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Sammanfattning    
Stressrelaterade sjukdomstillstånd ökar i hela samhället. Hälsa i arbetslivet är alla indi-
viders rättighet. Distriktssköterskans yrkesroll idag är komplex. Ett arbetsområden är att 
arbeta mot en god folkhälsa. En god folkhälsa kan leda till ekonomiska vinster inte en-
bart för den enskilda individen utan även för samhället i stort vilket sedermera leder till 
en hållbar utveckling. Samhällets ökade krav på primärvården kan leda till stress hos 
den enskilda distriktssköterskan.  
 
Syfte med studien var att belysa de faktorer som kan leda till stress i distriktssköters-
kans arbetssituation. Studien är en kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer utför-
des med totalt tio informanter. Intervjuerna analyserades därefter med hjälp av en in-
duktiv innehållsanalys. 
 
I resultatet framkommer faktorer som kan leda till stress, men även faktorer som kan 
minska upplevelsen av stress. Organisatoriska förutsättningar, ledarskap, krav och ut-
satthet är faktorer som påverkar distriktssköterskans upplevelse av negativ stress. En 
välfungerande organisation, struktur samt kommunikation tycks vara  grundförutsätt-
ningar för en god arbetshälsa. Den upplevda stressen kan minska hos den enskilda di-
striktssköterskan genom kollegialt samarbete, vidareutveckling och bekräftelse från led-
ningen. Helhetsperspektiv är av största vikt för att uppnå en god arbetsmiljö och hälsa i 
arbetslivet. 
 
Nyckelord: Hållbar utveckling, upplevd stress, folkhälsa, distriktssköterska,  organisato-
riska förutsättningar, utsatthet, krav, kommunikation 
 
 



   
 

   
 

Abstract 
Stress related illness is increasing throughout society. All Individual´s right is a healthy 
workplace. The profession of the District nurse of today is complex. One of the occu-
pational areas is to work towards a healthy population. A good health can bring econo-
mic benefits not only for the individual but also for society at large, which later on leads 
to sustainable development. Society's increasing demands for primary healthcare, can 
lead to stress for the individual district nurse. 
  
The aim of this study was to elucidate the factors which can lead to stress in the district 
nurse occupational situation. This study is a qualitative study. Semi-structured intervi-
ews were conducted on a total of ten informants. The interviews were then analyzed by 
using an inductive content analysis. 
 
The results reveal factors that can lead to stress, but also factors that can reduce the ex-
perience of stress. Organizational conditions, leadership, requirements and vulnerability 
are factors that affect the district nurse's experience of negative stress. A well organised 
organization, structure and communication, are prerequisites for occupational health. 
The perceived stress can decrease for the individual district nurse with collegial cooper-
ation, personal development and acknowledgment from the managment. The holistic 
perspective is paramount for achieving a good working enviroment and occupational 
health.  
 
Keywords: Sustainable development, perceived stress, public health, district nurse, 
organizational conditions, vulnerability, demands, communication. 
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INLEDNING 

Stressrelaterade sjukdomar har ökat markant i vårt samhälle. Det som hörs ute i 
samhället idag, är att flertalet unga nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte 
orkar arbeta heltid. Detta på grund av den stress och det ansvar som åläggs dem inom 
yrket. Massmedia beskriver ofta att arbetet som sjuksköterska är stressande och 
tidssnävt, vilket kan leda till att flertalet sjuksköterskor sjukskrivs för stressrelaterade 
sjukdomar. Författarna av denna studie upplever att flertalet av patienterna idag är 
multisjuka, vilket kan resultera till en ökad arbetsbelastning för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. 
 
 
Sedan 2012 till 2014 har sjukskrivningen för personer med akut stressreaktion ökat 
markant från 15000 till 26000 (Försäkringskassan 2015). De yrkesgrupper som är mer 
kvinnodominerade såsom vård- och omsorgs yrke, har ett högre sjukskrivningsantal 
gentemot andra yrkeskategorier. Vid jämförelse gentemot andra yrkesgrupper är 
sjuksköterskor en av de yrkeskategorier som klart överstiger genomsnittet vad gäller 
sjukskrivningsdagar (Försäkringskassan 2014, ss. 11-12). 
 
 
Författarna av denna magisteruppsats är två sjuksköterskor med flera års yrkesarbetande 
bakom sig. Genom åren har våra arbetsplatser varit inom både kommun och landsting. 
Ämnet för uppsatsen föll sig naturligt att välja då vi som färdiga distriktssköterskor 
kommer att arbeta preventivt mot en hållbar utveckling och hållbar folkhälsa. 
 
 
BAKGRUND 

Hållbar utveckling 
Brundtlandskommissionens rapport från 1987 beskriver hållbar utveckling som "ett 
framåtskridande som tillgodoser de behov som finns idag, nuvarande generationers be-
hov men utan att äventyra framtida generationers möjlighet till att tillgodose sina be-
hov". Om människan ödelägger miljön och överexploaterar naturresurserna är det inte 
möjligt att uppnå en ekonomisk tillväxt samt en hållbar social utveckling (FN-förbundet 
2012). Enligt Folkhälsomyndigheten (2015 b) behöver samhället tänka i ett helhetsper-
spektiv, där de ekologiska, ekonomiska samt sociala dimensionerna vävs samman. Vi-
dare beskrivs att alla dimensioner krävs för att kunna ge en helhetsbild av hur föränd-
ringar mot ett hållbart samhälle, skall realiseras. För att nå dessa mål behövs medveten-
het samt kunskap om de förhållanden som samverkar. Individers levnadsvanor samt 
livsvillkor är bundna till alla tre dimensioner, som sedermera går in under folkhälsa.  
 

 
Folkhälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO 2015) beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av funktionshinder 
eller sjukdom. Varje människas grundläggande rättighet är att erhålla lika behandling 
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oavsett religion, ras, politisk åskådning, social- eller ekonomisk ställning för att uppnå 
hälsa. Folkhälsomyndigheten (2015 a) framhåller också att människors välbefinnande är 
av största vikt för en utveckling av folkhälsan samt en hållbar samhällelig utveckling. 
Flera faktorer påverkar folkhälsan, dels individens levnadsvanor och egna val, men 
dessutom av den yttre miljön, samhällsområden och de demokratiska rättigheterna i 
samhället. Målet för det nationella folkhälsoarbetet är: ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 
(Folkhälsomyndigheten 2015 a). 
 
 
Alla individer skall få möjlighet till att själva bestämma över sin hälsa samt minska sin 
ohälsa genom att ta fram eventuella problemområden och därefter försöka finna 
lösningar till dessa. Detta kan uppnås genom fungerande arbetsvillkor, vilket i sin tur 
leder till minskad arbetsrelaterad ohälsa samt minskade sociala skillnader i ohälsa. Det 
skall finnas både individuella samt samhälleliga förutsättningar för att individen skall 
kunna nå sitt mål (Socialdepartementet 2012, s.1; Folkhälsomyndigheten 2014). Genom 
att minska avståndet mellan olika grupper i samhället och på samma gång ge människor 
ökad trygghet, potential till utveckling samt acceptabel ekonomisk levnadsnivå, 
kommer detta leda till förutsättningar för en hållbar tillväxt (Folkhälsomyndigheten 
2014, Folkhälsomyndigheten 2015 b). 
 
