
Arbetsrelaterad stress
En studie om hur stress påverkar arbetssituationen för sjuksköterskor

Sofia Andersson 

Sarah Lindgren

Psykologi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur stress påverkar sjuksköterskor i Luleå kommun. 

Frågeställningarna lyder därmed följande: ”på vilket sätt påverkar stress utförandet av 

arbetsuppgifterna?” och ”På vilket sätt påverkar stress sjuksköterskans arbetsmotivation?”. 

Metoden var av kvalitativ karaktär då den består av tio semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor som är verksamma inom Luleå kommun. Resultatet visar att respondenterna 

upplever en stor underbemanning på avdelningarna. Som följd upplevs deras arbetssituation 

som stressfull. På grund av rådande situation upplever även respondenterna att stödet från 

kollegorna är av större betydelse än den från ledningen. Detta då kontakten med cheferna är 

bristfällig då tiden inte räcker till. Slutligen framkommer det att stressen påverkar både 

motivation och utförande av arbetsuppgifter hos sjuksköterskorna. Det visas genom bristande 

noggrannhet av arbetsuppgifter då tiden inte räcker till. Således påverkas även motivationen 

negativt.  
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Abstract 
 

The aim of this study is to investigate how stress affects nurses in Luleå Kommun. The 

questions regarding this issue are;” Does stress affect the quality of the task?” and” How does 

stress affect the motivation nurses feel at work”. Qualitative data methods have been used. This 

is evident through the ten semi-structured interviews given to participating nurses employed 

within Luleå kommun. These interviews were subsequently processed through a thematic 

method of analysis. This approach is abductive, as the information has been collected and 

construed via empirical data and theory. The results show that the respondents felt their 

departments were short-handed. As a result, their work settings were perceived as stressful. 

Due to this high-stress environment, the respondents also felt that the support from their 

colleagues was of greater importance than the support from their management team. Due to the 

lack of staff, the contact between the management team and the employees was scarce. Further 

analysis of the results found that everyone serving in the hospital had the same basic idea and 

willingness to help individuals to a healthy life. Conclusively, if the same determination is 

shown, particularly from management team, to assist in a healthy working climate, through an 

increase in staff and more direct support given to employees, stress will most certainly be 

reduced in employees.  
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Inledning 

Hur sjuksköterskor påverkas av stress i arbetslivet är ett aktuellt fenomen att undersöka då det 

ständigt pratas om den rådande brist på sjuksköterskor i Sverige. Idag arbetar cirka 1,8 miljoner 

människor inom offentlig sektor, exempelvis på sjukhus. Det är inom det offentliga som den 

stressrelaterade sjukskrivningen är störst enligt SVT (2016). Utbrändhet och sjukdomar där 

stress är den bakomliggande faktorn har ökat med 57% mellan år 2010 och 2015 

(Försäkringskassan, 2017).  

Stress är generellt ett brett ämne och väl omdiskuterat i dagens samhälle. Det uppstår i 

situationer som begär något ytterligare av individen, exempelvis när denne ställs inför 

situationer som upplevs som pressade. Detta kan påverka kroppen genom att få adrenalinet att 

öka och kroppen får därav mer energi för stunden för att klara av den uppkomna situationen.  

Detta har sin grund från förr då människan stod inför betydligt farligare hot än vad vi gör idag. 

Ett sådant hot kan exempelvis ha varit under stenåldern då människan löpte stor risk att bli 

jagad av vilda djur och var därför i stort behov av den extra kraften inför flykt. Idag står vi inte 

inför samma livshotande situationer men kroppen reagerar likaväl på samma sätt (Kolb, 

Whishaw & Teskey, 2016). De faktorer som framkallar stress benämns som stressorer och kan 

se olika ut hos alla individer. Detta då varje människa upplever olika faktorer som stressande.   

En sådan faktor kan vara hög arbetsbelastning för en individ medan samma faktor kan bidra 

till en annan individs motivation (Psykologiguiden, 2009). Ju fler stressorer en människa utsätts 

för desto högre blir risken för att stressen tar överhand. Kroppen påverkas även då den blivit 

utsatt av stress en längre period. Detta kan följaktligen bidra till att kroppen hamnar i obalans 

och prestationen försämras. I värsta fall kan hjärta och kärl bli drabbat, då blir blodet mer 

trögflytande eftersom kroppen reagerar mot en eventuell skada och vill förhindra blodförlust 

(Hjärt & Lungfonden, 2018).   

Runt om i Sverige råder det brist på sjuksköterskor. Skillnaden på vart i landet det finns 

sjuksköterskor samt vart bristen på sjuksköterskor finns är dock påtaglig. Stor brist är det i 

Norrbottens län. Där finns uppgifter från bland annat Sunderby sjukhus, utanför Luleå, att mer 

än 30 procent av vårdplatserna idag är stängda. Detta då regionen anser att kostnaderna vid 

inhyrd vårdpersonal är för hög (8sidor, 2016). Enligt Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo 

(2010) kan en sådan underbemanning leda till att man tappar kontrollen över sina 

arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen blir för hög vilket således bidrar till förhöjd stress. En 

viktig faktor som reducerar stress är just kontroll över sina arbetsuppgifter (Karasek och 

Theorells, 1990) vilket blir svårt att bibehålla vid personalbrist. Då en sjuksköterska dagligen 

redan utsätts för ett flertal stressorer, som bland annat innefattar hög arbetsbelastning samt 

skiftarbete, ökar stressorerna i takt med att antalet sjuksköterskor minskar (Cremades, Maciá 

Soler, López Montesinos, Pedraz Marcos & González Chorda, 2017).  Utöver detta ska de även 

bistå med information till patienters anhöriga (Sun, Bai, Li, Lin, & Cao, 2017). Dessa kan bidra 

till att man som sjuksköterska inte upplever arbetsnöjdhet vilket är en stor orsak till att många 

väljer att avsluta sin tjänst (Koch et al. 2013). 

Bakgrunden till att studiens huvudsyfte är identifiering av stress hos sjuksköterskor runt om i 

Luleå kommun är att stress är ett rådande ämne på de underbemannade sjukhusen. Studiens 

övergripande syfte är att via kvalitativa intervjuer undersöka på vilket sätt stress påverkar 

sjuksköterskans arbetsmotivation. 
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Centrala begrepp 

Nedan beskrivs centrala begrepp för studien. 

Stress 

Stress är ett individuellt fenomen som utgör en del av vår vardag. En individ har två olika sätt 

att reagera gällande vad som utlöser stress (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2012). 

Dessa kallas primärvärdering samt sekundärvärdering. Den primära värderingen innefattar 

interna krav så som att t.ex. vilja vara en bra sjuksköterska. Med detta menas att det är något 

som har betydelse hos individen. En stressor som kan uppkomma inom den primära 

värderingen är att som sjuksköterska känna att man inte hinner med alla tilldelade 

arbetsuppgifter. Stress uppkommer då man inte känner att man uppnår sina primära värderingar 

gällande att vara en bra sjuksköterska och arbetstagare. Den sekundära värderingen har sin 

utgångspunkt i de externa kraven. Ett sådant krav kan vara när arbetsgivaren skriker på 

arbetstagaren eller när en patient inte är nöjd. Man kan då inte möta de externa värderingar man 

har i yrket och man befinner sig då i en stressad situation (Fye, Gnilka & McLaulin, 2018). Att 

stressartade situationer uppstår hos en sjuksköterska är inte ovanligt. Bara att bevittna ett 

dödsfall kan bli både fysiskt och psykiskt påfrestande (Healy & Tyrrell, 2011). Kortfattat 

utlöses alltså stress när det upplevda kravet överträffar arbetstagarens hanteringsförmåga. 

Inträffar detta ökar kroppens fysiologiska beredskap (Kolb et al. 2016.) Utöver primär- och- 

sekundärvärdering kan stress således upplevas negativt samt positivt som kommer förklaras 

mer ingående nedan.    

 

Stressorer 

Stressorer är, som tidigare nämnts, yttre faktorer som bidrar till att en individ känner sig 

stressad. Blir man som individ utsatt för många stressorer kan detta utmärkas både fysiskt och 

psykiskt. Magproblem och trötthet är bland de vanligaste symptomen (Psykologiguiden, 2009). 

Som sjuksköterska finns flertalet stressorer. Några av de vanligast förekommande 

stressfaktorerna är överbelastning av arbetsuppgifter, att bli konstant avbruten under sina 

uppgifter, att jobba skift samt att behöva utföra flera uppgifter samtidigt (Cremades et al. 2017). 

