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Sammanfattning    
 
Upplevelsen av stress ökar i vårt samhälle idag. Man upplever ökade krav, mindre 
kontroll och en brist på stöd, enligt Karasek & Theorells krav/kontroll/stöd-modell. 
Sjuksköterskor upplever stress av en rad olika anledningar och det finns det en stor risk 
att vården står utan kompetent personal i framtiden om inte chefer och medarbetare 
tillsammans kan skapa en acceptabel arbetsmiljö. Syftet med vår studie var att 
undersöka hur vårdenhetschefer stöder enhetens sjuksköterskor vid upplevd stress för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Vi har gjort fyra halvstrukturerade intervjuer 
med erfarna vårdenhetschefer. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera 
materialet. Resultatet präglades av tre teman: identifiera stressfaktorer, agera för att 
hantera stress och fylla på egenkraft. Det uppstod fem kategorier med vardera två till 
fem underkategorier. De fyra cheferna stöttade sina sjuksköterskor genom att agera 
skyddsnät, strateg och kunskapsbank. En förutsättning var att chefen är närvarande i 
arbetsgruppen. Cheferna fokuserade på möjligheterna till medarbetar-, chefs- och 
organisationsutveckling och kunde se att sjuksköterskorna hittade sin plats i 
organisationen och tog större ansvar i gruppen som ett resultat av chefernas åtgärder. 
Cheferna uttryckte egna behov av stöd och bekräftelse i form av handledning och 
coachning med bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Vi anser att resultatet har 
stöd i litteraturen. Det finns goda förutsättningar att skapa en arbetsmiljö som lever upp 
till arbetsmiljöförordningen om sjuksköterskorna tar sitt medarbetarskap på allvar 
samtidigt som vårdenhetscheferna tar sitt ledarskapsansvar fullt ut. Då kan tillvaron på 
arbetsplatsen bli begriplig, hanterbar och meningsfull med en känsla av sammanhang. 
 
 
 
Nyckelord: Stress, ledarskap, medarbetarskap, sjuksköterskor, stöd, arbetsmiljö, 
kvalitativ innehållsanalys.   
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INLEDNING 

Vårt intresse för ledarskap i kombination med stresshantering hos medarbetare kommer 
från den vardag som vi dagligen upplever som vårdenhetschefer. Att arbeta som 
vårdenhetschef idag ställer höga krav på oss som individer. Att få våra medarbetare att 
ge vård med hög kvalité till en låg kostnad är en självklarhet både för invånarna och för 
våra politiska beställare. Stress kan påverka medarbetarna negativt och leda till att de 
har svårt att klara av att leva upp till dessa krav. Därmed blir det vårdenhetschefens 
ansvar. Vår förförståelse grundas på de upplevelser vi haft då vi arbetat som chefer 
inom somatisk öppen- och slutenvårdsverksamhet på sjukhus respektive inom 
primärvården.  
  
Stress är ett ökande problem i samhället. I en undersökning konstaterades att mer än 
varannan anställd i Sverige känner sig stressad på jobbet (Previa, 2010). Detta gäller i 
hög grad vården när organisationer minskar ner på anställda samtidigt som vårdbehoven 
ökar. Socialstyrelsen är kritisk till ständiga överbeläggningar på vårdavdelningar i hela 
landet som både utgör ett patientsäkerhetsproblem och ett arbetsmiljöproblem. Det blir 
mer och mer vanligt att vårdpersonal omskolar sig och lämnar vården p.g.a. den dåliga 
arbetsmiljön. Det är redan nu brist på vissa specialistsjuksköterskor, och snart står vi 
inför en generell brist på utbildad personal. Att kunna hantera stress blir viktigare och 
viktigare både för arbetsledare och för anställda i direkt patientarbete.  
 
 
BAKGRUND 

Stress 
Definitioner 
Det talas mycket om stress i dag och alla har en personlig uppfattning om vad det 
innebär. Även 1300-talets människor nyttjade ordet i betydelsen motgång eller 
umbäranden. På 1600-talet, i fysikens värld, användes ordet stress för en deformerande 
kraft. Efter andra världskriget övergick betydelsen till att bli en hälsofråga för alla 
människor, beroende på hur man hanterar stressen (Andersson, 2009).  Ordet stress 
kommer från latinets ”strictus” som kan översättas till ”sträcka, dra åt” (Jex, 1998). 
Svenska akademien (2006) definierar stress som ”kroppens reaktion på psykisk och 
fysisk påfrestning, överansträngning; jäkt” (s. 914). De tar fasta på att det blir en 
konkret kroppslig reaktion av påfrestningen. Värt att notera är att i den 11:e upplagan 
(1986) av Svenska Akademiens ordlista finns det två ord med ordet stress i grunden, 
medan i den 13:e upplagan (2006) finns det 20 ord som bygger på ordet stress. 
 
Nationalencyklopedin (2011) talar om stress i form av anpassningsreaktioner på 
påfrestningar som man har svårt att påverka. Kroppen utsöndrar kortisol och adrenalin 
och aktiverar det sympatiska nervsystemet som tillsammans gör kroppen inställd på att 
slåss eller att fly. Detta kan utlösas av oöverstigliga krav eller begränsningar och kan 
om det pågår länge, medföra en ökad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt, hjärnblödning 
och utmattning. Sjukvårdens faktasida på nätet 1177 (2011) skriver att stress uppstår när 
det inte är balans mellan krav och resurser. Man kan antingen sakna resurser i form av 
t.ex. tid och kunskap, och ha stora krav på sig, eller man kan ha för mycket resurser som 
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inte utnyttjas av omgivningen. Exempel på det senare är om personen upplever att dess 
kunskap inte tas tillvara pga. att de ekonomiska förutsättningarna sätter gränser. Båda 
tillstånden är stressande.  
 
Modeller 
Karasek & Theorell (1990) har skapat krav/kontroll/stöd-modellen (The 
Demand/Control/Support Model) för att illustrera uppkomsten av stress (Jex, 1998), se 
figur 1. 
   

 
 
Figur 1. Karasek & Theorells krav-, kontroll-, stöd-modell (Cajander, 2006). 
 
Den har nivån på de psykologiska kraven som ställs på medarbetaren på x-axeln, och 
kontrollnivån, hur beslutsmässig man är i situationen, på y-axeln. Den tredje 
dimensionen, stöd, medverkar som en dämpande faktor vid uppkomsten av stress. 
Stödet kan innefatta chefers och medarbetares stöd, men även tekniskt och 
administrativt stöd på arbetsplatsen. Stöd illustreras som en z-axel av Karasek & 
Theorell (1990). Om man har låga psykologiska krav på sig och låg kontrollnivå, blir 
man passiv i arbetssituationen - man gör det man blir tillsagd och inte mer. Höga 
psykologiska krav och låg kontrollnivå, t ex fabriksarbete vid löpande band, skapar en 
stressituation vid uteblivet stöd med ökad risk för psykiska och fysiska symptom. Om 
man däremot har höga psykologiska krav kombinerat med hög kontrollnivå där man 
själv är aktiv och beslutar i frågan, skapas en lärandesituation med motivation att 
utveckla nya beteendemönster. Arbetet som sjuksköterska präglas enligt Karasek & 
Theorell (1990) av den sistnämnda kategorin med höga psykologiska krav och hög 
kontrollnivå.  
 
I Antonovskys (2005) salutogena perspektiv utgår han från de faktorer som håller oss 
friska och vid god hälsa, trots de påfrestningar eller stressorer som hela tiden påverkar 
oss. Stressorerna kan både vara positiva, t.ex. en barnafödsel, och negativa, t.ex. 
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underbemanning vid hög arbetsbelastning. Under sina studier konstaterade Antonovsky 
(2005) att tre komponenter var viktiga för att klara av livets utmaningar och dessa kallar 
han för begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet handlar om att i 
vilken utsträckning en människa kan uppleva stimuli som gripbara och information som 
sammanhängande och tydlig. En människa som upplever hög känsla av begriplighet vill 
att stimuli som påträffas under vägen är förutsägbara och skulle de överraska så skall de 
i alla fall kunna förklaras och struktureras. Hanterbarhet handlar om att människor 
upplever att det finns tillgängliga resurser att använda under livets gång. Dessa resurser 
används sedan till att hantera de stimuli som dyker upp. En människa med hög känsla 
av hanterbarhet upplever sig inte som ett offer utan reder ut besvärliga situationer med 
hjälp av de resurser som finns till hands. Den sista komponenten meningsfullhet 
benämns också som motivationskomponent. De människor som upplever en hög grad 
av meningsfullhet har områden i livet som är viktiga och som engagerar dem. Om 
tillvaron upplevs med hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet föds en 
känsla av sammanhang, KASAM, som påverkar hälsan positivt. Människor med ett 
högt KASAM klarar livsutmaningar betydlig bättre än människor med ett lågt KASAM. 
Författaren (a.a.) presenterar ett standardiserat frågeformulär som kan användas för att 
få en uppfattning om graden av KASAM hos en person.  
 