Folkhälsomyndigheten har utvecklat elva målområden för att uppnå en bättre folkhälsa. 
De faktorer i människors levnadsvanor och livsvillkor som har störst betydelse för 
hälsan benämns hälsans bestämningsfaktorer. Indikatorer är sedan det som mäter 
bestämningsfaktorernas utveckling (Folkhälsomyndigheten 2015 a). 
 
Antonovsky (1996, s. 12) beskriver i sin studie hur en lyckad förebyggd folkhälsa kan 
leda till en ekonomisk vinst, då en ökad folkhälsa leder till minskat behov av sjukvård, 
samtidigt som den ökade folkhälsan leder till en ökad produktivitet och därmed bättre 
ekonomi både på individ och samhällsnivå. Antonovsky (1996, s. 13) och 
Folkhälsomyndigheten (2014) framhåller utvecklingen av hållbar tillväxt genom sin 
beskrivning av hur myndigheterna bör hjälpa individer till ett leverne som minskar ett 
riskbeteende, samt även hur myndigheterna bör utforma samhället för att minska 
uppkomst av riskfaktorer. 
 
 

Arbetslivets påverkan på hälsan 
God arbetsmiljö är en förutsättning för att uppnå en bra hälsa i arbetslivet 
(Folkhälsomyndigheten 2014). Arbetsmiljölagen (1977:1160) beskriver i kapitel 1 & 2 
att målet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en 
god arbetsmiljö i övrigt. Vidare beskrivs att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med 
hänsyn till det arbete som utförs samt den tekniska och sociala utvecklingen i samhället. 
Alla individer har olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt, vilket ska leda till att 
arbetsförhållandet anpassas efter individens egna fysiska och psykiska förutsättningar. 
Varje individ skall ges möjlighet att medverka till utveckling, få möjlighet till 
samarbete, variation och samhörighet i sin egen arbetssituation. Varje individ bör känna 
delaktighet, ha kontroll samt ha ett inflytande över sitt arbete. Med inflytande anses hur 
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arbetet ska utföras samt individen bör kunna påverka arbetstakten alternativt 
arbetsmängden till sin aktuella arbetsförmåga. Enbart förebyggande insatser för ohälsa 
är inte tillräckligt utan insatser som främjar hälsa i arbetslivet är av största vikt. 
 
Arbetslivet har en stor betydelse för individers välstånd och hälsa. Omständigheter 
utanför vårt arbete interagerar med förhållanden på vårt arbete som sammantaget bidrar 
till ohälsa och hälsa (Folkhälsomyndigheten 2013a). Detta styrks av Happel et al. (2013, 
ss. 641-642) och Krantz, Berntsson och Lundberg (2005, s. 212) som i sina studier såg 
hur familjelivet inte alltid interagerar med arbetslivet. Jönsson (2012, ss. 239-240) 
belyser hur arbetstillfredsställelsen ökar hos individen när målen för verksamheten är 
klargjorda, samt de innehar en medvetenhet om vad som förväntas av dem inom 
verksamheten. Vidare beskrivs vikten av det kollegiala stödet för att uppnå en god 
arbetstillfredsställelse hos distriktssköterskorna. 
 
Det som i vårt yrkesliv ofta framkallar stress är en kombination av höga krav samt en 
låg grad av kontroll. Stress kan även upplevas som en fartgivare och positiv utmaning 
när det upplevs en balans mellan de ställda kraven och vår enskilda förmåga att hantera 
krav. När en individ har krav som överstiger dess förmåga, så kallad överstimulans 
alternativt när man som yrkesarbetande individ inte får använda eller utveckla sin 
förmåga på grund av för lågt ställda krav så kallad understimulans leder detta till 
negativ stress. Det som oftast kan framkalla en stress i arbetslivet är en kombination av 
låg grad av kontroll och högt satta krav (Socialstyrelsen 2009, ss.182, 192; Agervold 
2001, ss. 94-95). Redan 1979 beskrev Karasek (1979 s. 292) sambandet mellan högt 
ställda krav på arbetet, låg grad av kontroll på sin arbetssituation och upplevelsen av 
stress. Studien jämför USA och Sverige och resultaten är likvärdiga för de båda 
länderna. De arbetare som har en låg kontroll över sitt arbete och högt ställda krav 
upplever oftare utmattning av sitt arbete. De har oftare insomningsproblem, stört 
sömnmönster samt svårigheter att vakna på morgonen. Vidare beskrivs hur arbetarna 
upplever depression, nervositet och ångest när de självskattar sina besvär. Nordlund et 
al. (2010 ss. 3, 4) styrker krav-kontroll modellen genom att de i MONICA-studien fann 
ett klart samband mellan höga krav och låg grad av kontroll på arbetsplatsen kan leda 
till högre risk för utbrändhet och arbetsrelaterad stress. Skiftarbete samt risk för 
arbetslöshet ledde till en signifikant högre poäng på Shirom Melamed Burnout 
Questionarie (SMBQ), vilket kartlägger förhållandet i helhet mellan den mentala och 
fysiska utmattningen i livet. Vidare framkommer i denna studien ingen skillnad 
gällande män och kvinnor beroende på deras civilstånd eller hemmavarande barn. Män 
och kvinnor som har en hög grad av social integration, fysisk aktivitet och är tillfreds 
med sin ekonomiska situation visar lägre poäng i SMBQ. Theorell et al. (2014, s. 80) 
påvisar likvärdiga resultat i sin studie. 
 
 

Organisationens påverkan på arbetslivet 
Happel et al. (2013, ss. 641-642) beskriver i sin studie av sjuksköterskor vad som 
orsakar stress i arbetslivet. Hög arbetsbelastning beroende på för liten personalgrupp 
med ibland en otillräcklig kunskapssammansättning. Hög arbetsbelastning beror även 
på vårdandet av många patienter på samma gång, användandet av specialiserad 
utrustning, samt utförandet av arbetsuppgifter som inte är patientnära såsom 
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administration. Sammantaget kan hög arbetsbelastning och för låg bemanning leda till 
att individer inte kan ta sin schemalagda rast. Studien lyfter fram tre viktiga aspekter 
som sjuksköterskorna ser som en orsak till personlig stress vilka är mobbning, 
kommunikationsproblem och konflikter sjuksköterskorna emellan. Vidare beskrivs att 
dessa aspekter kan uppkomma av hög arbetsbelastning. Orrung Wallin, Jakobsson och 
Edberg (2015 s. 373) påvisar att vårdpersonal som upplever en hög arbetsbelastning ofta 
känner en lägre känsla av sammanhang, samt lägre stöd av organisation och i 
arbetsmiljön. Vilket i sin tur kan leda till sämre arbetsklimat, ledarskap och lägre kvalité 
i vården. Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg och Strandberg (2015, s. 282) kunde inte 
påvisa någon signifikant samband av utbrändhet mellan den privata- och offentliga 
organisationen. Happel et al. (2013, ss. 643, 645) tar upp vikten av vidareutveckling 
inom sin yrkesroll och gå vidare i sin karriär, samt att synas och erhålla positiv feedback 
av ledningen är viktiga aspekter för att minska upplevelsen av stress. 