Bland sjuksköterskor är dessa faktorer vanligt förekommande då det exempelvis ingår i yrket 

att jobba i skift. Dessutom blir de ofta avbrutna under sina arbetsuppgifter både av patienter 

och kollegor som har behov av hjälp (Sun et al., 2017). För att undvika negativa stressorer 

menar Oldham & Hackman (1980) att om man utgår från att ge arbetstagaren rätt underlag för 

att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt så ökar detta även 

individernas motivation. 

Negativ Stress  

När man talar om stress benämns detta till störst del som något negativt.  Det förekommer när 

kroppen under lång tid blivit utsatt för påfrestande stressorer och kroppen därav inte får någon 

tid för återhämtning. Kronisk stress innebär stort slitage på kroppens stressresponssystem då 

hypotalamuspituitary – binjuraxeln, på svenska kallad stressaxeln (Fischer, Nater & Laferton 

2016) är ständigt aktiv. När stressaxeln bestående utsöndrar diverse stresshormoner och det 

autonoma nervsystemet är under aktiv inställning tror kroppen att denne är i fara (Kolb et al. 

2016). En sådan situation kan vara när man som sjuksköterska är utsatt för hög arbetsbelastning 

men ej har möjlighet till avlastning på grund av existerande personalbrist. Således kan stress 
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av negativ bemärkelse, alltså kronisk stress, uppkomma med konsekvenser som ökad 

sömnlöshet samt att man kan, både fysiskt och psykiskt, ådras i snabbare takt (Rentscher, 

Carroll, Repetti, Cole, Reynolds & Robles, 2019). Ytterligare konsekvenser är även den ökade 

risken för depression (Lee, Joo, & Choi, 2013). För att motverka riskerna att hamna under 

influenser av negativ stress kan det finnas fördelar med att hålla sig fysiskt aktiv. Detta då 

blodcirkulationen under träning ökar vilket vidare bidrar till att kroppen lättare kan ta hand om 

de förhöjda stresshormonerna adrenalin och kortisol (1177, 2015) Dock bör man hålla sig till 

rimlig mängd träning då även detta kan utlösas till en stressor (Russel, Zigmond, Dimatelis, 

Daniels, & Mabandla, 2014). 

Positiv stress  

Stress som förekommer under en kort period och ger tillräcklig mycket återhämtningstid ger 

uttryck för den positiva stressen. Detta innefattar att stresshormonen adrenalin och noradrenalin 

utsöndras, på liknande sätt som vid den negativa stressen (Kolb et al.2016). Den stora 

skillnaden är att vid denna typ av stress hinner kroppen återhämta sig och det är därför ingen 

större fara (Russel et al. 2014). Denna typ av stress bidrar till ökad prestation. Således tillför 

den att individen blir alert och kan ställas inför situationer som kräver lite mer. Det förekommer 

då det sympatiska nervsystemet sätts igång och kroppens puls och blodtryck blir förhöjt (Kolb 

et al.2016). En sjuksköterska som arbetar på akuten kan dagligen bli utsatt för denna typen av 

stress då patientflödet är tidvis högt samt att patienterna inkommer med varierande skador 

(Larsson, 2019). Så länge som arbetstagarna besitter kontroll över rådande situation så kan den 

positiva stressen bibehållas (Karasek & Theorell, 1990) 

Motivation  

Motivation kan beskrivas som en viljekraft eller inspiration (Ryan & Deci, 2000). Vidare kan 

det beskrivas med vad som får en människa att göra något. Här involveras även emotionen. 

Kort sagt kan man säga att motivation är människans vilja till att göra något. Exempel på vad 

som får en människa att känna motivation kan vara olika önskningar, behov eller impulser 

(Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2012). Det innefattar även tre komponenter; 

riktning, ansträngning och ihärdighet. Riktning innebär att individen försöker göra något och 

ansträngning avser hur hårt individen bemödar sig för genomförandet (Arnold & Randall, 

2016). Ihärdighet grundar sig i hur länge individen utför aktiviteten. Denna känsla kan likaledes 

uppkomma i diverse grader samt att man kan besitta olika typer av motivation. De 

motivationstyper som har den tydligaste skillnaden är den inneboende (intrinsic) motivationen 

samt den yttre (extrinsic) motivationen. Den inre motivationen beskrivs som ett utförande av 

något som individen upplever som stimulerande (Ryan & Deci, 2000).  En sådan kan vara en 

sjuksköterska som finner intresse i att hjälpa människor och finner då viljekraft genom den inre 

motivationen. Yttre motivation motsvarar istället en individs utförande av en handling som 

sedermera resulterar i ett positivt utfall (Ryan & Deci, 2000). Exempelvis kan sjuksköterskan 

finna inspiration när denne märker att patienten tillfrisknat efter sin sjukhusvistelse.  
 

Tidigare forskning  

Det är vida känt att det råder stor brist på sjuksköterskor (8sidor, 2016). Den arbetsrelaterade 

stressen är den stress vars stressorer uppkommer på arbetsplatsen. Det kan exempelvis vara 

hög arbetsbelastning eller brist på personal. Denna stress kan i värsta fall kan leda till 

utbrändhet och kan även vara en stor bidragande faktor till varför personalbristen är hög hos 

sjuksköterskor. Detta då många vid utbrändhet blir sjukskrivna (Ahlstedt, Eriksson, Holmström 
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& Muntlin, 2018).  En studie som handlar om sjuksköterskors motivation har gjorts då man vet 

att brister i motivation och arbetsnöjdhet är två grundläggande anledningar till varför många 

väljer att avsluta sin tjänst (Koch, Proynova, Peach & Wetter, 2013). Sjuksköterskorna behöver 

stöd i motivationen och man har då gjort en mätning i vart stödet behövs som mest. Stödet 

innefattar både stöd från andra sjuksköterskekollegor och läkare samt andra som verkar på 

sjukhuset. Med detta menas att alla kollegor, oavsett befattning, ska kunna vända sig till 

varandra för hjälp utan att få känslan av att vara i vägen (Ahlstedt et al. 2018). För att i slutändan 

kunna ge stöd till dem som är i störst behov av detta behövs även ett bra fördelat resursprogram. 

Det framkommer i Koch et al. (2013) studieresultat att de som varit anställda under en lång 

period samt har hög kompetens inom yrket ansåg sig ha hög motivation och chansen att de 

stannar kvar på sin arbetsplats är därav stor. De nyexaminerade eller de som verkat på 

arbetsplatsen enbart några år har en betydligt lägre grad av motivation. Detta innefattar att det 

är stor risk att den sistnämnda kategorin väljer att i tidigt skede avsluta sin karriär som 

sjuksköterska. Studiens slutresultat understryker vikten av att lägga sina resursprogram till dem 

vars motivation är i riskzonen (Koch, Proynova, Peach & Wetter, 2013). Detta för att underlätta 

för dem att komma in i sitt yrke och utveckla sin profession. Utöver diverse resursprogram 

understryks även vikten av att erhålla bra stöd kollegor emellan. Att på ett självständigt plan 

kunna utföra sina arbetsuppgifter parallellt med en fungerande kommunikation på arbetsplatsen 

är en stor anledning till att personalomsättningen minskar (Ahlstedt, Eriksson, Holmström & 

Muntlin, 2018). 

 

Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo (2010), som även de tidigare forskat inom ämnet hur 

man minskar stress på arbetet har gjort en studie med hjälp av Karaseks & Theorells krav-

kontroll- och stödmodell (1990). Detta för att undersöka hur man på bästa sätt kan undgå 

negativ stress på arbetsplatsen. Utförandet gick ut på att tjänstemän och mellanchefer fick svara 

på frågeformulär samtidigt som de tränade på stress-hantering. Genom att använda sig utav 

Karaseks och Theorells modell (1990) kunde man tydliggöra vilka faktorer som underlättar 

respektive ökar stressen.  Det som framkom i studien var att deltagarna ansåg sig känna en 

positiv inverkan när de hade kontroll över sina arbetsuppgifter samt över situationen. Vidare 

kände de att personlig utveckling, det vill säga att arbetstagaren får ett anpassat arbete efter 

sina egna kompetenser och därav kan utvecklas, gjorde att återhämtningen efter en period med 

hög arbetsbelastning inte var lika långvarig. Därutöver är sömnen en viktig beståndsdel för att 

hålla kontroll över stressen. Detta då hjärnan lättare kan återhämta sig då den är utvilad 

(Benham, & Charak, 2018).  Ytterligare faktorer som bidrog till minskad stress var att låta alla 

medarbetare få inblick i sina kollegors arbetsuppgifter. Detta bidrog till ökad förståelse för 

kollegornas stress samt minskad oro vid eventuella förändringar eller vid sjukdom då fler kunde 

delta som vikarierande arbetstagare (Panari et al. 2010). 