Sjuksköterskors stress 
Tjänstgörande sjuksköterskor utsätts för stress orsakade av en rad olika anledningar.  
Det kan vara allt ifrån arbetsbörda, känslomässig påverkan av omvårdnadsarbetet, 
ledarskapsstil, konflikter med kollegor och läkare till brist på belöning och skiftarbete 
som upplevs som stressande (McVicar, 2003, Murphy, 2004). Murphy (2004) tillägger 
att tidspressade patientscheman och brist på utbildning också skapar stress hos 
sjuksköterskor. Forskningen kring sjuksköterskors stress har ofta varit inriktad på 
organisatoriska effekter och problem av stressen – arbetstillfredsställelse, hög 
personalomsättning, avsikt att lämna arbetet och patientsäkerhetsfrågor. Det saknas 
däremot forskning om bestående hälsokonsekvenser av kroniskt stressande 
sjuksköterskearbete (McNeely, 2005).  
 
Vid en jämförelse mellan sjukhus med liten respektive stor personalomsättning har man 
sett att det inte var någon skillnad strukturellt sett, men sjuksköterskorna upplevde sin 
organisation olika. Olikheterna sågs i risker, emotionella krav, osäkerhet och konflikt 
gällande roller, konflikt mellan hem och arbete, obalans mellan insats och belöning och 
upplevelse av meningsfullt arbete – allt till fördel för sjukhusen med liten 
personalomsättning. Relationen med chefen också var bättre där (Stordeur & D’Hoore, 
2007).  Vid jämförelser av sjuksköterskors upplevda arbetsmiljö på universitetssjukhus 
(teaching hospitals) och på mindre sjukhus (community hospitals), rapporterades mer 
stress vid universitetssjukhusen trots högre arbetstillfredsställelse där (Hall, Dorna, 
Sidani & Pink, 2006).   
 
En grupp sjuksköterskor i Canada tillfrågades om vad som var viktigast att ändra på för 
att få en bättre arbetsmiljö. De uppgav att ledarskapet och minskad arbetsbörda var 
prioritet ett och två, följt av krav på bättre utrustning/lokaler, arbetsdesign och 
professionell utveckling (McLennan, 2005).  The Cochrane collaboration (2009) har 
genomlyst 14 stycken artiklar för att kunna se vad som kan förebygga stress hos 
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människor som arbetar med vårdande yrken. Författarna menar att det är svårt att dra 
några slutsatser men det kan vara så att kognitiva metoder för att förebygga stress har 
något bättre resultat än metoder som är mer inriktade på det direkta beteendet. Dock 
kvarstår effekterna enbart mellan sex månader upp till två år. Författarna efterlyser fler 
och bättre utförda studier inom området.  
 
Interventionerna mot sjuksköterskors stress måste vara individuellt anpassade anser 
McVicar (2003), och det finns tre huvudsakliga hinder till minskad stress: dålig kunskap 
om hur stressorsaker varierar i olika arbetsområden, brist på bra redskap som kan 
förutse stressfaktorer och bristfällig förståelse för hur personliga faktorer och 
arbetsplatsfaktorer samverkar med varandra och skapar stress. I sin diskussion om vad 
som kan överbrygga dessa hinder finns ledarskapsstil med, och han tar upp det 
transformella ledarskapet som en möjlig lösning (a.a.).  
 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 
Varje arbetsgivare har att följa Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) samt 
Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) (Arbetsmiljöverket 2010). 
Arbetsmiljöverkets allmänna råd om hur psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 
bör hanteras finns beskrivet i Arbetarskyddsstyrselns författningssamling (AFS) 
1980:14 (Arbetsmiljöverket 1980). Dessa råd grundar sig på arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöförordningen. I AFS 1980:14 påtalas att de psykiska påfrestningarna ökar i 
arbetslivet på grund av effektiviseringar och därför förtydligas att möjlighet för 
arbetstagarna till att skapa kontakter för trygghet och gemenskap, samarbete, inflytande 
och personlig utveckling är viktig. Vidare beskrivs att möjlighet till engagemang, 
arbetsglädje, behov av information och kunskap samt ansvarstagande och självständigt 
beslutsfattande är nödvändigt. Avslutningsvis konstateras att ledarskapet är av största 
vikt då det är där som förutsättningarna för god kommunikation och ett öppet klimat 
skapas. 
 

Ledarskap 
För att en organisation ska kunna utvecklas framgångsrikt krävs ett väl fungerande 
ledarskap.  Det finns dock ingen enkel definition av detta ledarskap, utan det florerar en 
mängd olika inriktningar i litteraturen (Alvesson & Svenningsson, 2007). Vi tar upp två 
traditionella ledarskapsinriktningar och några viktiga förutsättningar för ledarskap, väl 
medvetna om att det inte är någon heltäckande kartläggning av fenomenet ledarskap.  

Situationsanpassat ledarskap 
Det situationsanpassade ledarskapet har sin grund i vilken relation chefen och 
medarbetaren har till varandra. Ledarskapet förändras i takt med medarbetarens mognad 
i hur han eller hon kan ta ansvar för sina arbetsuppgifter och hur de genomförs 
(Alvesson & Sveningsson (2007). Svedberg (2007) säger att målet för denna typ av 
ledarskap är att medarbetarna ska bli självständiga och självbestämmande, dvs. nå 
empowerment. Alvesson & Sveningsson (2007) beskriver fyra olika faser i det 
situationsanpassade ledarskapet: 
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• Låg mognad hos medarbetaren medför att ledaren behöver ha en hög 
uppgiftsorientering med tydliga instruktioner. Relationsorienteringen är låg i 
denna fas. 
 

• Ökad mognad hos medarbetaren gör att ledaren kan minska instruktionstätheten 
och koncentrera sig på att sälja in bakomliggande visioner och önskat beteende. 
Det kräver både en hög relationsorientering och uppgiftsorientering.  

 
• När mognaden ökat ytterligare blir fokus på att hitta medarbetarens egna 

resurser så att ett fruktbart samarbete kan uppstå, där man löser problem 
gemensamt. Här kan man minska uppgiftsorienteringen och ha en fortsatt hög 
relationsorientering. 

 
• I den sista fasen som präglas av hög mognadsgrad hos medarbetaren, kan både 

styrningen och relationsorienteringen minska. Här kan man med fördel delegera 
arbetsuppgifterna (a.a.). 

 
Transformellt ledarskap 
Maltén (2000) beskriver det transformella ledarskapet som ett person- och 
förändringsinriktat ledarskap som fokuserar på att utveckla både organisationen och 
personerna som finns inom organisationen. Syftet är att det skall leda till en upplevelse 
av självförverkligande för personen. Maltén (2000) påtalar vikten av att tillsammans på 
enheten arbeta fram en gemensam vision som fungerar som en motivation för samtliga 
medarbetare inom verksamheten. Svedberg (2007) beskriver samma ledarskap som ett 
sätt att förena formgivande, förvaltande och lärande. Han menar att detta ledarskap finns 
inom lärande organisationer och innebär att ledaren tar ansvar för utvecklingen. Fokus 
ligger på ständiga förbättringar som sker tack vare reflektion och helhetstänkande vilket 
resulterar i nya värden och ny förståelse. Svedberg (2007) konstaterar att denna ledarstil 
inte innebär något passivt ledarskap utan kräver en engagerad ledare som utmanar sina 
medarbetare. Weberg (2010) plockar fram fyra teorietiska utgångspunkter för ett 
transformellt ledarskap. Den första utgångspunkten är personen där fokus ligger på att 
höja och bredda de personliga intressena hos berörd medarbetare. Den andra är 
uppdraget som innebär att skapa medvetenhet om organisationens uppdrag, visioner och 
värderingar. Det tredje är lagarbetet vilket innebär att skapa egenintresse att få laget att 
prestera maximalt. Avslutningsvis handlar det om att ledaren coachar medarbetarna till 
att själva identifiera frågorna och utveckla resurserna som behövs. Webergs (2010) 
granskning visar att transformellt ledarskap ökar välbefinnandet och minskar 
utbrändhetsfaktorn i medarbetargruppen jämfört med andra ledarskapsstilar. 
Sammanfattningsvis konstaterar författaren att denna ledarskapsstil ökar 
tillfredsställelsen hos medarbetarna.  
 
