköterskorna beskrev i 

intervjuerna att de upplevde att vissa undersköterskor struntade i att utföra sina 

arbetsuppgifter så går det att koppla till Oore et al. (2010) incivility studie. Och som 

framgick i resultatet i studien kan incivility på arbetsplatsen leda till konflikter mellan 

kollegor och det kan även eskalera på så sätt att incivilitybeteendet sprids till andra 

kollegor på avdelningen. Och i slutändan går de negativa effekterna av att inte utföra 

sina arbetsuppgifter ut över patienterna. Det kan vara svårt att tänka sig att de som 

arbetar inom vården och ställer sådana höga krav på sig själv när det gäller att patienten 

och anhöriga får en bra upplevelse av vården skulle kunna agera så själviskt att de inte 

utför sina arbetsuppgifter. Det är nog snarare så att det inte finns någon tydlig struktur 

på avdelningen gällande vad som förväntas av vilken yrkeskategori när det gäller vissa 

arbetsuppgifter.  Att ständigt behöva ansvara för andras arbetsuppgifter genom att både 

hålla koll på sina kollegor och även dels se till att deras arbetsuppgifter blir utförda och 

att samtidigt hinna med sitt eget arbete parallellt med kan vara både psykiskt och fysiskt 

ansträngande. Speciellt på en stor avdelning med så stor personalstyrka som upplevs 

som rörig. 

 

En annan stressfaktor är att bli avbruten i sitt arbete av olika anledningar. När 

sjuksköterskorna blir avbrutna är de antagligen medvetna om att det gäller något som 

ska utföras eller att personen som avbryter dem ska kontrollera om något är utfört. Och 
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då de oftast har mycket att göra under dagpassen kan det vara en ständig stress att veta 

att det antagligen kommer fler uppgifter som ska utföras innan de har hunnit klart med 

de uppgifter de redan har. Att även vara mitt uppe i ett arbetsmoment och bli avbruten 

kan leda till tappat fokus vilket går att koppla till upplevelsen av flow. De delarna av 

upplevelsen av Csíkszentmihályi (2000) flowteori det delvis går att koppla till är att det 

är fullt fokus på uppgiften som utförs och andra tankar som ej är relaterade till uppgiften 

skjuts åt sidan. Och om sjuksköterskorna utför en arbetsuppgift och blir avbrutna tappar 

de fokus. Och allt annat de behöver tänka på runtomkring blir aktuellt vilket kan 

upplevas som stressande. Utöver vetskapen om att det finns mycket att göra, att 

uppgifterna inte får brista i kvalitet vilket kan leda till att uppgifter måste prioriteras 

bort. Så finns alltid stressen att det arbete som utförs ska ge patienterna och anhöriga en 

trevlig upplevelse. Att veta att det kanske inte finns tid för att kunna tillgodose de 

behoven kan också vara en stressfaktor som sjuksköterskorna upplever i sitt arbete. 

 

Stöd och påverkan på arbetsplatsen 

Sjuksköterskorna beskrev även lite olika sätt att bemöta de stressfaktorerna som de 

upplevde kopplat till arbetet. Dels var det att ta stöd från kollegor genom att dela upp 

arbetsbördan så att ingen fick mer att göra än någon annan. De kunde också be varandra 

om hjälp med de uppgifter som skulle utföras. Att ha det stödet kan vara viktigt och 

bidra till att det blir en starkare teamkänsla vilket i sin tur kan leda till mer fokus på 

arbetsuppgifterna. Sjuksköterskorna berättade även att de kunde prata ut med varandra 

om de upplevde att det fanns något de ville prata om eller ta upp och även det är ett stöd 

som kan upplevas som positivt. För att stödet ska kunna fungera bra krävs även bra 

kompetens gällande kommunikation. Stöd i form av kommunikation genom att prata ut 

om arbetsrelaterade saker med varandra är en bra och enkel funktion som kan sänka den 

upplevda stressen på en arbetsplats hos de anställda. En studie som påvisade det och att 

kommunikationskompetens hade betydelse för det sociala stödet mellan kollegor var 

den genomförd av Wright et al. (2010). 

 

Utöver kommunikationskompetens måste det även finnas ett bra stöd från kollegorna 

från början. Och för att kunna få ett bra stöd så måste man ha bra kontakt med sina 

kollegor. Vilket Leiter och Maslach (1988) visade i sin studie. De kom fram till att bra 

kontakt med kollegor gav de anställda på arbetsplatsen förutsättningar för att få ett bra 

emotionellt stöd. Det stödet hjälpte till vid bearbetningen av stressen som uppkommit 

till följd av stressfaktorer kopplade till arbetet. 

 

Utöver att prata med varandra så kunde sjuksköterskorna även ta upp förslag och tankar 

kring arbetet på möten så som arbetsplatsträffar. Att kunna påverka arbetsplatsen kan 

skapa en känsla av kontroll över situationen. Och det kan vara ett sätt att sänka den 

upplevda stressen kopplad till arbetet. Det är viktigt att kunna komma med förslag på 

förbättringar men då måste man även känna att det finns någon som lyssnar på förslagen 

och att även få se eller ta del av resultaten. Det kan annars upplevas som att det man 

försöker ändra inte leder någonstans och då sjunker den upplevda kontrollen över 

situationen och arbetsmiljön. Och då ett sjukhus är en så viktig plats där ansvaret över 

andras liv finns kan det vara en ständig stress att inte känna att det går att påverka något. 