 

 

Stressens påverkan på människokroppen 
Socialstyrelsen (2009, s. 182) beskriver stress som en instabilitet mellan de krav som 
finns och individens förmåga att manövrera dem. Selye (1957, ss. 54, 253) beskriver 
stress som ett tillstånd som yttrar sig genom specifika syndrom, vilka är framkallade av 
ospecifika förändringar hos individen. Författaren påpekade även att varken för mycket 
eller för lite ansträngning är bra för organismen. Däremot bör tilläggas är att alltför stor 
påfrestning är klart sämre än för lite. Selyes beskrivning av stress styrks även av 
Karasek (1979, s. 297). 
 
Stress beskrivs som de anpassningar i kroppen som utlöses av fysisk eller psykisk 
påfrestning så kallade stressorer eller stressfaktorer. Våra förfäder överlevde med hjälp 
av stressreaktioner eftersom de stärkte deras beredskap för kamp eller flykt. I dagens 
västerländska samhälle framkallar de krav som ställs på individen, samma biologiska 
stressreaktioner som hjälpte våra förfäder (Socialstyrelsen 2009, ss. 187, 192; Agervold  
2001, ss. 94-95). Stress som pågår under längre tid kan vara svårare att stänga av, vilket 
kan orsaka en permanent obalans i kroppens uppbyggande och nedbrytande uppgifter 
och eventuellt leda till kroniska eller akuta sjukdomar (Socialstyrelsen 2009, s. 181-
183). 
 
Socialstyrelsen (2009, s. 182) och Folkhälsomyndigheten (2013,b) påvisar att det i 
forskningen finns ett samband mellan flertalet hälsoutfall och psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer. Agervold (2001, s.94-95) och Socialstyrelsen (2009, s. 183) 
beskriver sambanden mellan stress och kroppsliga symtom såsom högt blodtryck och 
hjärtinfarkt, nackspänning, huvudvärk, eller depression. Övervikt, diabetes, psoriasis 
och långvarig smärta är ytterligare symtom som kan ha samband med stress. Vilket 
även styrks av Auvinen et al. (2009, ss. 647-648), Schell, Theorell, Hasson, Arnetz och 
Saraste (2008, s. 397) och Krantz, Berntsson och Lundberg (2005, s. 211). Dessa 
författare påtalar att stress kan vara orsaken till  ökad risk för inflammationer i kroppen, 
vilket i sin tur sedermera kan leda till sämre sömn, psykisk nedsättning, nack-, axlar- 
och ländryggs problem. 



 

 
 5 

Selye (1957, s. 270) beskrev sambandet mellan arbete och god sömn alternativt dålig 
sömn. Författaren beskrev hur en individ som upplever stress under sin arbetsvardag 
men kan komma till ett avslut, kan förbereda sig inför vila och nattsömn, medan den 
som inte kan koppla av från sitt arbete, upplever spänningar vilket leder till 
anspänningar, vilka i sin tur kan hålla individen vaken. Utvecklandet av ett dåligt 
sömnmönster kan vara svårt att bryta. Vidare påtalar författaren hur insomnings-
svårigheter samt sömnlöshet är en stor orsak till stress och vice versa. Karasek (1979, s.  
296) beskriver sambandet mellan konsumtionen av insomningstabletter, sjukdagar och 
påfrestningar relaterade till arbetet. De individer som upplever en låg grad av kontroll 
över sitt arbete med samtidigt högt ställda krav har en högre konsumtion av läkemedel 
samt högre sjukfrånvaro.  
 
Arbetsmiljöverket (2014, s. 28-32) tar upp att sociala samt organisatoriska arbetsskador 
har ökat sedan 2010, idag uppgår den siffran till 40 procent hos kvinnor och av dessa 
arbetar åtta av tio inom vård och omsorg. Cirka 15 procent hos kvinnorna och 6 procent 
av männen påtalar att stress är en av orsakerna till arbetsskadorna. 
  
 

Stress hos sjuksköterskor 
Harzer och Ruch (2015, s. 8) beskriver att sjuksköterskor upplever en högre grad av 
stress än många andra yrkesgrupper. Ulrich et al. (2010, s. 2514) påtalar det faktum att 
många yngre sjuksköterskor samt de mindre erfarna upplever en högre grad av stress. 
Shultz, Wang, Crimmins och Fischer (2010, s. 31) styrker detta när de i sin studie 
beskriver den signifikant högre upplevda arbetsrelaterad stress hos yngre kvinnlig 
hälso- och sjukvårdspersonal samt de som arbetade fler timmar per vecka. Vidare 
beskrivs hur stressfaktorn upplevdes högre gällande de etiska patientsituationerna, 
speciellt vid frågor gällande livets slut. Galdikiené et al. (2014, ss. 330-331) instämmer 
hur etiska patientsituationer var en orsak till stress hos sjuksköterskor men däremot 
kunde de inte finna något samband mellan ålder hos sjuksköterskan och olika typer av 
stress. Ulrich et al. (2010, s. 2514) påvisar även i sin studie att sjuksköterskor i 
patientnära vård indikerar en hög eller väldigt hög grad av stress, gentemot de 
sjuksköterskor som inte arbetar i en direkt patientnära vård.  
 
Gustafsson, Eriksson, Strandberg och Norberg (2010, ss. 28, 32) jämför i sin studie vad 
som utmärker en grupp sjukvårdspersonal som drabbats av utmattningssyndrom 
gentemot en grupp som inte drabbats av utmattningssyndrom. Karakteristiskt för de som 
inte drabbades är: De har en inre frid vilket gör att de klarar av att lyssna på sitt 
samvete, de kan se att patienter får en god vård trots bristande resurser. Den närmsta 
chefen lyssnar och tar till sig de arbetsrelaterade problem som beskrivs. De klarar av att 
ta ”en sak och dag i taget” samt de undrar sällan vad meningen med allt är. Vidare 
beskriver författarna att det som är mest karakteristiskt för de individer som drabbats av 
utbrändhet, är hur de upplever att deras samvete bleknar när de inte lyssnar på det. 
Samvetet behöver dämpas om deras arbete inom sjukvården ska kunna fortgå. De 
tvingas ge vård som känns fel samt de upplever att tiden inte räcker till för att kunna ge 
den vård som krävs. Vidare leder detta sammantaget till att de undviker både patienter 
och deras familjer som kan behöva stöd. Privatlivet hos dessa individer är så krävande 
för dem att det påverkar deras arbetssituation. Harzer och Ruch (2015, s. 8) framhåller i 
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sin studie att intellektuell, emotionell och personlig styrka hos en individ ofta leder till 
en positiv strategi för att kunna hantera den arbetsrelaterade stressen, vilket i sin tur kan 
jämföras med Antonovskys (1996, s. 15) beskrivning av hur styrkan i en individs 
"känsla av sammanhang" kan leda mot ökad hälsa. 
 