Viktiga förutsättningar 
Enligt Nilsson (2005) har förändringarna inom sjukvården gjort att kraven på 
vårdenhetscheferna förändrats. När resurserna har minskat har effektivitetskraven på 
cheferna ökat. Förr var vårdenhetscheferna patientorienterade men numer är deras fokus 
på ekonomi och administration. Vad driver då dagens vårdenhetschefer att bli chefer 
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och ledare? Vad anser medarbetarna att det krävs av cheferna för att vara framgångsrika 
i sitt ledarskap? Bondas (2006) visar i sin artikel att mer än hälften av cheferna i hennes 
undersökning valde inte att bli chefer som ett aktivt val utan blev övertalade av andra 
eller på annat sätt påverkade att ta den position. Det var enbart cirka 40 % som valde att 
bli chefer via ett aktivt val. 
 
På 1970- och 1980-talen innebar tillsättning av chefer att den duktigaste sjuksköterskan 
successivt mer eller mindre automatiskt blev chef, ibland till och med utan ett formellt 
anställningsförfarande (Nilsson, 2003). Idag finns mer uttalade drivkrafter hos 
sjuksköterskor att ta detta steg att bli chef och det är vanligt att påverkansmöjligheter 
eftersöks när sjuksköterskor vill ta steget att bli chefer.  
 
Enligt Rosengren, Athlin & Segesten (2007) anser medarbetarna att cheferna skall vara 
framför allt närvarande och tillgängliga i den dagliga verksamheten. Denna dagliga 
närvaro gör att bland annat informationsflödet säkras, att återkopplingar av olika slag 
fungerar vilket exempelvis leder till att utveckling kan ske samt att olika kompetenser 
tillvaratas. Rosengren, Athlin & Segesten (2007) menar att dessa önskemål från 
medarbetarna väl överensstämmer med det transformella ledarskapet karaktäristika.   
 

Medarbetarskap 
Hällsten och Tengblad (2006, s. 9) menar att medarbetarskap handlar om ”hur man kan 
öka medarbetarnas vilja att ta ansvar och att utveckla och effektivisera den egna 
verksamheten”. Författarna väljer att binda samman medarbetarskapet med ledarskap 
och kallar det medledarskap.  Det innebär att medarbetarna ska vara delaktiga i 
ledarskapet och chefens uppgift skall vara fokuserad på att stärka medarbetarskapet. 
Detta görs bäst genom att stärka relationen mellan chef och medarbetare. 
 
Hällsten och Tengblad (2006) beskriver förändringen från arbetstagare till medarbetare. 
För några decennier sedan räckte det med att en arbetstagare var lojal mot sin 
arbetsgivare, skötte sitt arbete och hade ett för övrig acceptabelt beteende. Idag är inte 
det tillräckligt. I dag talar vi om medarbetare och medarbetarskap och med detta 
förväntas att medarbetaren har en social kompetens som gör att man kan samarbeta, att 
man är förändringsbenägen, att fokus finns på kunder och service och att medarbetaren 
tar till sig de kärnvärden som arbetsgivaren formulerat. Dessutom förväntas det att 
medarbetaren kan hantera stress och har en medvetenhet om sin hälsa. Detta innebär att 
det idag förväntas att medarbetaren kan klara sitt arbete utan att den egna hälsan 
äventyras enligt Hällsten och Tengblad (2006).  För att medarbetaren skall klara detta 
förutsätts det att det finns en närvarande chef som kan coacha sina medarbetare. Ett av 
de stora bekymren som författarna beskriver är de stora arbetsgrupper som chefer inom 
offentlig förvaltning har vilken medför att chefen drunknar i administrativa göromål 
istället för att kunna vara närvarande.  
 
Tengblad (2007) menar att ett myndigt medarbetarskap kan växa fram om ledarskapet 
nedtonas och fokus istället ligger på medarbetarskapet. Detta nedtonade ledarskap kan 
leda till att medarbetarnas tillkortakommande lättare blottas. Exempelvis väljer 
Tengblad (2007) att förtydliga att känslan av hjälplöshet inte är förenligt med ett 
myndigt medarbetarskap. Det förväntas att medarbetarna inte agerar som martyrer utan 
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ser sina möjligheter och styrkor och använder dessa. Vidare lyfter författaren att en 
bristande öppenhet bland medarbetarna leder till vi-och-dom-känsla vilket inte heller är 
förenligt med ett myndigt medarbetarskap. Denna bristande öppenhet leder bland annat 
till skvaller och att problem inte diskuteras i rätt forum. Tengblad (2007) anser att den 
bristande öppenheten också ligger bakom bristen hos medarbetarna att inte ge varandra 
återkoppling utan det förväntas att detta är ett chefsansvar. Ett myndigt medarbetarskap 
innefattar också att medarbetarna ger varandra bekräftelse och att medarbetarna vågar 
säga till chefen vad de tycker och inte ger efter för den så kallade lydnadsreflexen. 
Avslutningsvis menar författaren (a.a.) att i ett myndigt medarbetarskap ligger förmågan 
att värdesätta och acceptera mångfald. Detta kan handla om både utbildning, erfarenhet, 
nationalitet, sexualitet och kön.  
 
Hertting och Nilsson (2005) menar att om medarbetarna skall kunna prestera väl utifrån 
sitt medarbetarskapsansvar visar forskning att utmärkande för dessa arbetsplatser där 
detta förekommer är KASAM. Medarbetare kan ta sitt ansvar om det finns en känsla av 
sammanhang, dvs begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Begripligheten 
skapas när det finns förutsägbara arbetsförhållanden. Meningsfullhet upplevs när arbetet 
är socialt värdesatt och medarbetarna upplever att det är värt att engagera sig. 
Hanterbarheten infinner sig när medarbetarna uppfattar att det finns resurser att använda 
bland annat för att hantera påfrestningar som uppstår (a.a.). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Det ställs stora krav på en vårdenhetschef idag. Vårdenhetschefen är bl.a. ansvarig för 
patientens omvårdnadskvalité, enhetens ekonomi och sjuksköterskans arbetsmiljö. För 
att klara detta krävs alltifrån kunskap, strategier och stöd från egen chef till engagemang 
och mod. De flesta vårdenhetschefer har professionen sjuksköterska och har betydlig 
mindre utbildning inom området organisation och ledarskap än inom omvårdnad, vilket 
kan vara en brist.  Vi vill undersöka hur vårdenhetschefer kan utmana sina 
sjuksköterskor att ta sin ansvarsdel i medledarskapet gällande stresshantering. Att få 
detta att fungera på enheterna är en förutsättning för att patienterna skall kunna få säker 
vård av hög kvalité. Att sjuksköterskorna har en acceptabel arbetsmiljö är också en 
förutsättning för att rutinerade sjuksköterskor stannar kvar och inte flyr från positioner 
med stort ansvar och hög belastning. Att vårdenhetscheferna känner att de behärskar sitt 
uppdrag är också viktigt så att dessa personer med sin utmanande position stannar kvar 
och kan leda arbetet. Därför undrar vi hur vårdenhetschefen hjälper enhetens 
sjuksköterskor idag att hantera sin stress så att dessa sjuksköterskor ändå upplever sin 
arbetsmiljö som tillräckligt god för att kunna leverera god och säker vård till 
patienterna? Vilka metoder, resurser och redskap finns för vårdenhetscheferna att tillgå 
för att stötta sjuksköterskorna så att de skall kunna ta sitt medledarskap som förväntat? 
Vad saknar vårdenhetscheferna som skulle kunna få dem att känna sig ännu mer 
tillfredsställda över sin insats? 
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SYFTE 

Syftet med vår studie är att undersöka hur vårdenhetschefer stöder enhetens 
sjuksköterskor vid upplevd stress för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.  
 
METOD 

Ansats 
Vi utgår från en kvalitativ ansats för att beskriva ett fenomen utifrån människors 
erfarenheter, tankar, uppfattningar och attityder (Paulsson, 2008). Uttrycket ”sanningen 
finns i betraktarens ögon” är en viktig utgångspunkt inom den kvalitativa forskningen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 160). Författarna (a.a.) betonar också att 
texter som analyseras alltid ska ses i sitt sammanhang (kontext), både när det gäller vad 
som kommer före och efter i texten, men också när det gäller personlighet och 
levnadsförhållanden hos informanten. Målet är en ökad förståelse för fenomenet 
(Friberg, 2006). För att få kännedom om detta är intervju en lämplig metod. Metoden 
som används är halvstrukturerad intervju med öppna frågor. Det innebär att vi endast 
fokuserar på ett område, vårdenhetschefers hantering av sjuksköterskors stress, och att 
det inte finns några färdiga svarsalternativ till intervjufrågorna (Gillham, 2008). Vi 
använder oss av nedskrivna frågeställningar som skall beröras under intervjun. Det finns 
möjlighet att förtydliga och utveckla de svar som framkommer under intervjutillfället 
genom att ställa följdfrågor.  Intervjuerna kommer utföras med en flexibilitet mellan 
ordningsföljden i frågorna och möjlighet för respondenten att själv utveckla egna tankar 
kring ämnet. Varje intervju beräknas ta 30-45 minuter (a.a.). Vår egen förförståelse för 
ämnet är inte försumbar, eftersom vi har arbetat som vårdenhetschefer inom öppen och 
slutenvård i fem respektive nio år. För att inte påverka resultatet har vi försökt att inta 
ett neutralt förhållningssätt vid både intervjuer och analys, genom en fortlöpande 
diskussion oss emellan. 
 