 

 

En kompletterande studie avsåg att undersöka korrelationen mellan relationella jobbegenskaper 

och sjuksköterskornas emotionella engagemang gentemot sjukhuset (Santos, Chambel & 

Castanhiera, 2016). Det resultat som framkom var att om en sjuksköterska får ha närmre 

kontakt med sina patienter så påverkar detta det emotionella engagemanget gentemot 

sjukhuset. Detta då sjuksköterskorna med egna ögon får uppleva skillnaden deras arbete gör 

och således påverkas motivationen till det bättre (Santos et al. 2016). En sådan motivation kan 

med andra ord beskrivas som inre (intrinsic) motivation. Inre motivation får man då en 

arbetsuppgift förstärker sig själv (Deci, Koestner & Ryan, 1999). I detta fall är den förstärkta 

arbetsuppgiften den upplevda förbättringen av patientens hälsa (Santos, Chambel & 

Castanhiera, 2016). Den motsatta motivationen benämns som yttre (extrinsic) motivation. 

Denna kan uppnås genom att man får en belöning för det utförda arbetet. En sådan belöning 
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innefattar ofta pengar och kan således uppnås genom till exempel en bonus. En yttre belöning 

kan dock få en negativ effekt på den inre motivationen om kopplingen mellan belöning och 

kompetens ej är likvärdig. Detta framkom genom ett experiment som tas upp i artikeln. Här 

visar det sig att de som får en yttre belöning, som tex en summa pengar, presterar sämre efter 

att belöningen utgetts. Detta beror på att den inre motivationen förminskas (Eisenberger, & 

Cameron, 1996). 

 

Teoretisk referensram 

Karaseks och Theorells krav-kontroll-och stödmodell  

Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell (1990) redogör för de yttre krav som 

ställs emot den kontroll över rådande situation samt det stöd man kan mottaga. 

 

 
Figur 1: Karaseks och Theorells krav-kontroll-och stöd-modell (Karasek & Theorell, 1990) 

 

Karaseks och Theorells teori (Figur:1) involverar krav inom arbetet såsom deadlines och 

produktionskrav, vilket kan benämnas som den mentala arbetsbelastningen och inkluderar 

vetskap om hur mycket mental kraft som behövs för att verkställa en arbetsuppgift. 

 

Kontroll involveras i teorin och kan sammanliknas med den kompetens man tillhandahåller i 

arbetet och även möjligheten att själv fatta beslut. Stress och känslan av kontroll hänger 

samman då stress ökar när man känner att kontrollen över en situation brister. Detta kan bero 

på allt ifrån otillräcklig information till att IT-system kraschar (Arnold & Randall, 2016).  

Den sista faktorn som tillhör Karasek och Theorells teori är stöd. Arbetstagare som har ett väl 

fungerande socialt stöd från sina medarbetare och ledningen på arbetsplatsen har påvisat färre 

stressymptom. Stöd innefattar allt från vägledning under arbetets gång till återkoppling efter 

utfört arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
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The job characteristics model of work motivation  

Den så kallade job characteristic modellen (Hackman & Oldham, 1976, 1980) handlar om hur 

man bygger upp ett arbete och ser till så att varje enskild individ ska uppnå så hög 

arbetsmotivation som möjligt. Modellen utgår ifrån att om individens behov att utvecklas 

tillfredsställs så kan detta bidra till att de anställda får en högre motivation som sedermera 

stärker arbetsprestationen. Detta gör att produktiviteten samt arbetskvalitén får högre standard. 

Får arbetstagarna varierande uppgifter samt varierande betydelse på uppgifterna så upplever de 

högre meningsfullhet.  Detta bidrar till att de får en högre arbetsmotivation (Arnold et al.2016). 

 

 
Figur 2: Hackman och Oldhams modell för arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980) 

 

 

Den första punkten (se Figur: 2) som tas upp är uppgiftens variation som innefattar att 

arbetstagarens uppgifter på arbetsplatsen bör ha varierande syfte. Detta kan exempelvis vara 

att individen på förmiddagen läser journaler och därefter träffar patienter. Får man byta uppgift 

blir detta inte ett monotont handlande och uppgiften kommer således få högre kvalitet. Detta 

är viktigt för att arbetstagaren ska känna en typ av meningsfullhet i sitt yrke. Utöver variationen 

i arbetsuppgifterna är även individens kunskaper samt färdigheter en viktig aspekt i 

arbetsuppgifternas värde. Detta innebär alltså att en arbetsgivare bör forma uppgifterna på ett 

varierande sätt, men även att dessa uppgifter bör vara konstruerade efter varje individs 

färdigheter och kunskaper (Hackman & Oldham, 1980).  

Därefter kommer autonomi som även kan betecknas som självständighet. För att uppnå 

självständighet krävs det att den anställde ska få frihet, att själv få bestämma rätt sätt att utföra 

sitt arbete samt även beslutsrätt till att schemalägga arbetet vilket kan bidra till att arbetstagaren 

känner mindre stress. Den anställde känner mer ansvar för den framgång som kommer men 

även för de felaktigheter som uppkommer vilket bidrar till att arbetstagaren får högre 

arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980). 

Slutligen kommer feedback. Detta är viktigt för varje individ för att denne ska få vetskap om 

de resultat som framkommit av det gjorda arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Dessa faktorer 

är relevanta i studien då det bidrar till arbetstagarnas motivation. Feedback bidrar till ett 
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alstrande av positiva perceptioner, det vill säga positiva intryck, vilket således påverkar 

arbetstagarnas välmående på arbetsplatsen. Detta bidrar till minskad stress samt är 

motivationshöjande då de ofta vill prestera för att få positiv feedback (Kourgiantakis, Sewell 

& Bogo, 2016) 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt stress påverkar sjuksköterskans 

arbetsmotivation. 

Frågeställningar 

På vilket sätt påverkar stress utförandet av arbetsuppgifterna? 

På vilket sätt påverkar stress sjuksköterskans arbetsmotivation? 

Metod 
 

Denna studie kommer alternera mellan tidigare formulerade teorier och den data som 

uppkommit genom insamlad empiri utifrån den abduktiva ansatsen. Den abduktiva ansatsens 

nyttjas för att forskningsarbetet inte ska låsa sig vid de utvalda teorierna (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

Utifrån frågeställningen kommer en kvalitativ forskningsmetod tillämpas. Kvalitativ metod 

koncentrerar främst på människans uppfattningar samt erfarenheter, för att nå detta behövs 

kontakt med individer, i detta fall med ämnet stress inom sjukvården, i deras arbetsmiljö. På 

grund av detta hämtas data främst med hjälp av intervjuer (Skinner, Tagg, Holloway, 2000).  

Val av metod 

Studien karaktäriseras av en kvalitativ metod, detta eftersom fokus ligger på människors 

erfarenheter samt uppfattningar. För att undersöka detta krävs det kontakt med människor inom 

ämnet i deras vardagliga miljö. Till följd av detta inhämtades data genom intervjuer (Skinner 

et al, 2000). 

 

Studiens intervjuer utformades enligt en semistrukturerad mall. Det innebär att 

intervjuobjekten får ett flexibelt svarsutrymme och frågorna utformas så att de inte blir ledande 

(Howitt, 2010). Inför intervjuerna hade en intervjuguide utformats. Samtliga intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas samt analyseras.  

 

Urval av data/Deltagare 

Tillvägagångssättet för att hitta passande intervjupersoner benämns som tvåstegsurval (Hallin 

& Helin, 2018). Studiens syfte inriktar sig mot sjuksköterskor och därav blev utgångspunkten 

vid urvalet att intervjupersonerna skulle vara utbildade till sjuksköterska eller ha en pågående 
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utbildning samt vara verksamma på ett sjukhus. Därefter var ett kriterium att deltagarna 

behövde ha en god insikt och förståelse för yrket som sjuksköterska.  