 

Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskan 
Distriktssköterska är en skyddad yrkestitel. Vetenskapligt förhållningssätt, förmåga till 
självständigt arbete, professionellt ansvar och mångkulturellt kunnande är några av de 
stora krav som ställs på distriktssköterskan. Vidare arbetar hon evidensbaserat genom 
att hon ska kunna beskriva och kritiskt analysera olika situationer, identifiera och 
urskilja nya idéer samt utvärdera och genomföra desamma. Distriktssköterskor arbetar i 
enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod. Koden innefattar 4 
grundläggande ansvarsområden; Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 
lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 8-9). 
 
Distriktssköterskans arbete grundar sig på ett holistiskt och etiskt förhållningssätt. 
Vidare innebär det att hon följer gällande lagar samt arbetar enligt beprövad erfarenhet 
och vetenskap. Speciellt det etiska förhållningssättet är av största vikt, vilket innebär 
respekt för patientens autonomi och integritet i de miljöer samt skiftande 
arbetssituationer som utgör distriktssköterskans arbetsfält. Distriktssköterskor bör ha ett 
holistiskt perspektiv med ett patientcentrerat arbetssätt då de integrerar hälsofrämjande, 
medicinska- och omvårdande ställningstaganden eftersom de i sitt yrkeskunnande 
stärker och stödjer individen, gruppen och familjen. Distriktssköterskans arbete innebär 
möten med människor i alla åldrar. Hälsofrämjande synsätt krävs för att kunna stärka 
patienten till en god hälsa, vidare ingår det i kompetensen kunskap för bedömning av 
övergången från den vård som är sjukdomsbehandlande till den palliativa vården. Detta 
krävs för att kunna erbjuda en god och värdig död. Den breda kunskapen innebär att hon 
kan möta både oförberedda samt förutsägbara situationer. Distriktssköterskans yrkesroll 
innebär beredskap för ett livslångt lärande (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 7-9). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskan har en yrkesroll med skiftande arbetsuppgifter. Vårdmöten sker med 
individer genom livets alla skeenden, från den nyfödda individen till den åldrande 
döende personen. Distriktssköterskor har idag en hög arbetsbelastning med krav på god  
tillgänglighet, för att kunna möta medborgarnas skilda behov. Distriktssköterskans 
ökade krav från samhället kan bidra till en ökad arbetsbelastning, vilket sedermera kan 
leda till stress. Det är därför av största vikt att belysa de faktorer inom primärvården, 
som kan leda till stress hos den enskilda distriktssköterskan. 
 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att belysa de faktorer som kan leda till stress i distriktssköterskans 
arbetsroll. 
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METOD 

Ansats 
Studien har en induktiv ansats, där författarna analyserat de texter som är baserade på 
intervjuer med informanter, kring faktorer som kan bidra till stress, för att därefter 
erhålla ny kunskap om ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim 2009, s. 160; Elo & 
Kyngäs 2008, s. 109). För att uppnå detta användes kvalitativ innehållsanalys som 
lämpar sig väl för att uppnå en djupare förståelse och mening av informanternas 
upplevda arbetssituation (Kvale & Brinkman. 2014, s. 46; Elo & Kyngäs 2008, s. 108). 
Graneheim och Lundman (2004, s. 107) tar upp att varje induktiv innehållsanalys skall 
ge svar på frågorna "vad" och "hur", beroende på intervjuns frågor om upplevelse eller 
erfarenheter. 
 
 

Urval/deltagare 
Förfrågan mailades ut till verksamhetschefer på 34 vårdcentraler i Göteborgsområdet, 
för att sondera intresset av deltagande i studien se bilaga 1. 
Verksamhetschefer vid tio vårdcentraler accepterade att delta i studien och förmedlade 
kontakt med presumtiva informanter. Vilka skriftligen informerades om studien, se 
bilaga 2. I denna studie deltog tio distriktssköterskor. Inklusionskriterierna för studien 
var att informanterna arbetat som distriktssköterska minst två år, inom primärvården. 
Informanterna som intervjuades hade olika lång arbetslivserfarenhet, från tre till tjugotre 
år. Sju av informanterna var anställda inom privat samt tre var anställda inom offentligt 
drivna vårdcentraler. Samtliga informanter var kvinnor i åldrarna 29-58 år. 
 
 

Datainsamling 
Den kvalitativa intervjun kräver förståelse och samarbete mellan forskaren och 
informanten, så texter baserade på intervjuerna är beskrivna efter intervjuns 
sammanhang (Graneheim & Lundman 2004, s. 106). Elo och Kyngäs (2008, s. 109) tar i 
sin studie fram vikten av god planering inför intervjuerna, vilket de beskriver som: 
förberedelser, organisering och rapportering. 
 
Informationen samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide med 
fyra huvudfrågor samt fyra följdfrågor konstruerades, för att få informanterna att berätta 
så öppet som möjligt om de upplever stress på arbetet, se bilaga 3. Intervjumetoden 
innebär att forskaren i förväg har konstruerat en mall med frågor med de ämnen som 
skall innefattas. Intervjuerna började med en öppen ingångsfråga "Vad är stress för 
dig?". Om och hur alla frågor bearbetas under intervjun beror på intervjuaren, 
informanten och själva samtalet (Kvale & Brinkman 2014, ss. 165-166). Intervjuerna 
spelades in på ljudfiler i mobiltelefon. Samtliga intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplatser under tre veckor hösten 2015. Tid och plats för 
intervjuerna bestämdes av informanterna. Intervjuerna transkriberades därefter av den 
författare som utfört intervjun (Elo & Kyngäs 2008, s. 109). 
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Analys 
Kvalitativ innehållsanalys anses lämplig, då det sedan tidigare inte finns tillräckligt med 
kunskap om ämnet (Elo & Kyngäs 2008, s. 109). Författarna läste igenom samtliga 
intervjuer flera gånger var för sig för att erhålla en god bild av innehållet (Lundman & 
Hällgren Granheim 2009, ss. 162-169). Tillsammans identifierades meningsbärande 
enheter. Meningsbärande enheter är textstycken, meningar eller ord som hör ihop och 
som svarar upp mot studiens syfte vilka därefter sammanlänkas till underliggande 
kategorier (Graneheim & Lundman 2004, s. 107; Lundman & Hällgren Graneheim 
2009, s. 163-164). Elo och Kyngäs (2008, s. 109) framhåller att meningar i sin tur kan 
innehålla flera underliggande betydelser. För att uppnå en bra kodning och erhålla 
kategorier har författarna använt en mall, där meningsenhet, kondenserad mening, kod, 
underkategori samt kategori finns med (Graneheim & Lundman 2004, s 107; Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2009, ss. 162-169). Exempel på studiens analysprocess visas i 
Tabell. 1. 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

När man har 
många patienter 
på rad och man 
känner att man 
känner att man 
inte riktigt 
hinner med att 
dokumentera 

 
 
 

Jag hinner inte 
att dokumentera 

 
 
 

 
 
 

Upplevelse av 
tidsbrist 

 
 
 

Administration 

 
 
 
 
 
 
 

Krav 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgängligheten 
kan stressa mig 
definitivt att 
man känner att 
man inte har 
tillräckligt med 
resurser. 