Informanter 
Totalt är fyra vårdenhetschefer eller person med motsvarande titel intervjuade. Dessa 
vårdenhetschefer skulle ha direkt arbetsmiljöansvar för mellan 15-60 medarbetare och 
en erfarenhet av minst fem års chefskap. De skulle dessutom inte vara verksamma som 
sjuksköterskor utan enbart vara verksamma som chefer och vara intresserade av 
utveckling. De kunde vara yrkesverksamma inom både öppenvård och slutenvård inom 
offentlig verksamhet. Lämpliga vårdenhetschefer att intervjua selekterades av 
författarna till uppsatsen via yrkesrelaterade kontakter. De fanns inte i författarnas 
dagliga verksamhet eller var personlig vän till författarna. Gruppen chefer som 
uppfyllde dessa kriterier blev förhållandevis liten. 
 
Anledning till kriterierna 15-60 medarbetare och minst fem års chefskap grundas på att 
vi anser att arbetsplatsen inte skall vara för liten eller för stor och tillsammans med fem 
års erfarenhet av chefskap har informanterna tillräckliga erfarenheter av fenomenet och 
möjligheter att uppleva fenomenet som vi vill undersöka. Anledningen till att 
informanterna inte skulle arbeta som sjuksköterskor var att informanten skulle ha en 
chef-medarbetarrelation och inte samtidigt vara en i gruppen vilket kan försvåra 
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situationen att leda. Vi såg ingen anledning att begränsa oss till öppen eller slutenvård 
då stress idag finns inom all offentliga verksamheter och vi ansåg inte att vi ville 
begränsa oss mer för att hitta lämpliga informanter att intervjua. 
Informanterna har mellan sex och 24 års erfarenhet som chefer. Antal medarbetare 
varierar mellan 28 och 60 stycken. En av cheferna är verksam inom öppen vård och tre 
inom sluten vård. Två hade tidigare arbetat som sjuksköterskor på den enhet de nu var 
chef över. 
 
Datainsamling 
Vårdenhetscheferna kontaktades muntligt eller via mail för att ge sitt godkännande till 
intervjuerna. De fick en skriftlig information hur intervjuerna skulle gå till och vilka 
ämnen som skulle beröras under intervjun, se bilaga 1. Detta gjordes för att 
vårdenhetscheferna skulle kunna förbereda sig så att intervjun blev så uttömmande som 
möjligt. Informationen innefattade en försäkran om anonymitet och en beskrivning av 
hur intervjumaterialet skulle användas. Intervjuerna genomfördes av författarna till 
uppsatsen på individuell basis. Intervjuerna bandades och skrevs sedan ut för att kunna 
bearbetas. Intervjuerna genomfördes på avskild plats som bestämdes i samråd med 
aktuell vårdenhetschef. Detta gjordes för att informanten ska känna sig bekväm och 
trygg i intervjusituationen. Alla informanter valde att bli intervjuade i ett enskilt rum på 
sin egen arbetsplats. Intervjuerna tog mellan 31 och 45 minuter. Frågorna finns i bilaga 
2.  
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Enligt Lundman & Hällgren 
Graneheim (2008) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på att granska och tolka texter. 
Vi använde oss av induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av 
skillnader och likheter i texten, till skillnad från deduktiv då texter tolkas utifrån en 
mall, modell eller teori. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) tar upp följande 
centrala begrepp för att beskriva analysprocessen när man använder sig av kvalitativ 
innehållsanalys: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 
kategori och tema. Vi använde Lundman & Hällgren Graneheim (2008) som vår guide 
och följde deras beskrivning av processen under vårt analysarbete.  
 
Analysprocessen inleddes med att vi läste igenom intervjumaterialet upprepade gånger 
så att textmassan blev välbekant för oss som helhet. Intervjumaterialet bestod av 31 
utskrivna sidor med enkelt radavstånd. Detta betraktade vi som vår analysenhet. 
Därefter såg vi att texten i stort kunde delas in i två huvuddelar (domäner): 
Medarbetarskap och ledarskap. Inom domänen medarbetarskap identifierade vi 
meningsenheter i texterna, dvs. meningsbärande text eller ord som hör ihop. Dessa 
förkortades (kondenserades), sammanfattades (abstraherades) och skrevs ner på post-it 
lappar som samlades ihop. Det innebar att på varje post-it lapp fanns en kod som 
liknade en etikett som beskrev innehållet i de meningsbärande enheterna. Dessa post-it 
lappar bildade då tillsammans ett antal koder som i nästa steg kategoriserades till 
kategorier och underkategorier utifrån likheter och skillnader mellan dem.  
När detta var klart gick vi över till texterna som handlade om ledarskapet och gjorde 
samma analys med den domänen. Till sist försökte vi se hur kategorierna hängde ihop 
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sinsemellan och tillsammans skapade en helhet dvs. den röda tråden. Det utmynnade i 
tre teman. Avslutningsvis skapades en översikt över domäner, underkategorier, 
kategorier och tema. Se bilaga 3. 
 

Etiska överväganden 
Informanterna har enbart kontaktats av oss som skall intervjua och det är enbart vi som 
intervjuat som hanterat allt material som producerats i samband med intervjuerna såsom 
inspelningar, utskrifter etc. Inga vårdinrättningar, enheter eller namn på personer finns 
tillgängligt för någon utomstående. Det enda som redovisas är spannet med antal 
anställda som våra informanter har samt antal år som våra informanter varit chefer.  
Informationen som skickades ut till informanterna innan intervju finns som bilaga 1. 
Informanterna har erbjudits att läsa igenom våra utskrifter innan vi gjort våra analyser 
av texten. Om text finns som på något sätt kan röja integritet eller konfidentialitet så 
kommer detta inte att citeras i resultatet.   
 
 
RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna är strukturerat i tre teman, identifiera stressfaktorer, agera för 
att hantera stress samt fylla på egenkraft. Dessa teman bildar den röda tråden i 
resultatet. Vidare är fem kategorier identifierade och detta utifrån vad 
vårdenhetscheferna anser om följande områden: 
 

• Organisationens krav på sjuksköterskan 
• Chefens funktioner 
• Chefens möjligheter 
• Resultat av ledarskapet  
• Chefens behov 

 
Under varje kategori finns det ett antal underkategorier beskrivna i texten, vilka är 
markerade med kursiv stil. Under respektive underkategori finns ett antal koder 
exemplifierade och som bildar underkategorin. Citat från intervjuerna finns att läsa för 
att förtydliga kategoriseringen. Se även bilaga 3. 
 

Organisationens krav på sjuksköterskan 
Gällande krav på professionskunskap så var det akut dåliga patienter som 
vårdenhetscheferna ansåg stressar sjuksköterskorna. Vårdenhetscheferna lyfte också 
krav på kommunikationsförmåga. Detta handlar om konflikter inom enheten och om 
komplexa arbetsuppgifter vissa tider på dygnet där sjuksköterskan skulle behöva vara på 
flera ställen samtidigt. Även kluvna lojaliteter mot bland annat läkarna och 
undersköterskorna angavs som en anledning till stress ur ett samarbetsperspektiv. 
 

”Sjuksköterskorna känner stress i morgonarbetet. Dels har de en stress i 
sina egna uppgifter som skall göras innan ronden och samtidigt känner de 
att omvårdnadsarbetet skall hinnas med tillsammans med undersköterskan. 
Det är svårt sjuka tunga med stort omvårdnadsbehov så att man måste vara 
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två för att sköta dem. Det kan bli en inre stress att behöva klyva sig i två 
liksom…” 

 
Den näst största gruppen av stressande faktorer finns under kategorin krav på acceptans 
och hantering av opåverkbara situationer. Här tar vårdenhetscheferna upp faktorer så 
som få personer i tjänst speciellt kvällar, helger och nätter, hög belastning på vårdplatser 
och vakanta tjänster som stressande. Vissa specialiserade enheter har inga möjligheter 
till vikarier vid sjukdom vilket också kan upplevas som stressande. Höga patientflöden 
upplevs som stressande speciellt om det samtidigt finns patienter som på enheten som 
borde vårdas på en annan vårdnivå. Bristande samverkan mellan enheter i en slimmad 
organisation, jagandet av personer samt dålig eller sen rondning tillsammans med 
bristande ordinationer var andra faktorer som vårdenhetscheferna lyfte som stressande 
för sjuksköterskorna.  
 