 

Datainsamlingsmetoden bestod av intervjuer med 6 stycken färdigutbildade sjuksköterskor i 

åldrarna 25 år till och med 45 år samt även 4 stycken sjuksköterskestudenter i åldrarna 22 år 

till och med 26 år. Respondenter tillkom genom att till en början kontakta enhetschefer via mail 

på avdelningar där sjuksköterskor arbetar. Enhetscheferna lyfte i sin tur informationen kring 

studien på personalmötet och tog emot intressenter. Sedan fick de sjuksköterskor som var 

intresserade av att medverka göra en direkt återkoppling till oss utan att enhetscheferna fick 

vetskap kring vilka sjuksköterskor som var villiga att delta i studien. Därefter kontaktades alla 

sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien via mail där ett telefonmöte inbokades. 

Samtalet via telefonen resulterade bokad tid med samtliga respondenter.  

Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden som valts inför denna studie är semistrukturerade intervjuer som skedde 

enskilt med individen. Vi som utförde intervjun hade förberett frågor utifrån ämnen som ska 

behandlas samt som tillåter intervjupersonen att utveckla sina svar och idéer (Denscombe, 

2018). Semistrukturerade intervjuer passade studien då fokus ligger på respondenternas 

personliga uppfattning men gav trots det författarna möjlighet att styra intervjun så syftet lättare 

kunde uppfyllas. Frågorna inför intervjun utformades genom att återkoppla till syfte, 

frågeställningar och aktuella teorier. För exempel, se bifogad intervjuguide.  Sedan utfördes 

pilotstudier med fyra individer innan intervjuguiden säkerhetsställdes och var redo att 

användas. 

Bearbetning och analys av data 

Materialet från intervjun har transkriberats och analyserats utifrån en deskriptiv analysmetod. 

Materialet har delats in under olika kategorier genom svar från intervjuerna man tydligt 

kunde koppla samman och hitta en gemensam nämnare till. Data sammanfattades under varje 

tema för att skapa en övergripande bild av fenomenet stress hos sjuksköterskorna (Howitt, D. 

2010). Analysproceduren gick till så att först bearbetades materialet från intervjun genom att 

relevant text kopplat till frågeställningen markerades. Sedan sorterades citat under olika 

övergripande begrepp. Därefter behandlades materialet ytterligare en gång. Detta för att gå 

igenom texten så att en grundlig analys kunde utföras. Slutligen sammanfattades materialet 

med egna ord och citat lyftes fram.  

De rubriker som framkom under kodningen var följande: Positiv stress bidrar till effektivare 

arbete, Sämre arbetsmotivation vid långvarig stress, Vikten av samarbete, Majoriteten 

påverkas negativt av stress. 

 

Samtliga intervjuer i studien sammanställdes under dessa. Analysen presenteras i rapportens 

resultatdel. Eftersom intervjun var öppen och semistrukturerad uppkom både analys samt 

diskussion naturligt.   
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Kvalitetsvärdering och etiska överväganden 

Inför denna studie har vikten legat vid att noggrant informera personerna som deltagit i studien 

genom intervjuerna om att konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

informationskravet fullföljs. Detta genom att intervjudeltagarna fått vetskap om att dennes 

personuppgifter samt materialet de givit under intervjun bara kommer användas i studiens 

syfte. Samtycke till inspelning inför intervjun har även beviljats hos intervjupersonen. Vidare 

har även intervjupersonen varit medveten om att när som helst under intervjun kunna avbryta 

sin medverkan. Information om den tilltänkta tidsåtgången har också givits.   

 

Målsättningen har med studien varit att skapa hög validitet, därav var vikten av hög 

trovärdighet och äkthet avgörande vid insamling av data. Validitet i studien påvisar för läsaren 

att författarna har arbetat fram autentisk data kring frågeställningen och syftet (Lukka & 

Modell, 2010). 

 

Intervjupersonerna gavs även möjlighet att avbryta intervjun när som helst under 

genomförandet av intervjun. Vetenskapsrådets (2002) etiska krav presenterades även för 

intervjuobjektet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra riktlinjer att förhålla sig till om man ska forska 

på ett etiskt korrekt sätt, dessa fyra är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en kort sammanfattning av vad varje 

kravs innebörd samt hur denna forskning har tagit hänsyn till det.  

Informationskravet  

Innan en forskare kan påbörja sin undersökning måste hen information skickas ut till de 

berörda. I informationen ska det tillkännages vilken typ av undersökning som ska 

genomföras, hur den ska gå till samt att den tillfrågade deltagande är helt frivilligt och kan 

när som helst avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen till de tillfrågade i denna 

undersökning har getts via mail och sedan muntligt vid intervjutillfälle.  

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att om undersökningen går ut på att man t.ex. ska intervjua krävs 

det att man får samtycke innan undersökningen påbörjas. Det gäller även vid inspelning av 

intervju (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie inspelade intervjuer genomförts och har 

krävt samtycke av samtliga respondenter som skett muntligt innan varje enskild intervju.  

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att skydda de individer som väljer att delta i studien. Både när 

det gäller personens identitet men även den information som ges via intervjun. Man får med 

andra ord inte skriva någonting som den tillfrågade anser vara känslig information 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna undersökning kommer intervjuerna att spelas in. Denna 

information ges både via mail och muntligt. Inspelningen kommer att raderas direkt när 

arbetet är genomfört. 
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Nyttjandekravet  

Vetenskapsrådet (2002) framhäver att intervjumaterialet från de kvalitativa intervjuerna inte 

får spridas vidare, varken till andra instanser eller till övriga forskare. Det är enbart forskaren 

som får använda det i vetenskapliga syften. Med hänsyn till intervjudeltagarna kommer all 

information som ej används i studien att raderas. 

Resultat och analys 

 

Presentation av resultatet är uppdelat i kategorier som uppkom utifrån intervjuerna. Data 

kommer att presenteras under följande rubriker: Positiv stress bidrar till effektivare arbete, 

Sämre arbetsmotivation vid långvarig stress, Vikten av samarbete, Majoriteten påverkas 

negativt av stress. 

För exempel av frågor se Bilaga 1.  

 

Positiv stress bidrar till effektivare arbete 

Positiv stress, en stress som benämns positivt i påfrestade situationer. Det framkommer från 

intervjusvaren att positiv stress är allt från stress som bidrar till ett mer effektivt arbete med ett 

gott resultat till stress som inte påverkar individen negativt utan bidrar till motivation och 

kämpaglöd.  

”Det bästa jag vet är när jag är lite stressad för då vet jag att arbetet måste bli gjort, gärna så 

fort som möjligt för att det även finns annat arbete som måste färdigställas. För mig är denna 

stress positiv och jag tror att alla behöver ta del av positiv stress för att nå någon form av 

effektivitet i sitt arbete” (Ip10). 

En sak som många av intervjudeltagarna har tagit upp under intervjun har varit vilken påverkan 

den positiva stressen har haft på dem. I flera fall har den positiva stressen varit något som 

deltagarna har belyst innan de börjat beskriva den motsatta stressen, alltså den negativa. De 

anser att en liten andel stress bidrar till ett bättre utfört arbete då de får ett mer strukturerat tänk 

gällande arbetsuppgifterna. En av deltagarna hade som ståndpunkt att stress har en bra påverkan 

på motivationen. 

”Jag kan tycka att stress i sig ändå är bra att man kan känna för att det gör en alert och på 

hugget så att man får saker gjort” (Ip4).  

De vill följaktligen ha saker att göra i sitt arbete men de menar att det är viktigt för dem att ha 

en känsla av kontroll gällande arbetsuppgifterna. Utifrån de förutsättningar de har på 

arbetsplatsen vill de i slutet av dagen uppleva känslan av att de har bidragit till något gott samt 

att de har utfört sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  

”Positiv stress uppstår i vanliga fall hos mig när min dag är fullspäckad men arbetsuppgifterna 

är strukturerade och baserade på mitt kunnande. Då känner jag att jag har kontroll över 

situationen men drivs av stressen” (Ip8).  

I dagsläget råder, som tidigare nämnts, en stor brist på sjuksköterskor. Denna brist bidrar dock 

till att några nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att deras arbetsinsats blir mer 

meningsfull då ”man kan göra stor skillnad, man känner att just jag är viktig i yrket då jag 

verkligen behövs där” (Ip7). Detta motsägs av vissa som har mer erfarenhet inom branschen. 
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De anser att det tillför mer av den negativa stressen. Den allmänna synen utifrån 

nyutexaminerade sjuksköterskor innefattar viljan att utvecklas genom arbetet. Överlag nämner 

samtliga att strävan till att utbilda sig till sjuksköterska har varit stark sedan lång tid tillbaka 

och när de kommer ut på arbetet finns en stor längtan till att utföra ett bra arbete gentemot 

medarbetare och patienter. Dock menar de att de redan som student inmatas med hur stressigt 

arbetet som sjuksköterska kan vara och det ständiga behovet av rekrytering inom 

verksamheten.  