 
Upplever låg 
tillgänglighet 
med för lite 

resurser. 
 

 
Upplevelse av 
otillräckliga 

resurser 
 
 

 
Tillgänglighet 

Jag arbetade 
med en totalt 
oförstående 

chef 

Jag känner 
frustration över 

chefen. 

Upplevelse av 
frustration. 

Kommunikation Ledarskap 

 
Trovärdighet 
Elo och Kyngäs (2008, s. 112) framhåller vikten av att författarna beskriver hur analys, 
resultat samt studiens begränsningar och styrkor leder till ökad tillförlitlighet i studien. 
För att uppnå tillförlitlighet bör forskaren följa de etiska krav som ställs, genom att 
försöka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den publicerade kunskapen. De vill säga att 
resultaten skall vara så representativa och korrekta som möjligt, utan personliga 
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fördomar och fria från bias (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 111, 292; Lundman & 
Hällgren Graneheim 2009, s 170). 
 
 

Forskningsetiska överväganden 
För denna studie förhöll sig författarna till de grundläggande etiska principer som är 
utarbetade när det gäller forskning vilken involverar människan. Dessa grundläggande 
etiska principerna är följande: Informationskrav, samtycke, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 6; Helsingforsdeklarationen 2013, s. 5; 
Northern Nurses´ Federation (NNF), 2003, ss. 11, 12). Ingen ansökan har gjorts till 
etikprövningsnämnden då en studie som utförs på avancerad nivå inom universitetets 
ramar inte är i behov av det (SFS 2003:460 §2). Informationskrav innebär att 
deltagarna, ska delges information om syftet med studien, upplägget av studien samt de 
bör även informeras om eventuella fördelar och risker som kan finnas med ett 
deltagande i studien (Vetenskapsrådet 2002 s. 7: Helsingforsdeklarationen 2013, s. 5; 
Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). Genom skriftlig information till samtliga 
verksamhetschefer har författarna följt den etiska principen. Samtycket ska innehålla 
information om studien, samt informantens rättighet att när som helst avsluta sitt 
deltagande utan att uppge anledning  (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7, 9; 
Helsingforsdeklarationen 2013, s. 5; NNF 2003, s. 11; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 
107-108). Samtycke inhämtades frånsamtliga deltagare i studien med respekt gentemot 
deras autonomi och självbestämmanderätt se bilaga 1 och 2. 
 
Inom forskningen följs konfidentialitetskravet genom att allt forskningsmaterial 
förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det (Vetenskapsrådet 2002, s. 12; 
NNF 2003, s. 12; Helsingforsdeklarationen 2013, s. 5; Kvale & Brinkmann 2014, s. 
109). Det inspelade material som författarna fick fram vid intervjuerna mailades till 
deras respektive mailadresser, varpå de sparades på författarnas datorer. Efter 
transkribering döptes filerna enbart med initialer av deltagarna. Efter godkänd 
examination kommer samtligt material från intervjuerna att raderas. I det slutgiltiga 
materialet kommer inte enskilda citat eller påståenden kunna härledas till enskilda 
individer, i enlighet med gällande konfidentialitetskrav. Nyttjandekrav inom forskning 
betyder att de uppgifter som framkommit i studien inte får användas på något annat sätt 
än till forskning (Vetenskapsrådet 2002, s. 14; Helsingforsdeklarationen 2013, ss. 7-8). 
Vetenskapsrådet (2002, s. 15) rekommenderar att deltagarna i studien får ta del av det 
slutgiltiga forskningsresultatet om de så önskar. 
 
 

Förförståelse 
Författarna är båda sjuksköterskor vilka innehar erfarenhet av arbete inom 
primärvården. Under sina yrkesverksamma år har författarna upplevt stress både 
personligen och på arbetsplatsen. Författarnas förförståelse har bidragit till valet av 
ämne och önskan om en fördjupning inom ämnet. Enligt Lundman och Hellgren 
Graneheim (2009, s. 170) kan det slutgiltiga resultatet färgas av forskarens tidigare 
erfarenhet inom ämnet. Förförståelsen inom ämnet är även betydelsefull för 
tolkningsprocessen. 
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RESULTAT 

I studiens resultat redovisas distriktsköterskans upplevelse av faktorer som kan orsaka 
stress. Upplevelserna beskrivs med hjälp av huvudkategorierna organisatoriska 
förutsättningar, ledarskap, krav och utsatthet. I tabell 2 presenteras resultatets kategorier 
och underkategorier 
 
Tabell 2 Underkategori och kategori 

Underkategori Kategori 
Struktur 
Personal 

 
Organisatoriska förutsättningar 

Personlig belastning  
 Bekräftelse 

Kommunikation  

 
Ledarskap 

Administration 
Förväntningar 
Tillgänglighet 

 
Krav 

Aggressivitet 
Oförutsedda händelser 

Bristande kollegialt samarbete 
Osäkerhet 

 

 
 

Utsatthet 
 

 
 

Organisatoriska förutsättningar 
Informanterna beskriver hur de upplever att det krävs vissa organisatoriska förutsätt-
ningar för att uppnå en bra arbetssituation. Under kategorin organisatoriska förutsätt-
ningar ingår underkategorierna struktur, och personal.  
 
 
Struktur   

Informanterna belyser vikten av bra struktur på arbetsplatsen. Informanterna påpekar 
även hur viktigt det är att ha vetskapen om att de instrument och apparater de använder i 
sin arbetsvardag ska vara kontrollerade och hålla en bra standard standarden. 
Några av informanterna beskriver hur de upplever stress med dagens teknik. Vidare 
belyser informanterna att på grund av att de inte är uppvuxna med den teknik som finns 
inom yrket idag, samt att de inte fått till sig den kunskap som behövs för att sköta 
tekniken på ett bra sätt.  
 

"Det är jätteviktigt att jag vet att alla instrument jag använder 
 alltid är kontrollerade och håller standarden." 