Då det inte finns något gehör på de förslag som läggs fram. Att få vara delaktig i hur 

arbetsplatsen fungerar och även ha ett väl fungerade teamwork menade Goetz et al. 
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(2012), utifrån sin studie vara viktigt på en arbetsplats så som en avdelning på ett 

sjukhus. 

 

Metod 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få en förståelse för vilka 

faktorer sjuksköterskorna på en avdelning upplever påverkar stressande. Resultatets 

förankring i datan kan ses som god då de tolkningar och slutsatser som gjorts ej endast 

grundades i enskilda utlåtanden i intervjuerna. Istället baserades de på upprepade 

förklaringar av liknande karaktär och de nyckelord som användes av intervjudeltagarna. 

En del individuella avvikelser i beskrivningarna av upplevelsen gällande vissa 

situationer fanns hos deltagarna och de togs i beaktande. Överlag var de slutsatser som 

drogs och de tolkningar som gjordes koherenta, de överlappade varandra och hjälpte till 

att belysa de specifika områdena ifrån olika håll. Resultatet gav även en överblick hur 

de olika delarna som deltagarna beskrev hör samman. 

 

Gällande den kvalitativa representativiteten hos data gav intervjuerna en tydlig bild av 

det undersökta området. Den data som samlades in var överlag överensstämmande och 

gav en någorlunda mättad bild av deltagarnas upplevelser. Det finns dock brister i 

intervjuerna, dels följdes ingen direkt intervjuguide utan intervjuerna utgick ifrån syftet 

och en inledande fråga där de som intervjuades blev ombedda att beskriva en normal 

dag på arbetet. Det kan ha bidragit till att resultatet inte blev så heltäckande som det 

skulle kunnat bli med hjälp av en mer strukturerad intervjumetod. Hade det å andra 

sidan varit mer strukturerat kan mycket av det som nämndes i intervjuerna ha missats. 

 

Med tanke på urvalets kvalitativa representativitet hade samtliga intervjudeltagare i 

undersökningen vid intervjutillfället arbetat på avdelningen i minst tio månader och 

därigenom en tillräckligt god uppfattning av hur avdelningen och arbetet fungerar för att 

kunna tillhandahålla en god beskrivning av hur avdelningen upplevs generellt. Då 

samtliga deltagare var kvinnor och då det även finns män på avdelningen så blir inte 

resultatet heltäckande för avdelningen. Både deltagarnas ålder och år av erfarenhet inom 

yrket var breda. Samtidigt gavs en överlag överensstämmande bild av deras upplevelser 

kopplat till arbetet på avdelningen. Dock har inte erfarenheter från andra avdelningar 

och sjukhus täckts in, även om samstämmigheten med tidigare forskning talar för att 

resultatet i mycket överensstämmer med andra sjuksköterskors erfarenheter. 

 

Syftet med undersökningen täcktes väl, eventuella aspekter som kan ha varit relevanta 

kan ha missats på grund av bristerna i intervjuerna. Meningsfullheten kan uppfattas som 

god då majoriteten av de relevanta aspekterna belysts och syftet med studien är uppfyllt 

och en tämligen god förståelse av ämnet uppnåtts.  Gällande användbarheten så kan 

resultatet komma till användning i och med att det belyser deltagarnas upplevelser på ett 

konkret sätt och kan leda till förslag på förändring, det är dock inte sagt att det som 

sagts i intervjuerna sedan tidigare inte är känt utan det finns aspekter som tyder på att 

det snarare är tvärtom. Resultatet ger däremot en tydlig bild av deltagarnas upplevelser 

och sätter dem i ett sammanhang där det kan hjälpa till att ge en tydlig bild av 

eventuella områden som kan behöva undersökas ytterligare. Och överlag finns det då 

vissa brister i validiteten som kan tas i beaktning inför framtida studier. 

 

Avslutande diskussion 
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De flesta stressfaktorerna att spåra tillbaka till avdelningens storlek. Att ha en så stor 

avdelning med så många anställda kan leda till problem som bland annat 

svåröverskådlig arbetsstyrka och bristande kommunikation mellan kollegor. De 

problemen går i sin tur ut över de anställda som både får högre krav på sig och mer 

arbetsuppgifter att utföra. Det är dock bra att de kan vara med att påverka sitt arbete till 

en viss grad genom förslag på möten. Det kan tänkas att det finns en medvetenhet om 

dessa problem som verkar komma ifrån att avdelningen är så stor hos 

avdelningsledningen och att de med stor sannolikhet arbetar på att lösa dem. Och en 

lösning på problemen är oftast inget som sker snabbt utan det kan ta tid att ändra 

invanda rutiner. För att få en mer nyanserad bild av stressen kopplad till 

avdelningsarbetet och hur resterande yrkeskategorier upplever det krävs ytterligare 

studier. 
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