”Att individer i min vardag gör sig ständigt påmint och påminner mig om hur stressigt arbetet 

som sjuksköterska är och har varit under lång tid har aldrig skrämt mig. Snarare tvärtom, jag 

bli än mer motiverad att fortsätta jobba som sjuksköterska och ser det som ett ypperligt tillfälle 

att ständigt få utvecklas och utvidga min erfarenhet” (Ip4). 

Ytterligare menar somliga att det finns stor möjlighet att bibehålla den positiva stressen genom 

att ha tydliga rutiner på arbetsplatsen. Denna faktor tas upp av deltagare som varit verksamma 

på olika sjukhus och inom olika befattningar. De har märkt stora skillnader på arbetsplatsernas 

struktur om det exempelvis har kommit in en nyanställd eller en vikarie. De har snabbare 

kommit in i arbetsuppgifterna om rutinerna har varit tydliga vilket i sin tur bidrar till minskad 

stress hos samtliga.  

”Det är viktigt att man som vikarie eller nyanställd får de underlag som krävs för att kunna 

utföra arbetet på avdelningen. Både jag som anställd och individen som är ny på arbetsplatsen 

tjänar på detta då jag kan ägna tid till mina vanliga arbetsuppgifter och den nya kan snabbt 

komma in i arbetet. Alla ska vara trygga på arbetsplatsen oavsett”(Ip10).  

Vad som ses som positiv stress och vad som kan övergå till negativ stress är svårt att definiera. 

Detta tolkas olika från person till person vilket tydligt framkommit under studiens gång. 

 ”Jag tror att ledningen ibland glömmer att man är en egen individ. Ofta drar de generella 

slutsatser som drabbar alla trots att vi är olika. Till exempel var det på tal ett tag att alla som 

arbetat ett visst antal år skulle vara redo att vara handledare för en sjuksköterskestudent. För 

vissa blev detta en positiv stressfaktor och för andra blev det negativt. Som sagt, vi alla är olika 

trots att vi har samma utbildning” (Ip5). 

Sämre arbetsmotivation vid långvarig stress 

Negativ stress benämns ofta som en stress som blir överväldigande och svårhanterlig. Under 

studiens gång har det uppmärksammats att många av dem som deltagit i studien har liknande 

syn och får likvärdiga känslor när de utsätts för denna typen av stress.  

”Drabbas man av dålig stress blir man ofokuserad och kroppen gör inte som man vill. Det är 

lätt att man gör fel då huvudet inte är på samma plats som kroppen. Det är sådan stress som 

gör att man kan gå in i väggen om man har varit stressad en längre period”(Ip2).  

Flertalet intervjupersoner beskriver även att de har en känsla av trötthet och irritation vid 

långvarig stress. Således utgörs även ett kortare tonläge gentemot varandra när stressen är som 

mest påtaglig.  

Stress är ett fenomen som bidrar till negativa effekter om den bli för påtaglig. Det finns olika 

sätt att hantera det på. Några av deltagarna menar att de ibland kan behöva en sekund för att 

återhämta sig medan andra skärper till sig för stunden och således blir väldigt trötta efteråt.  
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”När jag är mitt i stressen brukar jag ställa om helt, jag blir väldigt saklig och fixar och donar. 

När jag är mitt i stressen hanterar jag det väldigt bra. Men det är sen som det kan komma 

liksom, utmattningen”(Ip9). 

Ytterligare finns det delade åsikter mellan deltagarna gällande varierande uppgifter som 

Karasek och Theorell (1990) tar upp i sin modell som innefattar att man bör inskolas på diverse 

avdelningar. Detta så att man lätt kan ställa upp om någon blir sjuk eller av annan anledning ej 

kan komma till arbetet. Det framkommer att ett flertal individer uppfattar detta som stressigt 

då de redan är underbemannade på avdelningarna. Dock belyser de att detta arbetssätt kan bidra 

till något positivt även för deras avdelning då de ibland kan vara underbemannade och behöver 

avlastning och hjälp från andra avdelningar som besitter på mer personal just då. Teoretiskt sett 

är ovanstående lösning en bra metod för att få ordning på arbetsplatsen men i praktiken blir 

detta svårt då de redan är underbemannade och ingen avdelning har råd att låna bort sina 

anställda över dagen.  

”Har man redan mycket kan det bli överväldigande men samtidigt kan det vara skönt att veta 

att man kan hjälpa till så att det blir mindre där. Det ska ju gå runt och i slutändan kommer 

det leda till att vi får hjälp också”(Ip5). 

Andra perspektiv på den negativa stressen är att några upplever den som en kommande känsla 

som inte är bestående utan att en annan, positiv känsla, kan vara övervägande och ta fokus från 

det negativa.  

”Det bästa jag vet är när jag går från jobbet och vet att jag förgyllt en patients vardag. Det är 

som att den upplevda negativa stressen från andra situationer är som bortblåst då” (Ip 10).  

Värt att belysa är att den negativa stressen påverkar intervjupersonerna olika. Vad som beskrivs 

som motivation för en del upplevs som stressat för andra deltagare. Generellt handlar det om 

vad man väljer att göra i stressade situationer som är negativt laddade men det handlar även 

hur individen bearbetar sin reaktion.  

”Negativ stress uppkommer i arbetet som sjuksköterska. Alla stressade situationer är inte 

roliga att gå igenom men fokus för mig ligger på att alltid utföra ett professionellt arbete och 

ha koncentrationen på vad som faktiskt krävs i den rådande situationen” (IP 4). 

Det har framkommit genom intervjuer att vissa har svårt att veta hur man kan underlätta för 

sina kollegor i negativt stressade situationer trots att det är en central del i arbetet. Alla har en 

gemensam syn på att man som sjuksköterska aldrig är ensam. Man jobbar i team med dem 

andra på avdelningen samt stöttar och hjälper oavsett situation.  

”När en kollega blir stressad brukar jag föra en dialog med denne om hur jag på bästa sätt 

kan hjälpa till. Oftast kan jag bistå genom att ta jobb av min kollega, annars brukar jag stötta 

vid sidan om, hämta något att dricka eller äta och bara finnas där” (Ip1).  

För alla individer som deltagit i studien handlar det främst om att bli sedd i stressade situationer. 

Det är viktigt för samtliga att någon ser och hör en och att man kan få hjälp. Ytterligare är det 

viktigt att man som kollega är villig till att både ge och ta emot hjälp. Detta är viktigt genom 

arbetet som sjuksköterska men allra viktigast i de stressade situationer som uppfattas negativt.  

Vad som uppkommer generellt under intervjuernas gång är att intervjupersonerna hade 

uppskattat att ta hjälp av olika tidigare vetenskapligt arbete som framhålls från givna teorier. 

Detta är dock svårt att tillämpa i dagens läge på grund av bristen på anställda. Genom denna 

belysning och önskan av sjuksköterskorna som deltagit i studien bör man som enhetschef lägga 

vikt vid vad man investerar i för att nå ett gott arbetsklimat för sina anställda.  
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”Uppskattat hade varit om enhetscheferna la vikt vid att låta oss utvecklas vid sidan om arbetet. 

Kanske genom utbildningar eller att chefen själv gör egna undersökningar samt tillämpar 

åtgärder för resultaten av det” (Ip4).  

Utifrån intervjuerna kan en bedömning att undersökning, uppföljning och åtgärd bör göras på 

samtliga avdelningar för att avstå från negativ stress.  

Vikten av samarbete 

På alla arbetsplatser finns det diverse befattningar som bidrar till olika positioner på 

arbetsplatsen. Inom sjukvården finns det i grova drag undersköterskor, sjuksköterskor och 

läkare. För att få en fungerande sjukvård nämner intervjupersonerna att det är viktigt med 

samarbete då detta minskar stress och bidrar till bättre arbete.  

 

”Alla har olika utbildningar och därav även yrken man ska utföra. Jag tycker att alla bör 

hjälpas åt och föra god kommunikation men ibland upplever jag att läkarna tror att de är ett 

huvud högre än oss sjuksköterskor”(Ip7).  