 
Flertalet informanter beskriver flera faktorer som kan leda till stress, dels av att inte få 
till sig kunskapen om var de skall hitta viktig information eller de styrdokument som 
behövs för att utföra arbetet. Vidare beskriver informanter hur upplevelsen av stress 
ökar när arbetssituationen är rörig och ostrukturerad.  
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"Jag blir stressad när saker inte fungerar,  
risk för misstag ökar." 

 
Några informanter har beskrivit att god struktur på arbetsplatsen ger dem arbetsro samt 
tillit till organisationen. 
 

"Det är en bra ledning alltså bra styrdokument allt det här är ju Ja jag 
 vet exakt var jag kan leta och söka information". 

 
Informanterna beskriver att upplevelsen av stress minskar vid bra arbetsstruktur.  
 

 
Personal   

Informanterna belyser att primärvården idag har ett stort tryck på sig, verksamheten 
växer på många arbetsplatser samtidigt som informanterna lyfter fram att personalstyr-
kan inte alltid växer i samma takt. Informanterna belyser att likvärdig situation uppstår 
när den närmaste kollegan är ledig under en längre tid eller frånvarande på arbetsplatsen 
utan att ersättas av en vikarie. Informanterna uttrycker att likvärdig vård ska bedrivas 
men med färre antal personer, vilket inte är en hållbar situation i längden. 
 

"Samma vård skulle bedrivas med samma antal patienter,  
men med stor reducerad personalstyrka".  

 
Informanterna lyfter fram den konsekvens som kan uppstå med för låg bemanning är att 
exempelvis flera kollegor slutar blir arbetsbelastningen för hög för de som är kvar. In-
formanterna beskriver att en konsekvens av för lite personal är att fler kollegor kan sluta 
då de inte mäktar med arbetsbelastningen och upplevelsen av en ohållbar arbetssituat-
ion.   
 
Vidare beskriver informanterna att de upplever att ledningen inte alltid lyssnar eller tar 
till sig budskapet om att det är en ohållbar arbetssituation, vilket kan leda till stress. 
Flera informanter framhåller upplevelsen av att det kan vara en ekonomisk fråga angå-
ende personalresurser, men upplever att organisationen har svårt att se detta behov av 
humankapital. Vidare beskriver informanterna att den ohållbara arbetssituationen leder 
till stress när ledningen inte uppmärksammar och tar till sig budskapet. Flera informan-
terna framhåller att organisationen kan ha svårt att se behovet av personalresurser, men 
att det även kan vara en ekonomisk fråga.  
 

"Jag arbetade med en totalt helt oförstående chef". 
 "Det är viktigt att få ett helt fartyg att gå åt samma håll"  

 
Informanterna beskriver att ledningen på arbetsplatsen behöver ta sitt ansvar när situat-
ionen är den omvända, att personalstyrkan ökar snabbt och endast ett fåtal av den gamla 
konstellationen är kvar. Vidare beskriver informanterna hur det är en stress situation i 
sig att få många nya kollegor under en kort period. Känslorna ligger lätt kvar i hur det 
var förut. Ledningen behöver stödja både oss som är kvar och de nyanställda, belyser 
informanterna.  
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"Jag är faktiskt ny på min gamla arbetsplats". 
 

Informanterna beskriver även en ökad stress när arbetssituationen snabbt förändras, nya 
arbetskamrater tillkommer och nya konstellationer uppstår. 
 
 

Ledarskap 
Kategorin ledarskap beskriver vikten av ett gott ledarskap för att arbetsplatsen skall 
fungera. Under kategorin ledarskap finns personlig belastning, bekräftelse och 
kommunikation som underkategorier. 
 
 
Personlig belastning  

Informanterna beskriver att yrket som distriktssköterska kan orsaka personlig 
belastning. Vidare framkommer det hos flera informanter att den personliga 
belastningen bland annat kan orsaka  svårigheter att somna, på grund av tankar på 
arbetsdagen samt det ansvar som yrket innebär. 
 

"Det ger mig sömnbesvär att inte hinna med." 
 

Informanterna upplever att det inom vissa områden är svårt att remittera sina patienter 
vidare till andra team. Informanterna betonar känslan av stress, på grund av att de 
känner ett personligt ansvar som följer med dem hem efter arbetsdagen är slut.  
 

"Alla är uppbokade och det går inte att remittera i teamet,  
då ska vi lösa det, men det kommer hela tiden tillbaka till mig." 

 
Flertalet av informanterna beskriver hur de många gånger kan styra sin mottagning, men 
att det riskerar att bli en självpålagd stressituation i vad som skall hinnas med under en 
arbetsdag. Vidare belyser informanterna en känsla av att vilja göra mer än vad som går 
att utföra under en arbetsdag. 
 

"Det krockar med mina egna krav på vad jag vill 
 och hinner göra med patienten." 

 
Informanterna belyser vikten av att ett gott ledarskap för att minska uppkomst av den 
personliga belastningen. 

 

 
Bekräftelse 

Informanterna belyser vikten av att erhålla bekräftelse på sitt arbete från den närmsta 
chefen, för att uppleva en inre balans. Vidare beskriver informanterna att den inre 
balansen leder till en tillfredsställelse med sin arbetssituation. 

"Sektionsledaren eller enhetschefen kunde fråga lite oftare  

– Hur har du det nu? Liksom bara efterfråga lite granna". 
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Informanterna framhåller vikten av att chefen ser dig samt de behov och önskningar om 
vidareutveckling. Vidare framhåller informanterna att vidareutveckling inom arbetet 
leder till en stimulans på arbetsplatsen. 
 

"Stimulansen också, så att det man drivs av  
och velat kanske göra ett bättre arbete,  

påverkas såklart om man känner att man får rätt förutsättningar". 
 

Informanterna håller fram att om chefen ser och bekräftar dig, leder det till en bra ar-
betsmiljö för samtliga på arbetsplatsen.  
 
 
Kommunikation 

Flertalet av informanterna beskriver relevansen av god kommunikation på arbetsplatsen. 
Vidare beskriver informanterna vikten av lyhördhet för varandras arbetssituation är 
viktig för att minska uppkomst av stress. 

 

"Jättestressigt med kollegor som kommer 

 och knackar på dörren hela tiden och stör!".  

 

Informanterna påtalar hur viktigt det är att kunna kommunicera med sin kollegor. 
Vidare belyser informanterna vikten av att kunna konsultera och diskutera patienter med 
sina kollegor leder till minskad stress.  

 

"När jag inte kan konsultera bolla eller konsultera 

 med andra kollegor ökar stressen". 
 
Informanterna belyser vikten av god kommunikation mellan samtliga aktörer på 
arbetsplatsen minskar uppkomst av upplevd stress.    
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Krav 
Kategorin krav innehåller de olika sorters krav det finns inom yrket idag. Både krav från 
enskilda individer men också självpålagda eller förväntade krav från organisationen. 
Till kategorin krav ingår underkategorierna administration, förväntningar och tillgäng-
lighet. 
 
 
Administration 

Informanterna beskriver att ett ökat dokumentationskrav har uppkommit de senaste 
åren. Vidare påtalar informanterna en ökad stress, då administrationen är en uppgift som 
upptar en stor del av arbetsdagen. 
 