Gällande krav på att kunna arbeta fokuserat trots störningar så kunde 
vårdenhetscheferna se IT-system som stressande tillsammans med stimmiga och 
otillräckliga lokaler, t.ex. avsaknad av samtalsrum. Även mycket störningar i arbetet 
och apparatlarm påverkar sjuksköterskornas stressnivåer.  
 
Vårdenhetscheferna kunde tydligt se att den största delen av stressorer fanns under 
kategorin krav på empowerment.  Olika situationer stressar olika sjuksköterskor på olika 
sätt. Vissa sjuksköterskor triggas igång fortare och andra upplevs sällan som stressade. 
Sjuksköterskor har olika hög kapacitet att hantera stress och detta kunde bero både på 
självkännedom, personlig kunskap samt erfarenhet ansåg vårdenhetscheferna. Både 
sjuksköterskans eget allmäntillstånd samt privata situation kan påverka sjuksköterskans 
sätt att hantera stress. Gällande gruppen där den stressade sjuksköterskan befinner sig så 
kan den påverkas positivt genom stöttande från kollegor men det finns också risk att fler 
dras med i den negativa spiralen av upplevelsen av stress.  
 

”Vissa blir väldigt stressade, jag kan nästan namnge dem som har 
förmågan att stressa upp andra mer och de går ofta upp högre i stress 
själva också. Det ger ringar på vattnet i omgivningen. Jag vill nog ändå 
påstå att sjuksköterskor försöker nog så långt som möjligt stötta varandra i 
stressen ändå och inte lägga mer stress på varandra.” 

 
Vårdenhetscheferna lyfte också anledningar till stress så som oerfarenhet och 
begränsade kunskaper hos nyutexaminerade sjuksköterskor, oro för att tappa kontrollen 
över situationen pga. en hög belastning samt svårigheter att prioritera bland uppgifter. 
Många sjuksköterskor har höga krav på sig själva som det kan vara svårt att leva upp till 
och detta tillsammans med att sjuksköterskorna upplever att de har låga 
påverkansmöjligheter på vissa beslut kan skapa stress. 
 

”Sköterskorna idag har så höga krav på sig själva, så man vill inte 
prioritera. Man vill hinna med allt. Och hur lever man i det? Att få folk att 
inse att vi inte räcker till allt?” 
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Chefens funktioner 
Resultatet visar att det fanns tre funktioner som vårdenhetschefen väljer att använda för 
att minska sjuksköterskornas stress. Den första funktionen är när chefen agerar 
skyddsnät. Här handlar det om att vårdenhetschefen är närvarande på enheten i hög 
omfattning med syfte att kontinuerligt kommunicera kring exempelvis problem, göra 
punktinsatser så som stävja eller medla i konflikter samt skapa korta effektiva forum för 
dialog. Det kan också handla om att vårdenhetschefen tar över och löser direkta 
situationer samt även avlastat med vissa uppgifter i direkt eller indirekt patientvård.  
 

”Så jag har som rutin att jag alltid går igenom, alltså när jag kommer så 
kollar jag ju över läget och om det är något jag behöver göra. Ibland kan 
jag hjälpa till själv.” 

 
”Hör man att det är någonting under uppsegling så får man ju gå ut och 
lägga sig i och ta i det….” 

 
Den andra funktionen är när chefen agerar som strateg. Olika typer av reflektion i 
grupp var ett sätt att kommunicera kring situationer, känslor, lösningar på problem som 
användes. På arbetsplatsträffen finns möjlighet att diskutera rutiner, arbetsfördelning 
och bekymmer i stor och smått. Informationsspridning var ett annat sätt som användes 
för att ge sjuksköterskorna kännedom om bakgrunder och anledningar till beslut som 
tagit på högre nivåer där inte den direkta vårdpersonalen har möjlighet till delaktighet. 
Individuella samtal användes både regelbundet genom det årliga medarbetarsamtalet 
men också vid andra tillfällen då det ansågs nödvändigt. Här framhöll 
vårdenhetscheferna att det framför allt samtalades om frågor på individnivå.  Att 
använda linjeorganisationen och samtala med sin chef framhöll vårdenhetscheferna som 
en väg att föra information framåt och uppåt för att kunna skaffa påverkansmöjligheter 
och föra sjuksköterskornas åsikter till en högre nivå inom organisationen. Sedan fanns 
det också vårdenhetschefer som använde tekniker i form av en förbättringstavla som 
användes till att ständigt förbättra enhetens verksamhet bland annat i syfte att minska 
sjuksköterskorna stress.  
 

”Jag kan säga som så att jag tagit extern hjälp för att jobba med 
stresshantering där reflektion varit en del i detta. Ett annat forum där man 
kan diskutera dessa frågor mer av arbetsbelastande stressrelaterade 
inriktning är ju på APT. Sedan kan man ju jobba med varje individ och det 
gör jag ju i medarbetarsamtalen. ” 

 
Den tredje funktionen är när chefen agerar som en kunskapsbank där hon kan använda 
sin egen kunskap till att direkt stödja eller coacha enhetens sjuksköterskor för att minska 
stress.  
 

Chefens möjligheter 
Gällande medarbetarutveckling så använde sig vårdenhetscheferna av externa resurser 
så som Personalavdelning, Avdelningen för arbetsmiljö/Arbetsmiljöenheten (fd 
företagshälsovården) eller andra upphandlade tjänster. Dessa resurser hjälpte till med 
individuella samtal, kognitiv beteende terapi samt andra träningar eller behandlingar. 
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På gruppnivå kunde också Personalavdelning eller Avdelningen för 
arbetsmiljö/Arbetsmiljöenheten bistå med exempelvis reflekterande samtal i gruppen. 
Gällande chefsutveckling så använde vårdenhetscheferna sin egen chef, sina 
chefskollegor samt andra nätverk som en resurs. Vårdenhetscheferna hade också tagit 
egen hjälp från Personalavdelning och Avdelningen för arbetsmiljö/Arbetsmiljöenheten 
för eget stöd genom samtal.  
 

”Dels tänker jag på min chef och de resurser som vi har på kliniken. Jag 
jobbar ju på en ganska stor klinik och jag tycker att jag har en jättebra 
chef. Och sedan så har jag använt mig av arbetsmiljöenheten. Jag har fått 
komma dit själv, beskriva min situation och få hjälp. Och sedan har de 
varit behjälpliga i samtal. Så jag tycker att jag fått väldigt bra hjälp 
därifrån. Och sedan är vi ganska många vårdenhetschefer på kliniken så vi 
har ett nätverk kan man säga. Det kanske inte handlar direkt om att stödja 
sjuksköterskor eller så, men det stödjer ju mig, i min funktion. Det hänger 
ju liksom ihop…” 

 
Gällande organisationsutveckling som vårdenhetscheferna lyfte var samarbete inom 
kliniken gällande resurser, schemaläggning samt att ge ledigheter för att sjuksköterskan 
behöver vila viktiga. Ytterligare resurser eller redskap var att omfördela arbete när 
nyexaminerade sjuksköterskor tjänstgör samt en bemanningsenhet/resursenhet där andra 
sjuksköterskor kan stötta upp på enheten kan köpas in. Mer drastiska områden berördes 
såsom omplacering av sjuksköterskor som inte är lämpliga att tjänstgöra på enheten.  
Det fanns också vårdenhetschefer som angav sin egen kompetens och kunskap som en 
resurs och då exemplifierade med teoretisk och praktisk kunskap om exempelvis 
modeller som kan läras ut och som kan användas för att hantera stress. 
 

Resultat av ledarskapet 
Gällande förbättrad förmåga för eget ansvar kan vårdenhetscheferna se att 
sjuksköterskor har blivit medvetna om sitt beteende vilket har gett en möjlighet att vilja 
förändras. Att sjuksköterskor har kunnat ventilera och lasta av sig tankar och känslor 
har varit värdefullt för att kunna acceptera. Att få bekräftelse har varit värdefullt för att 
kunna hantera situationen nästa gång den inträffar. Uppfattningen är också att de 
externa resurserna som använts på individnivå har gett positiva resultat på olika sätt för 
olika sjuksköterskor som fått möjlighet till detta extra stöd. Gällande större 
ansvarstagande för gruppen kan vårdenhetscheferna se att sjuksköterskegruppen har 
ändrat beteende i form av mer stöttning av varandra, mer tolerans med olikheter, fått en 
starkare gemenskap, bryr sig mer om sina kollegor, har ett förbättra samarbete samt 
möjlighet till en rakare kommunikation.  
 