 

Att vara tillmötesgående, hjälpsam och brinna för ett samarbete skulle underlätta för samtliga 

på ett sjukhus säger intervjupersonerna. ”Vi är på sjukhuset för patienternas skull men 

underlättar man arbetet för sina medarbetare kommer kvalitén på vården öka” (Ip4). 

  

Det har även framkommit att läkarna ibland inte tar sig tid att möta patienten. Detta bero på att 

sjukhusen är underbemannade gällande all personal och även att läkarna har ett annat område 

att fokusera på.  

 

”Det är ofta vi sjuksköterskor måste medla mellan patient och läkare. Detta leder till att vi får 

ännu ett jobb att utföra då denna tid kunde lagts på annat” (Ip5).  

 

Vad som uppenbarats genom intervjuerna är att det är svårt för sjuksköterskor att veta vad deras 

tid bör läggas på när alla intervjupersoner upplever att de är allt i allo. Alla uttrycker att de på 

något sätt gör allt från vardagliga sysslor till yrkesrelaterade uppgifter men att de känner ett 

tvång att fortsätta i samma spår då allt arbete de utför är saker som måste göras.  

 

”Skulle inte jag bidra med de insatser som jag i dagsläget genomför utöver mina uppdrag som 

sjuksköterska skulle inte alla patienter få i sig mat, heller inte på sig kläder eller en renlig 

hygien. Man är ju en medmänniska, man gör allt man kan för andra individer” (Ip2).  

 

En annan intervjuperson beskriver sina sysslor följande: 

 

”När mina barn frågar vad jag gör på jobbet kan jag knappt svara dem. Ingen dag är den 

andra likt och ibland tänker jag att detta leder till stress som skulle kunna undvikas men som 

mina barn säger så hjälper jag människor, genom allt. Detta skulle säkert se annorlunda ut 

om jag jobbade på akuten till exempel men nu är jag på en avdelning där människor faktiskt 

bor över en tid”(Ip3). 

  

Patienterna behöver sjuksköterskornas tid och kompetens medan sjuksköterskorna behöver tid 

för patienten. Det kan bli en dålig cirkel där just tid blir de återkommande bristande fenomenet. 

Här framkommer underbemanningen på avdelningarna tydligt men även vikten av att 

samarbeta. Detta gäller inte bara sjuksköterskorna utan hela sjukhuset där läkarna har en central 

roll. Man får heller inte glömma den betydelsen undersköterskor och skötare har på sjukhusen.   
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”Generellt återvänder människan inte till en individ som berört en illa. Det gäller självklart 

också omvänt, vi minns alla goda små gester. Vi kommer ihåg när någon ser och hör en, när 

någon bryr sig. Vi minns de där fem minuterna extra för att få ett provsvar förklarat, vi minns 

när vi blir bjudna på kaffe och vi minns handledarna som lär sig våra namn” (Ip1). 

 

För att bibehålla ett gott rykte för sitt sjukhus bör man tänka på att agera utifrån ett sätt så 

människor vill återvända. Intervjupersonerna poängterar att man bör vara personlig men inte 

privat för att nå patienterna på djupet. ”Jag försöker alltid vara samma individ på arbetet som 

i hemma men jag brukar aldrig bli för privat på jobbet, utan hålla mig till att vara personlig, 

mänsklig.” (Ip1) 

 

Genom intervjuerna beskriver många sjuksköterskor att det känner sig undergivna och inte har 

den möjlighet att påverka som de skulle vilja ha. Följande kan leda till att det är underbemannat 

och att folk inte vill vara kvar på arbetsplatsen. ”Jag tror att alla sjuksköterskor måste få känna 

sig delaktiga på arbetsplatsen och även känna att de har en påverkan i besluten gällande 

patienterna” (Ip1).  

 

Det som genomsyrar intervjuerna och sägs vara vikten till en fungerande sjukvård är att alla 

behöver samarbeta, att varje anställds talan är lika viktig samt att kommunikationen är A och 

O på sjukhuset. ”Alla som är anställda har en och samma grundtanke till varför man väljer att 

verka inom sjukvården, vi alla vill hjälpa människan till en frisk vardag. Det får vi aldrig 

glömma”(Ip4).  

 

Kopplat till intervjupersonernas tankar så finns en viss hierarki inom sjukvården gällande de 

olika befattningarna. Detta bör försöka arbetas bort med olika åtgärder. Bland annat nämns det 

att de bör ha mer personaldagar med avdelningarna, utöka antalet utbildningar som anställda 

får ta del av men även ha mer samarbetsövningar. Detta bör inte vara svårt uttrycker 

intervjupersonerna men även här bidrar underbemanningen till begränsningar.  

 

”Individer som är verksamma inom sjukhus borde få utbilda sig inom arbetslivspsykologi. Hur 

man är en god arbetskamrat liksom. Sådant som aldrig skulle komma på en tenta men är så 

viktigt i arbetslivet. När vi är färdiga sjuksköterskor har vi ett val när vi väljer arbete, men 

våra patienter har inte samma valmöjlighet. Så de anställda som är vänliga mot sina patienter 

är oftast också det mot sina medarbetare. En arbetsplats ska vara utan maktspel men full av 

medmänsklighet” (Ip2). 

 

Majoriteten påverkas negativt 

 
Under intervjuerna har det framkommit tydligt att stress har stor påverkan när det kommer till 

motivationen att utföra arbetsuppgifter men även ett bra arbete i sin helhet. För ett fåtal som 

deltagit i studien har motivationen ökat när situationen blivit stressig då de menar på att stress 

är en morot till att arbetet bör utföras i högre tempo och mer effektivt.  

”De gånger jag blir stressad på min arbetsplats kopplas min tävlingsinriktade sida in och jag 

blir mer motiverad till att utföra arbetet, även mer motiverad till att få arbetet klart och påbörja 

ett nytt” (Ip8). 

Andra menar däremot att stress påverkar motivationen negativt genom att situationen ger för 

hög påfrestning och kräver större prestation av arbetstagaren.  
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”Stress bidrar till att jag tappar motivationen till mitt arbete. Jag känner inte att jag har tid 

att utföra ett bra arbete och därför blir det automatiskt att jag bara gör det jag måste och skiter 

lite i resultatet” (Ip5). 

Självklart är stress och motivation olika från individ till individ. Faktorer hos individen så som 

erfarenhet av yrket och år inom branschen har betydelse men att motivation påverkas av stress 

är tydligt men det sägs genom intervjuerna att alla har samma grundmotivation till att utföra 

arbetsuppgifterna men det som blir påtagligt är hur väl man utför dem och vilken omtanke som 

ligger till grund.  

”Motivation påverkas av stress då stress oftast uppstår i samband med knappt om tid vilket 

leder till att tiden för patienten blir begränsad och arbetets tidsåtgång samt kvalité sätt på 

prov. Vissa på min arbetsplats drivs av stress medan vissa inte alls klarar av det” (Ip2). 

Genom intervjuerna framförs det att unga, nyutbildade sjuksköterskor drivs av stress men kan 

ha svårt att klara av det i vissa situationer medan äldre, erfarna sjuksköterskor inte tycker om 

att känna stress men klarar av stressade situationer på grund av att de är självsäkra och har 

erfarenhet inom yrket.  

”Hur stress påverkar mig och mina arbetskollegor är olika har jag märkt under min tid som 

sjuksköterska. Vissa brukar utföra arbetet i snabbare tempo medan andra blir helt borta i 

rådande situation och vet inte hur dem ska hantera det” (Ip 7). 

 

Genom detta beskrivs återigen vikten av att förstå att alla individer påverkas och reagerar olika 

på stress. Detta bör man, enligt intervjupersonerna, ha i åtanke både som chef och medarbetare. 

”Jag som anställd kan inte bestämma hur en medarbetare ska reagera i en stressad situation 

men jag kan vara ödmjuk inför reaktionen och känslan stress medför” (Ip 9). 

”Det är jag som har ansvar över den individen jag väljer att vara, oavsett om det är hemma 

eller på jobbet. Jag måste bidra till god arbetsmiljö och fint klimat för både anställda och 

patienter. Jag är en del av sjukhuset och alla bör känna sig delaktiga att påverka och bidra” 

(Ip 1).   

Vikten av att vara delaktig, känna sig behövd och att man får respons på utfört arbete är enligt 

samtliga intervjupersoner väldigt betydelsefull.   