"Det är mycket administration, och den administrationen  
är så vansinnigt stressande i sig" 

 
Flertalet av informanterna beskriver svårigheten av att hinna med allt administrativt 
arbete under dagen. Informanterna beskriver ökad stress av att känna att tiden inte 
räcker till för att ta hand om både patienter samt all administration.  
 

"Jag vill göra så himla mycket saker.  
Stressen är ju att man har alldeles för mycket saker som läggs på hela tiden  

och som man skall göra och som borde göras, som man inte gör".  
 

Några av informanter upplevde att stressen minskade när de kunde delegera arbete till 
andra i teamet eller när de kunde skjuta upp arbete till en annan dag. 
 

"Jag gör det som är viktigast.  
Delegerar det som kan göras av någon annan". 

 
Informanterna upplever att det går åt mycket tid till att finna alla de siffror som ska 
sökas. Vidare beskriver informanterna hur de krav på dokumentation som ingår i deras 
arbetsuppgifter men som inte får någon administrativ tid avsatt leder till en ökad stress i 
arbetssituationen. 

 
 

Förväntningar 

Flera informanter beskriver att förväntningarna på primärvården har ökat under de 
senaste åren. Vidare belyser informanter en ökad stress av de förväntningar som finns 
från organisationen, patienterna eller från dem själva. Informanterna beskrev hur de 
självpålagda förväntningarna ökade arbetsstressen. 
 

"Beroende på vilka förväntningar jag har på mig själv  
och på mina arbetskollegor upplever jag stress". 
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Informanterna beskriver de upplevda förväntningar samhället och organisationen har på 
dem. Vidare påtalar informanterna hur stressen ökar när samhället alltid förväntar sig att 
de ska vara uppkopplade.   
 

"Det krävs att man alltid är uppkopplad" 
"Patienten kräver att jag ska ringa idag".  

 
Informanterna påtalar att de förväntningar de har på sig själva och sina kollegor kan 
orsaka stress. Vidare belyser informanterna hur de kan uppleva en ökad stress när 
kollegorna inte uppfyller de förväntningar och krav som de ställer på varandra. 
 

"Ett helt fartyg ska gå i samma riktning" 
 

Informanterna påtalar hur de kan minska känslan av stress, genom att inneha ett gott 
förhållningssätt och god balans gentemot varandras arbetsuppgifter. 
 

 

Tillgänglighet 
Flera informanter beskriver hur tiden i telefonen stressar dem. Vidare beskriver 
informanterna att det ökade trycket på primärvården leder till en känsla av att inte kunna 
erbjuda patienterna tider. Informanterna påtalar hur patienterna har ett behov av tid som 
inte kan tillmötesgås, vilket kan leda till en ökad stressituation.  
  

"Det är en stressituation när man sitter i telefon 
 och inte har några tider att erbjuda". 

 
Informanterna belyser att det skett en förändring inom primärvården de senaste åren, 
som ofta leder till ökat tryck och mindre tider att erbjuda. Vidare påtalar informanterna 
hur kravet på tillgänglighet ger en ökad stress, då oftast inte resurserna på vårdcentralen 
har ökat.  
 

"Vi har många listade och det här med tillgängligheten  
är ju inte alltid den bästa, vilket inte känns bra".  

 
Flera informanter beskriver hur vårdcentralens drop-in tider inte räcker till för alla 
patienter som söker. Vidare belyser informanterna en ökad stressituation att inte ha 
möjlighet till att ge de flesta vårdsökande tid eller vård.  
 

"Man tittar i sin tidbok och upptäcker,  
men Gud jag har ju ingenting att erbjuda". 

 
Informanterna beskriver att tiden inte alltid finns för att utföra ett bra arbete. Vidare 
framhåller informanterna att upplevelsen, av att inte kunna utföra ett bra arbete kan leda 
till en ökat stress. 
 

"Jag känner mig stressad när jag inte får ihop min dag". 
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Flertalet informanter beskriver ett ökat tryck på vårdcentralens tider och att det 
framförallt är tillgängligheten i telefon som utlöser stress. 
 
 

Utsatthet 
Att uppleva känslan av utsatthet är att uppleva en risk för att bli drabbad av något oför-
utsett. Till kategorin utsatthet finns aggressivitet, oförutsedda händelser, kollegialt sam-
arbete samt osäkerhet som underkategorier.  
 

 

Aggressivitet 
Informanterna illustrerar hur telefonarbetet ger dem en känsla av utsatthet, ofta på grund 
av nedsatt tillgänglighet på vårdcentralen vilket kan leda till agitation hos patienterna. 
Vidare beskriver informanterna att just telefonsituationen är en av de största 
stressfaktorerna inom arbetet på vårdcentralen idag. Några informanter beskriver just 
telefonsituationen så pass stressande att de blivit sjukskrivna en längre tid. 
 

"Stressen att sitta i telefon och inte ha några akuttider, 
 orkade inte jag med. Jag fick stress symtom". 

 
Flera informanter belyser även en utsatthet att arbeta på drop-in verksamhet. Vidare 
beskriver informanterna att drop-in verksamheten skulle fungera bättre med mer 
resurser. Informanterna beskriver att en låg tillgänglighet till vårdcentralen för 
patienterna, leder till frustration hos flertalet av patienterna. Vidare beskriver 
informanterna att dagens patienter önskar en snabb återkoppling från vårdcentralen och 
att det är distriktssköterskan som oftast får ta emot aggressiva samtal när så inte har 
skett.  
 

"Som distriktssköterska får man ta all skit för vårdcentralen man sitter ju mitt i 
skottlinjen så att säga och då blir man ju stressad och mår inte bra". 

 
Informanterna påtalar att de kan hamna i försvarsposition och att det leder till stress i 
arbetssituationen. 

 
 
Oförutsedda händelser 

Flera av informanterna beskriver en ökad känsla av stress av att inte kunna vara 
förberedd inför vad som kan ske under arbetsdagen. Flertalet av informanterna beskriver 
vårdcentralernas drop-in verksamheter som en stor stressfaktor, då det finns risk för att 
missa de patienter som har ett ökat vårdbehov. Informanterna upplever även en stress av 
att inte ha kollegor att diskutera med.  
 

"Drop-in här exempel, väldigt många patienter och man är ensam,  
eller när det kommer en patient som man behöver göra mycket med  

och det samtidigt kommer något annat man måste göra." 
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Informanterna beskriver att den upplevda stressen varierar beroende på arbetssituation. 
Vidare påtalar informanterna en ökad stressituation när det är ett högt tryck på drop-in 
mottagningen. Informanterna påtalar att de aldrig till fullo kan förutse längden på ett 
patientbesök, då patienten kan komma på något nytt besvär eller ny fråga vid besökets 
slut.  
 

"Men sen är det ju så i detta yrket att man kan aldrig vara  
riktigt förberedd ändå för det är ju människor vi arbetar med". 