”De hanterar det annorlunda idag och det tror jag har att göra med att 
kommunikationen inom gruppen är bättre, man går inte och tiger och lider 
så mycket längre, man är rakare mot varandra och mer öppen om man 
tycker att någonting är jobbigt eller svårt. Man tar tag i det och löser detta 
på ett annat sätt idag än vad man gjorde tidigare.” 
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Vårdenhetscheferna menar också att det uppstår färre konflikter samt att 
sjuksköterskorna blir mer flexibla och löser utmanande situationer själva så som 
exempelvis bemanningsfrågor. Gällande hittat sin plats i organisationen så kan 
vårdenhetscheferna se att icke fungerande rutiner har kunnat diskuteras och förändras, 
förutsättningar har kunnat förtydligas och bekräftas samt att det har skapats en 
medvetenhet om hur organisationen fungerar.  
 

Chefens behov 
Gällande stöd och bekräftelse önskade vårdenhetscheferna ytterligare stöd för att få 
framför allt mental energi. En önskan fanns om att få individuell handledning eller 
coachning för att få en ökad självkännedom och självinsikt. Att bli avlastad och på 
samma gång påfylld var ytterligare ett önskemål och vårdenhetscheferna efterlyste mer 
bekräftelse från närmaste chef.  Behov av egen utbildning för att kunna coach sina egna 
sjuksköterskor efterlystes också.  
 

”Det är ju också som så att vi chefer ju ofta är drivande och framåt 
personer, vi gillar utmaningar, vi antar utmaningar och det innebär ju att 
man ofta står längst fram och man är ensam. Man får ta mycket stryk i den 
positionen och man blir ifrågasatt från alla håll och kanter.” 

 
”Så skulle jag vilja ha individuell handledning. För det är ju ändå ett 
väldigt krävande yrke och det är mycket mänskliga möten. Och man inser 
att man är ju väldigt värdefull som chef…” 

 
Gällande tydliga och bättre förutsättning så önskades ett bättre samarbete med 
läkargruppen och ett tydligare uppdrag för verksamheten behövdes.  
Vårdenhetscheferna önskade också att organisationen riggades bättre för att klara av 
förändringar i samhället som även avspeglas i sjuksköterskegruppen så som exempelvis 
uttag av föräldraledigheter hela sommaren vilket utmanar semesterplaneringen rejält.  
 

”Det skulle vara lättare för mig också om jag visste vilka förutsättningar 
som gällde. Det blir ju stressande för mig också att jag fått ena beskedet 
ena dagen. Min trovärdighet kan jag känna kommer på skam…” 

 
Avslutningsvis kan det konstateras att vårdenhetscheferna inom slutenvården ansåg att 
arbetsmiljön var acceptabel men långt ifrån bra och att det enbart är kortsiktiga 
lösningar som används vilket gör det ohållbart i ett längre perspektiv. Det ansågs också 
att det fanns dåliga förutsättningar att förbättra arbetsmiljön. Vårdenhetschefen inom 
den polikliniska vården ansåg att den enhetens arbetsmiljö var bra.   
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menar att analysresultatets giltighet, 
tillförlitlighet samt överförbarhet kan hanteras på olika vis. Vid kvalitativa 



 15 

analysmetoder används ofta en reflekterande och resonerande metod, exempelvis 
konsensusförfarande för att bedöma trovärdighet. Vid ett konsensusförfarande sker en 
diskussion och reflektion i gruppen som utför studien för att hitta samstämmighet vid 
tolkningen av texter. 
 
Vi har diskuterat och reflekterat kring vårt analysresultat för att göra en bedömning 
gällande trovärdigheten. Det var en relativt sett liten grupp chefer som uppfyllde 
kriterierna på antal år som chef, medarbetarantal, intresse för utveckling och ej skulle 
finnas i den dagliga verksamheten eller vara personlig vän. Därför anser vi att fyra 
informanter är en rimlig grupp att intervjua. Det faktum att uppsatsen är på kandidatnivå 
var också en orsak till att vi nöjde oss med det antalet informanter. Vi uppskattade vårt 
utskrivna intervjumaterial som tillräckligt omfattande för att uppnå syftet med arbetet 
och vi fick återkommande teman när vi analyserade vårt material. Därför anser vi att vi 
samlat in tillräckligt med intervjumaterial för att belysa området.  
 
Metoden halvstrukturerad intervju med öppna frågor var principiellt ny för oss, vilket 
innebar en del instudering för att känna att vi behärskade metoden acceptabelt. Vår 
erfarenhet av exempelvis anställningsintervjuer i våra arbeten som chefer påverkade 
troligtvis intervjuerna, men förhoppningsvis i positiv riktning. Vi tror det eftersom vi är 
vana vid att ställa följdfrågor från olika infallsvinklar för att få en heltäckande bild av 
området. Man kan dock fundera över om resultatet blivit annorlunda om någon med en 
annan profession och erfarenhet än informanterna, hade gjort intervjuerna. 
Analysmetoden var också ny för oss. Där valde vi att strikt utgå ifrån Lundman & 
Hällgren Graneheims (2008) version av kvalitativ innehållsanalys. Med vår erfarenhet 
som vårdenhetschefer i ryggen, bedömer vi att det resultat som framkommit är giltigt 
och tillförlitligt för den här gruppen informanter. 
 

Resultatdiskussion 
Är då de tre teman vi kommit fram till i vårt resultat relevanta när det gäller chefers 
möjligheter att ge stöd till stressade sjuksköterskor? Kan detta vara nycklar till att skapa 
en god arbetsmiljö för sjuksköterskor i vården idag, så att vi kan behålla medarbetarna? 
Det finns mycket att diskutera kring detta arbete, men vi har valt att göra en historisk 
reflektion och att titta på kraven på sjuksköterskan kopplat till Karasek & Theorells 
modell. Vidare diskuterar vi chefens agerande utifrån ledarskapsteorier, medarbetarnas 
möjlighet till upplevelse av KASAM och slutligen några egna reflektioner. 
Historisk reflektion 
Svenska akademiens ordlista som gått från två ord som härstammar från ordet stress till 
20 stycken på 20 år är bara ett tecken på att vi diskuterar ämnet betydligt mer och 
accepterar det som en del av att vara människa.  
 
Organisationen har andra och högre krav på sjuksköterskorna idag. Vårt resultat visar 
att förutom professionskunskap krävs en god kommunikationsförmåga, acceptans och 
hantering av opåverkbara situationer, att kunna arbeta fokuserat trots störningar och att 
kunna ta egna beslut, empowerment. Arbetsgivaren kräver idag att arbetstagaren går in i 
ett myndigt medarbetarskap där man bl.a. inte kan vara hjälplös och vänta på att chefen 
ska lösa problemen (Tengblad, 2007).  
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Även arbetsgivarrepresentanterna av idag har ett ökat krav på sig när samhället har 
förändrats gällande stress. Historiens avdelningsföreståndare har blivit vårdenhetschefer 
vilket medfört en ökande medvetenhet om vikten av att följa den arbetsmiljölagstiftning 
som gäller (Nilsson 2005). Idag finns också ökade krav på samverkan och på en god 
löneprocess som inte fanns för några decennier sedan. Vi anser att de vårdenhetschefer 
som vi intervjuat via sitt sätt att agera är väl medvetna om sitt ansvar som arbetsgivare 
utifrån den lagstiftning som idag gäller (Arbetsmiljöverket, 2010). Våra tre teman, att 
identifiera stressfaktorer, agera för att hantera stress och fylla på egenkraft ser vi som en 
verklighetsförankrad struktur för att skapa en god arbetsmiljö som uppfyller 
arbetsmiljölagen (a.a.).  

Krav och Karasek & Theorells modell 
Karasek och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd-modell för uppkomst av stress kan vi 
se är applicerbar i vårt resultat. Vårt resultat visar att organisationens krav på 
sjuksköterskan gällande acceptans och hantering av opåverkbara situationer är 
identifierat som en kategori. Där finns bland annat låg bemanning med samtidig hög 
belastning, patienter som vårdas på fel vårdnivå, sena ronder, dålig kvalitet på ronder 
eller jagande av personer som sjuksköterskan är beroende av för att kunna klara av att 
leva upp till kravet på en god vård. Allt berör områden som sjuksköterskan inte kan 
påverka och inte har kontroll över. Vi anser att här är det höga psykologiska krav på 
sjuksköterskan och låg kontrollnivå. Detta överensstämmer inte med vad Karasek & 
Theorell (1990) säger, då dessa anser att sjuksköterskan har en hög kontrollnivå. Stödet 
från både chef och medarbetare är nödvändigt för att inte en allvarlig stressituation ska 
uppstå, med risk för psykiska och fysiska symptom. Cheferna i vår undersökning gav 
stöd genom att agera skyddsnät med närvaro, direkt kommunikation, avlastning och 
genom att agera som strateg med APT, medarbetarsamtal och reflektion. Att agera som 
kunskapsbank är också ett stöd genom att lära ut metoder för konflikthantering direkt 
till medarbetarna. Krav/kontroll/stöd-modellen är sammanfattningsvis till viss del  
applicerbar i det dagliga arbetet som chefsgruppen i studien utför (a.a.). 