Genom avsnittet resultat och analys kan man sammanfatta intervjupersonernas tankar genom 

att benämna att samarbete och välvilja i arbetet är dominerande. Det handlar om att vara en 

god människa gentemot både medarbetare, ledning och patienter. Det innefattar att i alla 

situationer, såväl stressade eller inte, ska kunna utföra det professionella arbete som är förväntat 

av en examinerad sjuksköterska med patientens behov i fokus. Respondenterna har framställt 

att så länge de utför ett arbete som de är stolta över finns viljan att komma tillbaka 

nästkommande dag och göra detsamma. Motivationen och viljan finns om kontrollen över 

arbetsuppgifterna och stödet av samtliga i arbetslaget är stabil.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt stress påverkar sjuksköterskans arbetsmotivation 

samt utförandet av arbetsuppgifterna. 

På frågan hur motivationen påverkas av stress och vidare berör arbetsuppgiften framkom det, 

i analysen av det empiriska materialet, att stressen påverkar till största del alla sjuksköterskor 

på ett eller annat sätt.  

 

Underbemanning, tidsbrist och stress hänger ihop, då alla tre faktorer ömsesidigt påverkar 

varandra. Detta har framkommit genom studien dels genom tydliga uttryck om att 

avdelningarna var och varannan dag saknar sjuksköterskor men även genom den sjukskrivning 

som sker på grund av stressen som underbemanningen medför. Ahlstedt et al. (2018) har även 

genom sin studie påvisat att detta är ett faktum. Sjuksköterskor utför arbetet inom de kriterier 

som tillhör sjuksköterskeyrket men också allt utanför det. 

 

Kopplat till The Job Characteristic modellen (Hackman & Oldham, 1976, 1980) kan man 

urskilja behovet av att bygga upp ett arbete utifrån varje individs möjlighet till hög 

arbetsmotivation genom att låta individen utvecklas på arbetsplatsen. Produktiviteten och 

arbetskvalitén får därav högre standard. Likaså visar Santos et al. (2016) i sin studie att 

sjuksköterskornas emotionella engagemang höjs då de får utvecklas och ta ansvar på 

arbetsplatsen. Detta leder i sin tur till förhöjd motivation. Ser man till den aktuella arbetsplatsen 

så finns det utvecklingsmöjligheter. Dels genom att man som anställd har möjlighet att ta fler 

ansvarsområden och på så sätt större ansvar på arbetsplatsen. Detta kopplat till Karaseks och 

Theorells krav-kontroll- och stödmodell (1990) kan ses som att man får mer kontroll över 

arbetssituationen och därav minskad stress då stress och kontroll hänger samman. Stress 

påkopplas i situationer där kontrollen brister. Brister kontrollen minskar precisionen på 

arbetsuppgifterna. Detta styrks ytterligare av Panari et al. (2010) då deras studie, som utgick 

från krav-kontroll- och stödmodellen, fick liknande resultat. 

 

Det finns även möjlighet på den aktuella arbetsplatsen att få varierande uppgifter samt skiftande 

betydelse på uppgifterna som ska bidra till att arbetstagaren känner högre meningsfullhet 

(Hackman & Oldham, 1980). Detta genom att sjuksköterskorna får komplettera en avdelning 

som kan vara underbemannad för dagen och på så sätt lära sig de arbetsuppgifter som råder 

där. För vissa individer i studien har det framkommit att det är givande och leder till utveckling 

att få verka inom en annan avdelning, medan andra anser att det bidrar till mer stress då 

kontrollen på arbetsuppgifterna inte är densamma. Vidare nämns det även under intervjuernas 

gång att arbetstagarna märkt påtaglig skillnad på arbetsplatser där det finns tydliga ramar om 

vad som förväntas samt vad som bör göras av sjuksköterskan, exempelvis att ställa upp som 

vikarie på avdelningen med kort varsel. Ett flertal nämner att detta minskar stressen 

avseendevärt. Även nyanställda understryker vikten av att ha tydliga direktiv. I Karaseks och 

Theorells (1990) teori finns en kompentent som benämns som krav. Denna aktiveras för ett 

fåtal individer när det inte får vara på sin trygga arbetsplats utan lånas ut till en annan på grund 

av underbemanning. Den mentala arbetsbelastningen blir för hög och det krävs mycket för att 

verkställa en arbetsuppgift på en avdelning som man inte är inskolad på och heller inte känner 

medarbetarna på. Detta motsäger vad Panaris et al. (2010) fick som resultat i sin studie. Där 

framgår det att kollegorna får mer förståelse för sina kollegors arbetsuppgifter genom att lära 
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sig de olika avdelningarna. Respondenterna menar även att stressfaktorn blev lägre på den egna 

avdelningen då det alltid skulle finnas hjälp tillhanda.  

 

Genomgående under intervjuerna har respondenten belyst och pratat kring den bredd av 

arbetsuppgifter som blivit en del av sjuksköterskornas vardag. De utför inte enbart det arbete 

som relaterar till deras yrkesroll utan genomför även åligganden som inte tillhör yrket som 

sjuksköterska. Exempelvis genom att hjälpa patienten med vardagliga sysslor. Detta resulterar 

i variation inom arbetsuppgifterna som enligt Job Characteristic modellen (Hackman & 

Oldham, 1980) har betydelse för motivationen i arbetet. Detta kan vidare koppas till vad Ryan 

et al.  (2000) har beskrivit om inre motivation. Den inre motivation utlöses alltså då man själv 

får bidra med sina kunskaper på olika nivåer samt sjuksköterskan får se förbättringar som sker. 

Dock påverkas innebörden i att en arbetsgivare bör utforma arbetsuppgifterna med hänsyn till 

varje individs färdigheter och kunskaper. Via utbildning besitter man ett annat teoretiskt tänk 

och professionellt förhållningssätt i arbetslivet. Man tillhandahåller goda verktyg för att uträtta 

adekvata tjänster gentemot patienter. Vardagliga arbetsuppgifter bidra till att arbetet inte 

stimulerar arbetstagaren och dess kompetens som i sin tur kan mynna ut i att den anställda 

söker sig vidare till en annan tjänst på en annan avdelning och i värsta fall på ett annat sjukhus. 

Det här kan bli en faktor som medverkar till underbemanning vilket ytterligare har en negativ 

påverkan på stressfaktorn samt motivationen.  

 

Människan behöver stöd och bekräftelse i det mesta som utförs. I hemmet, på skolan, i 

samhället, på jobbet och så vidare. Vi är i behov av att få uppskattning, dels för att vilja fortsätta 

prestera men även för att kunna utvecklas i rätt riktning. Stöd kopplat till Karaseks och 

Theorells teori (1990) innefattar således vägledning under arbetets gång till återkoppling 

utifrån färdigställt arbete. Arbetstagare som har ett väl fungerande socialt stöd från såväl 

ledning på arbetsplatsen till medarbetare uppvisar mindre symptom på stress. Respondenterna 

i studien menar att stödet från arbetskollegor är idealiskt men att stödet från ledningen inte är 

detsamma då de sällan har kontakt med sina chefer. Forskning pekar på att detta inte alltid är 

ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att man har bra kontakt mellan kollegorna men likaså 

hos ledningen. Risken är att stressen ökar vid bristande kontakt med chefer (Ahlstedt et al. 

2018). Brist på kontakt med cheferna kan leda till osäkerhet i utförandet av arbetsuppgifter. 

Vidare kan det leda till brist på motivation då feedback (Hackman & Oldham, 1980) är en 

viktig aspekt för arbetstagarens motivation vilket även framkommer hos Kourgiantakis et al. 

(2016). 

 

På avdelningarna runt om på Sunderbyns sjukhus vänder man sig till sina medarbetare. Ett 

fungerande samarbete på avdelningarna har framkommit som väsentligt. Sjuksköterskor 

emellan verkar det funka men det som är viktigt är att samarbetet är fungerande genom alla 

arbetstagare på sjukhuset, allt från undersköterskorna till läkare och chefer. Som det ofta 

framkommer har alla som tjänstgör på sjukhuset samma grundtanke och vilja till att hjälpa 

individer till ett friskt liv. Det bör finnas samma vilja att bistå till ett sunt arbetsklimat med 

minskad stress bland alla anställda.  

Metoddiskussion 

Den semistrukturerade intervjuguiden gav upphov till öppna och relevanta svar. 