Krav och medarbetarskap 
Vårt resultat visar att krav på professionskunskap är en del i medarbetarskapet och att 
det här finns fler krav gällande exempelvis kommunikationsförmåga, hantering av 
opåverkbara situationer samt krav på empowerment. Nilsson (2003) menar att cheferna i 
hennes avhandling ibland har svårt att få medarbetarna att ta det ansvar som 
vårdenhetscheferna förväntar sig. Vi anser att mycket fokus läggs på 
professionskunskapen och att de övriga kraven som organisationen ställer på 
medarbetarna gällande det totala medarbetarskapet sällan diskuteras. Vi efterfrågar att 
som ett komplement till all ledarskapsutbildning för chefer bör det även finnas 
medarbetarutbildningar där denna typ av frågeställningar diskuteras med syfte att uppnå 
den myndige medarbetaren.  
 
Som chefer kan vi idag se att det finns ett antal medarbetare som inte klarar av att leva 
upp till de kraven som arbetsgivaren idag ställer på sina medarbetare. Då handlar det 
inte om professionskunskapen utan det är andra delar i medarbetarskapet som fallerar 
anser vi. Det verkar som om dessa medarbetare inte har klarat av resan från arbetstagare 
till medarbetare som Hällsten och Tengblad (2006) beskriver. Frågan är då hur vi som 
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arbetsgivarrepresentanter kan hjälpa våra medarbetare till att klara av denna resa? Hur 
hanterar fackförbundet detta? Hjälper eller stjälper facken sina medlemmar? Hur 
mycket ligger under arbetsgivarens ansvar och hur mycket ansvar förväntas 
medarbetaren ta? 
Chefens agerande och möjligheter 
Att som chef agera skyddsnät är ett sätt att minska stressen enligt vårt resultat. Genom 
att vara närvarande och ha en kontinuerlig kommunikation med arbetsgruppen för att 
agera direkt kan många saker lösas direkt. Vi anser att detta agerande stämmer väl 
överens med resultatet i Rosengren, Athlin & Segesten (2007) artikel som visar att 
sjuksköterskor vill ha närvarande och tillgängliga chefer som stöttar den dagliga 
verksamheten.  
 
Vårt resultat visar att en funktion som vårdenhetscheferna kan använda är att agera 
strateg för att minska stressen på enheterna. Här väljer cheferna att bland annat arbeta 
på en mycket medveten nivå med reflektion i arbetsgruppen med syfte att kommunicera 
kring både känslor och tankar men även kring lösningar på problem. Samma sak med att 
arbetsplatsträffar användes för att diskutera arbetssätt och rutiner. Informationsspridning 
användes för att skapa förståelse och individuells samtal användes för att kommunicera 
om mer individuella frågeställningar. Allt detta i syfte att både kunna skapa förståelse, 
att acceptera men även att kunna förändra det som finns möjlighet att påverka, så som 
lokala rutiner.  
 
En annan av chefens möjligheter enligt vårt resultat var att utveckla medarbetarskapet 
med hjälp av externa resurser så som personavdelning, avdelningen för 
arbetsmiljö/Arbetsmiljöenheten eller andra upphandlade resurser. Utvecklingen här 
kunde ske både på individnivå men även på gruppnivå.  
 
Maltén (2000) beskriver det transformella ledarskapet som ett person- och 
förändringsinriktat ledarskap där fokus ligger på utveckling av personer och 
organisationer. Ledarskapet präglas av ständiga förbättringar och ett helhetstänkande 
(Svedberg, 2007). Weberg (2010) anser att det transformella ledarskapet karaktäriseras 
av utveckling av personliga intressen, medvetenhet om organisationens uppdrag, är ett 
lagarbete samt att arbetsenheten skall själva identifiera och utveckla resurser. Vi anser 
att när cheferna väljer att agera strateger så använder de ett transformellt ledarskap då 
chefens valda aktiviteter resulterar i det som utmärker det transformella ledarskapet. 
Målet med chefernas agerande är då utveckling både på individnivå, på gruppnivå och 
även på organisationsnivå. Att detta efterfrågas även av medarbetarna visas av 
Rosengren, Athlin och Segesten (2007) som tar också upp det transformella ledarskapet 
som en struktur för chefer att leva upp till sköterskornas önskan om närvarande och 
tillgängliga chefer. Vi anser även att det transformella synsättet ligger till grund för när 
cheferna i vårt resultat väljer att utveckla individen eller gruppen med hjälp av externa 
resurser. Syftet är även här att förändra och/eller acceptera för att nå en mer acceptabel 
arbetsmiljö relaterat till stressnivåer.  
 
Utvecklingspotentialen kan man också se i den situationsanpassade ledarskapsmodellen. 
När medarbetaren har kommit långt i sin mognad, behöver inte ledaren gå in och styra i 
uppgifterna längre, utan medarbetaren tar ansvar och självbestämmande, empowerment, 
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genom delegering av arbetsuppgifter (Alvesson & Sveningsson (2007), Svedberg 
(2007). Att detta dessutom kan fungera bekräftas i vårt resultat då cheferna tycker sig se 
att medarbetarna har en förbättrad förmåga att ta eget ansvar, att ett större ansvar tas för 
gruppens arbete och även framsteg har gjort gällande att medarbetarna har hittat sin 
plats i organisationen.  

Medarbetare och KASAM 
Vi anser att när sjuksköterskan tar sitt medarbetaransvar och vårdenhetschefen tar sitt 
ledarskapsansvar fullt ut borde sjuksköterskan kunna uppleva KASAM, känslan av 
sammanhang (Antonovsky, 2005). Genom att använda bl.a. reflektion, APT, 
informationsspridning, medarbetarsamtal och en kontinuerlig kommunikation med 
arbetsgruppen finns förutsättningar att skapa en tillvaro som är begriplig, hanterbar och 
meningsfull för sjuksköterskorna. Då kan belastande situationer upplevas som möjliga 
att reda ut eftersom sjuksköterskorna förstår vad som händer, hittar sina resurser som 
finns att bruka samt finner motivation i sin arbetsinsats. Om inte detta fungerar så menar 
vi att ett lågt KASAM upplevs och detta innebär en känsla av att sjuksköterskan inte 
förstår händelser, resurser finns inte tillgängliga, offerkänslan infinner sig och det arbete 
som sjuksköterskan utför känns inte meningsfullt.  

Egna reflektioner 
Eftersom detta inte är en jämförande undersökning kan vi inte veta hur stora 
skillnaderna är på respektive enhet, men vår subjektiva upplevelse är att det skiljer en 
hel del på hur utvecklad enhetens arbetssätt och medarbetare är sett ur ett större 
perspektiv. Vad detta beror på kan vi inte heller veta och anledningarna är säkert många 
och komplexa. Chefens kunskapsnivå och grad av strukturerat arbete påverkar säkert. 
Vilka och hur många individer som bemannar enheten och vad dem har med sig i sina 
ryggsäckar påverkar självklart. Förmodligen har enhetens historia och grad av 
belastning även en stor påverkan på hur enheten har varit tvungen att utvecklas och 
förändas. Det enda som vi med säkerhet vet är att chefen har en stor betydelse för 
enhetens utveckling och möjligheter (Nilsson 2005). Frågan är bara hur många chefer 
som är medvetna om när man skriver på sina anställningsbevis vilka ansvar man har på 
sina axlar? Dock känns ju Nilssons (2003) avhandlingsarbete positivt då de flesta 
sjuksköterskor som söker sig till chefstjänster anger anledningar såsom ökande 
påverkansmöjligheter som orsak till val av chefstjänst. Detta tyder väl på att det är 
förändringsinriktade chefer som idag i första hand rekryteras?  
 