Frågeställningarna kunde därav besvaras. Vad som till en början var svårt var att skapa kontakt 

med intervjudeltagare då de redan var relativt upptagna. Till framtida studier bör man stifta 

kontakt med intervjudeltagare i tidigt skede. Denna studie kunde även utformats på ett 

kvantitativt sätt för att få in data som kan ge svar på forskningsfrågan men då efterfrågan var 
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av mer djupgående svar lämpade sig en kvalitativ studie. Detta kom med framgång då viktig 

och relevant information uppstod genom intervjuerna som hölls. 

 

Intervjuerna tog mellan 40 – 65 minuter. Då motivet var att få fram vad intervjudeltagarna hade 

sagt användes sekreterarstilen vid transkriberingen. Sedermera användes en deskriptiv 

analysmetod för att få fram de relevanta delarna ur intervjuerna. Vad som framkommer i 

resultatet var noggrant bearbetat då den transkriberade texten analyserades flertalet gånger. Här 

fanns tillräckligt med tid för den krävande analysen. Efter långa bearbetningar av materialet 

kom även citat fram till de olika rubrikerna som arbetats fram. De rubriker samt de citat som 

framkom ansågs även mest relevanta för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Urvalet i studien har skett med hjälp av sjuksköterskor i olika åldrar bidrog till ett brett 

perspektiv på svaren. Detta då somliga av sjuksköterskorna var nyexaminerade och de andra 

var mer etablerade inom yrket. Som ovan nämnt var det svårt att få kontakt med respondenter 

till studien. Dock flöt detta på när kommunikation inletts med enhetschefer. Vad som kunde 

justeras i urvalet av data var att exkludera de sjuksköterskestudenter som fick medverka på 

intervjuerna då de inte verkat inom området tillräckligt länge. Detta för att de inte hunnit få en 

klar bild av hur yrket som sjuksköterska fungerar i praktiken. Det var således intressant att få 

ta del av deras perspektiv trots att det i slutändan inte är relevant för studien. Valet som gjordes 

när dessa intervjuer förblev aktuella för denna studie var på grund av tidsbrist gällande nya 

intervjuer av sjuksköterskor.  

  

Vad som ytterligare kunnat styrka dessa är att utöka från Sunderby Sjukhus till fler sjukhus i 

Luleå kommun. Samtliga respondenter godkände inspelning av intervjun vilket underlättade i 

processen. Sedermera har allt enligt konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet följts då 

respektive respondent blivit informerad om de fyra kraven som medföljer vid denna typ av 

studie valde alla att slutföra intervjuerna. Om tiden funnits till hade det även varit intressant att 

undersöka fenomenet runt om i andra kommuner. Att utföra enskilda intervjuer var ett bra 

tillvägagångssätt. Det hade mest troligt blivit svårare att få djupgående svar genom 

fokusgrupper. Detta var då nödvändigt för studiens validitet.  

Slutsatser 

Viktigt att belysa är att följande avsnitt bygger på intervjuer och teorier vi ansett varit relevanta 

för studien. Slutsatserna omfattar och berör därmed inte alla sjuksköterskor runt om i landet. 

  

Genom studien kan man dra slutsatsen att bland annat situationen gällande stress och hur de 

påverkar arbetsmotivationen hos sjuksköterskor är individuellt. Detta beroende på 

arbetslivserfarenhet, arbetsplats och anställning. Även arbetsmiljö, arbetsuppgifter, fördelning 

av arbetet samt sammanhållning på arbetsplatsen är varierande samt betydande.  

Något som dock är detsamma för varje sjuksköterska är motivationen till att hjälpa patienten 

samt bidra till att patienten får en frisk vardag och en värdig tid. Sjuksköterskor har samma 

grundtanke och därmed viljan att utföra ett gott arbete för sina patienter. Utbildade 

sjuksköterskor besitter även samma akademiska examen och till följd därav liknande kunskap 

gällande olika typer av sjukvårdssituationen. 

 

Kopplat till intervjuerna och sjuksköterskornas syn på sin arbetsplats är den gemensamma 

åsikten att det råder tydlig brist på personal som i detta fall kan leda till den stressiga 

arbetsmiljön som framkommit genom studien. I brist på personal är det svårt att få en 

fungerande verksamhet utan att ständigt påverkas av att vara underbemannad. Än svårare kan 
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det vara att motivera sjuksköterskor till att söka en tjänst på Sunderby sjukhus. Det finns således 

ett stort behov av rekrytering av personal. Det rådande problemet bör angripas från flera håll 

och förändring bör ske gällande underbemanningen på Sunderbyns sjukhus om stressen som 

uppkommer i samband ska kunna minskas.  

 

Slutligen visar resultat och analys att stress påverkar utförandet och motivationen gällande 

arbetsuppgifterna som sjuksköterska, oftast genom att inte samma noggrannhet ligger bakom 

arbetet då tiden är knapp och uppgiften behöver avslutas då en ny viktig arbetsuppgift väntar.  

 

Fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning kan vara att jämföra studiens resultat med hur situationen ser ut för 

sjuksköterskor i övriga län och därav få perspektiv på hur det kan se ut under andra 

förhållanden samt arbetsmiljöer. Man kan även vidare jämföra hur anställningar och 

utbildning påverkar. Man skulle ytterligare kunna undersöka andra befattningar inom 

sjukvården och granska skillnader eller likheter på arbetssituationer. 
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Bilagor 
 

 

 

Bilaga 1: 

 

Intervjuguide 

   

Syftet med denna studie är att undersöka stress kopplat till arbete samt dess påverkan på 

individens motivation gällande arbetsuppgifterna hos yrkesgruppen sjuksköterskor. 

  

Bakgrundsfrågor: 

  

-       Vad är din befattning har du på Sjukhuset/Vårdcentralen? 

  

-       Vilken typ av anställning har du? 

  

-       Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

  

-       Skulle du kunna berätta lite om din tid på sjukhuset/vårdcentralen? 

  

-       Har du arbetat inom någon annan befattning än sjuksköterska? (tex 

undersköterska/barnmorska) 

  

  

Frågeställningar: 

  

-       Hur definierar du stress? 

  

-       Känner du dig stressad i ditt arbete? 

●   I så fall: hur ofta inträffar detta? 

 

-       När du känner dig stressad, hur känner du dig då? 

●   Hur hanterar du en situation när du känner dig stressad? 

  

-       Kan du nämna någon specifik faktor/situation som gör dig stressad? 

  

-       Påverkar stress hur du utför dina arbetsuppgifter? 

●  Kan du nämna något tillfälle då det skett? 

●  Kan du berätta mer om situationen? 

●  Hur upplevde du situationen? 
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●  Hur hanterade du detta? 

 

-       Upplever du att stressen har påverkat din motivation på arbetsplatsen? 

●   På vilket sätt har det påverkat din motivation? 

●   Kan du berätta om någon specifik gång detta har inträffat? 

  

  

-       Kan motivationen att prestera bra på arbetsplatsen påverkas av stress? 

●  Påverkar arbetsklimatet hur man utför arbetsuppgifterna? 

  

  

-       Upplever du ofta att dina kollegor är stressade? 

●   Hur hanterar du en stressad kollega? 

  

  

Stöd, Krav- och Kontroll-modellen: 

  

-        Vilken betydelse har tydliga rutiner och direktiv för dig när det kommer till att 

fullfölja arbetsuppgifter? 

●   Upplever du att det är tydliga rutiner och direktiv för att kunna fullfölja 

arbetsuppgifterna på din arbetsplats? 

  

  

-       Upplever du att du har kontroll över de arbetsuppgifter du blivit tilldelad? Dvs att 

det finns tillräckligt med information och tydliga mål. 

  

  

-       Hur upplever du det sociala stödet (Tex vägledning, återkoppling, gemenskap) 

från dina kollegor? 

Kan du berätta om något exempel: 

  

-        Vilken betydelse har din chef?  

●  Vad för slags socialt stöd upplever du att du får från din chef? 

  

  

Job Characteristic Model 

  

-        Vad innebär meningsfullt arbete för dig? 

●   På vilket sätt anser du att ditt arbete är meningsfullt för dig? 

●   Vad skulle din arbetsgivare göra för att ge dina arbetsuppgifter ytterligare 

värde? 

  

-        Vad innebär ordet “Feedback” för dig? 

●   På vilket sätt anser du att du får feedback på din arbetsplats? 
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-        Tror du att varierande arbetsuppgifter skulle påverka din stressfaktor? 

●   På vilket sätt? 

  

-        Upplever du att du får växa och utvecklas på din arbetsplats? 

●   På vilket sätt bidrar arbetsplatsen till din utveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