Vår egen reflektion när vi analyserat resultatet sett ur ett mer strikt ledarskapsperspektiv 
är att två av cheferna tycks ha en mycket genomtänkt struktur för sitt agerande för att 
hantera stress på enheten. Detta syns dock inte i vårt resultat eftersom vår undersökning 
inte är jämförande. Skillnaden i ledarskapet visade sig tydligt under intervjuerna då två 
av chefer kunde redovisa framför allt vilka förebyggande metoder och strukturer de 
använt för sitt stressförebyggande arbete, dvs. deras tyngdpunkt ligger under kategorin 
när chefen agerar som strateg.  De andra två cheferna hade inte alls samma 
strukturerade arbetssätt och arbetade mycket mer ad hoc. Deras agerande hamnar mer 
under den kategorin som vi benämnt att chefen agerar som skyddsnät. Samtliga chefer 
angav närvaro av chef som en metod och det vet vi upplevs som viktigt av medarbetarna 
(Rosengren, Athlin & Segesten, 2007) men här slutar likheterna gällande genomtänkt 
strategiskt arbetssätt. Vad detta beror på kan vi givetvis bara spekulera om. Både 
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Bondas (2006) och Nilsson (2003) visar i sina studier att det finns många anledningar 
till att välja att ta klivet över från den kliniska verksamheten till att fokusera på 
ledarskap. De flesta vårdenhetschefer har idag sjuksköterska som grundprofession och 
visserligen menar Socialstyrelsen (2005) via sin kompetensbeskrivning att ett av 
sjuksköterskans kompetensområden är ledarskap men frågan är om detta räcker. 
Segesten (2005) menar att eftersom ledarskapet är en utmanande position och ställer 
stora krav så måste en blivande chef både planera och rusta för blivande jobb som en 
chef. Författaren påtalar vikten av bland annat kunskap för att stå stadigt i en chefsroll. 
Vår reflektion kring detta blir att arbetsgivarna har ett stort ansvar gällande att 
säkerställa att de sjuksköterskor som antar chefspositioner får eller uppmanas att ta 
ansvar för sin ledarskapsutbildning. Speciellt om Bondas (2006) resultat stämmer då 
mer än varannan chef har blivit övertalad och inte har valt det efter eget intresse. De 
flesta chefer lär sig i dag att leda via blod, svett och tårar vilket kanske också är 
nödvändigt men vi ifrågasätter om det inte borde vara grundläggande med viss 
högskoleutbildning gällande vård- och omsorgsadministration. Idag finns drivkraft hos 
vissa vårdenhetschefer att studera ledarskap på egen hand men inget krav finns oftast 
från verksamheten vilket vi tycker kan ifrågasättas. Stöd kan finnas i form av tid för 
studier när chefer på frivillig basis väljer att studera ledarskap och det är självklart en 
stor fördel. Enligt vårt resultat är det enbart kunskap för att coacha som efterfrågas men 
ibland kan det vara svårt att efterfråga kunskap som en individ inte vet om att den 
existerar. Är det fortfarande så att regionerna eller landstingen inte ser ledarskap som en 
huvudsyssla utan fokus ligger fortfarande kvar i individens grundprofession? Varför är 
det så svårt att lyfta upp ledarskapet som uppdrag till den nivå som det uppenbarligen 
bör ligga på? Är det sjukvårdens naturvetenskapliga arv som spökar och inte vill ge 
ledarskapet det fokus som det bör ha idag? Eller är det så att medarbetarna i 
verksamheterna önskar otydliga chefer som gör att de fortfarande kan undvika styrning?  
Det vore intressant att som ett nästa steg undersöka hur man på förvaltnings- eller 
politikernivå ser på ledarskap. Finns det en genomtänkt strategi för hur det uppnås ett 
ledarskap inom linjeorganisationen som kan se till att det skapas tillfredsställelse hos 
medarbetarna och att arbetsmiljön i vården säkras?  
 

Konklusion 
Cheferna i studien stöttade sjuksköterskorna på respektive enhet genom att identifiera 
stressfaktorer, agera för att hantera stress och genom att fylla på sig själva med 
egenkraft. 
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Syftet med vår studie var att undersöka hur vårdenhetschefer stöder enhetens 
sjuksköterskor vid upplevd stress så att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Utifrån vårt 
resultat vill vi ge följande råd till vårdenhetschefer: 
 

1. Var närvarande på enheten, prioritera bort allt som går att prioritera bort! 
 
2. Skapa korta effektiva, gärna stående forum för problemlösning eller 

avstämningar på enheten. 
 
3. Arrangera reflektion regelbundet på enheten. Vid behov, ta hjälp av externa 

resurser. 
 

4. Använd APT till att diskutera rutiner som ni har mandat att ändra och förklara 
de situationer som enheten inte har påverkansmöjligheter på så att ett frö till 
acceptans kan sås. 

 
5. Organisera informationsspridning på det mest effektiva sättet du vet. Använd 

mail, whiteboard eller annan lämplig media. 
 

6. Använd individuella samtal, både planerade och samtal av mer oplanerad 
karaktär. 

 
7. Använd linjeorganisationen och din chef för att hålla kommunikationen vid liv, 

åt båda hållen! 
 

8. Använd externa resurser så mycket du kan, exempelvis HR-avdelning, 
Arbetsmiljöenheten eller liknande. 

 
9. Bygg nätverk och lär från andra! 

 
10. Samarbeta inom kliniken, verksamhetsområde eller liknande. Använd kunskap 

och resurser i ett större perspektiv än enbart på en begränsad enhet.  
 

11. Skaffa egen kunskap. Kräv att få gå utbildningar, främst på akademisk nivå så 
du vet vad du får och kan tillgodoräkna dig detta i nästa skede i livet.  

 
12. Se till att du får handledning och coachning. 
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BILAGA 1 

Kompletterande information till informanter 
 
 
Du har fått en första information vad intervjuerna skall handla om. Här kommer 
ytterligare information som du kan behöva veta. 
 
Materialet kommer att användas till vår kandidatuppsats inom vårdadministration 61-90 
Hp, Högskolan i Borås. Intervjuerna beräknas ta ca 45-60 min och kommer att bandas. 
Ni kommer att vara anonyma och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Material kommer att skrivas ut och analyseras av oss genom att hitta teman och 
kategorier. 
 
Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har ett antal frågor 
som vi utgår ifrån och sedan kommer vi att ställa förtydligande följdfrågor utifrån dessa. 
Om ni vill läsa den utskriva texten innan vi börjar analysarbetet för att kontrollera att vi 
uppfattat korrekt vid transkriberingen så är detta en självklarhet för oss.  
 
Frågorna kommer att handla om hur ni ser på sjuksköterskornas stress, hur ni hjälper 
sjuksköterskorna att hantera denna stress, vilket stöd som ni har i detta arbete och vilket 
resultat som ni ser. 
 
Tack på förhand! 
 
Viktoria Markusson, t. XXX 
 
Jeanette Törnqvist, t. XXX 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor     
 
a) Kan du beskriva de situationer där du upplever sjuksköterskorna på din enhet som 

stressade?  

Följdfrågor: Ge exempel på stressituationer. Varför är de stressade? Är det samma 

individer i olika situationer? Är samma situation lika stressande för alla? 

 

b) Hur hanterar du detta i ditt individuella/lokala ledarskap?  

Följdfrågor: Har du en uttänkt strategi, eller handlar du utifrån varje specifik situation? 

Vad gör du rent konkret? Ge exempel på handlingar. 

 

c) Beskriv de redskap har du att tillgå för att minska sjuksköterskornas stress? 

 

d) Vilka resurser/strukturer finns för dig att tillgå centralt ifrån för att du skall kunna 

stödja dina sjuksköterskor? 

  

f) Vilket resultat kan du se utifrån det stöd som du ger? 

Följdfrågor: Har åtgärderna önskad effekt? Kan medarbetaren hantera situationen? Är 

arbetsmiljön acceptabel efter åtgärderna? Är resultatet kort- eller långsiktigt?  

 

e) Vad saknar du som skulle kunna förbättra ditt individuella ledarskap gällande 

stresshantering av dina sjuksköterskor?  
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BILAGA 3 

 
Domäner Underkategorier Kategorier (vad) Tema (hur) 
Medarbetare Krav på professionskunskap 

 
Organisationens 
krav på 
sjuksköterskan 

Identifiera 
stressfaktorer 
 
 

Krav på kommunikations- 
förmåga 
 
Krav på acceptans och 
hantering av opåverkbara 
situationer 
 
Krav på att kunna arbeta 
fokuserat trots störningar 
 
Krav på empowerment 
 

Ledare Chefen agerar skyddsnät 
 

Chefens funktioner Agera för att 
hantera stress 
 Chefen agerar som strateg 

 
Chefen agerar som en 
kunskapsbank 
 
Medarbetarutveckling 
 

Chefens möjligheter 

Chefsutveckling  
 
Organisationsutveckling 
  
Förbättrad förmåga för eget 
ansvar 
 

Resultat av  
ledarskapet 

Större ansvarstagande för 
gruppen 
 
Hittat sin plats i 
organisationen 
 
Stöd och bekräftelse 
 

Chefens behov Fylla på egenkraft  

Tydligare och bättre 
förutsättningar 
 

 
 