 
Informanterna belyser en ökad känsla av stress när det finns behov att vara på två ställen 
samtidigt, eller när en svårt sjuk patient kommer in till vårdcentralen. Vidare beskriver 
informanterna hur de oförutsedda händelserna, så som att får små lappar med saker att 
utföra under dagen eller när en patient kommer upp och bara vill byta några ord med 
distriktssköterskan, kan leda till ökad stress.  
 

"Receptionen kommer hit med små lappar att man ska skriva ut inkontinensmaterial, 
eller att någon står i kassan och vill prata med mig". 

 
Informanterna påtalar hur känslan av att ständigt bli avbruten, kan leda till uppkomst av 
stress. 

 
 
Bristande kollegialt samarbete 

Flera av informanterna belyser hur viktigt det är med en bra sammanhållning samt stöd 
från arbetskollegor. Informanterna upplevde ökad stress vid underliggande konflikter på 
arbetsplatsen. 
 

"När det är en obehaglig stämning på jobbet,  
ja då påverkar det mig". 

 
Flera informanter påtalar hur viktigt det är med ett gott samarbete. Vidare beskriver 
informanterna en stressökning när de upplever att kollegor inte hjälper till. 
 

"Att inte kunna konsultera andra, att behöva ha allt på sina egna axlar". 
 

Informanterna belyser vikten av att ventilera sina känslor och tankar med sina kollegor.  
Informanterna påtalar även hur känslan av stress infinner sig i kroppen när det är en 
obehaglig stämning på arbetet eller mellan kollegor.  
 

"Jag känner stress när det inte finns ett kollegialt stöd 
 eller sammanhållning på arbetsplatsen".  

 
Informanterna påtalar hur viktigt det är med en god gruppdynamik på arbetsplatsen, för 
att minska upplevelse av stress.  
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Osäkerhet 

Informanterna beskriver en risk med röriga och stressiga arbetssituationer, som kan leda 
till att misstag uppstår. Vidare belyser informanterna en ökad risk att inte klara av att 
upprätthålla sin egen uppsatta arbetsnivå. 
 

"Stressen gör att man inte orkar vara så där bra som  
man egentligen är, man orkar inte hålla samma nivå" 
 

Informanterna påtalar en stress av att ha för många saker som skall utföras samtidigt. 
Vidare beskriver informanterna att stressen kan leda till att en risk uppstår att un-
derskatta patienternas symtom. 
 

"Det finns risk att man missar individer när man är stressad".  
 

Flera informanter påtalar risken med känslan av att vara stressad kan leda till att 
patienten inte erhåller full uppmärksamhet. Vidare beskriver informanterna en känsla av 
att patienten kommer i kläm.   
 

"Jag känner väl att patienter kommer i kläm  
och det blir en konflikt som tär på själen" 

 
Informanterna belyser att fokus ibland läggs på fel saker. Vidare påtalar informanterna  
den risk som kan finnas på en arbetsplats, att saker som inte fungerar tar större utrymme 
än det som faktiskt fungerar.  
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DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuterar författarna den metod som använts till studien. Utifrån 
olika perspektiv diskuteras därefter studiens resultat. 
  
 

Metoddiskussion 
Ansats  

Författarna valde en kvalitativ metod med induktiv ansats till denna studie.  Den induk-
tiva ansatsen ansåg författarna vara lämplig, då syftet med studien var att belysa de fak-
torer som kan leda till stress i distriktssköterskans arbete. Den induktiva ansatsen leder 
till att författarna kan få ta del av informanternas upplevelser och känslor i deras levda 
vardagsvärld så kallad livsvärld (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 46-47). Graneheim och 
Lundman (2004, s.106); Lundman och Hällgren Graneheim (2009, s.169)  påtalar hur 
den text som författarna får fram vid intervjuer innehåller en djupare mening, samt att 
det alltid är en tolkningsfråga när forskare närmar sig en text. Tolkningsfråga är en cen-
tral fråga då det kommer till diskussion av trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys, 
vilket beror på att det krävs en viss förståelse och samarbete mellan forskare och infor-
mant. Författarna diskuterade initialt valet av kvalitativ- gentemot en kvantitativ studie. 
Då syftet med studien var att belysa upplevelse av stress föll valet på att göra en kvalita-
tiv studie. Lundman och Hällgren Graneheim (2009, s. 161) påtalar att delaktighet och 
förståelse är viktigt inom den kvalitativa forskningen. Kvantitativa studier innebär däre-
mot ofta att forskaren strävar efter att vara så neutral som möjligt för att kunna kvantifi-
era sina texter. Resultatet i kvantitativa studier redovisas oftast genom statistik medans i 
kvalitativa metoder resonerar och reflekterar forskarna.   
 

 
Förförståelse 
Till studien har en omfattande litteraturgenomgång gjorts. Litteratur till studien har till 
största delen sökts via Högskolan i Borås databas Summon. Sökningarna har gjorts efter 
artiklar som varit peer-reviewed samt tillgängliga i fulltext. Manuell sökning gjordes 
när författarna ansåg att en referens var intressant för studien. Kvale och Brinkman 
(2014, ss. 48-49) och Elo och Kyngäs (2008, s. 108) lyfter fram det krav som finns på 
forskaren om förkunskap och känslighet om det valda ämnet, vilket kan komma att stå i 
kontrast mot en förutsättningslös inställning som forskare bör ha. Lundman och Häll-
gren Graneheim (2009, ss. 170-171) påtalar att forskarens förförståelse är betydande för 
tolkningen av materialet. Vidare beskriver författarna att ju mer erfarenhet och bättre 
datamaterial som finns, leder till ett mer gediget resultat.  
 
Författarna av denna studie har vid flera tillfällen under sina yrkesverksamma år kom-
mit i kontakt med arbetsrelaterad stress. Författarna valde att inte informera informan-
terna om sina tidigare erfarenheter av arbetsrelaterad stress, eftersom detta eventuellt 
hade färgat intervjuerna. Informanterna hade eventuellt omedvetet valt att ge svar som 
de trott författarna önskade och hållit tillbaka sina egna upplevelser (Kvale & Brink-
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mann 2014, ss. 52-53). Författarna av denna studie anser sig ha kunnat lägga sina tidi-
gare egna erfarenhet av arbetsrelaterad stress åt sidan samt försökt gå in i varje intervju 
med en känslighet för den enskilda informanten och dess upplevda livsvärld. Författarna 
är dock medvetna om att deras försök att sätta förförståelsen åt sidan ändå kan ha kun-
nat inverka på studiens slutresultat. 
  
 

Deltagare  
Genom att maila ut förfrågan till totalt 34 vårdcentraler inom privat och offentligt styrda 
vårdcentraler  var målet att få en jämn spridning av informanter. I slutresultatet  
kom tre av deltagarna från offentligt driven verksamhet och sju från den privata 
regimen. Vid den första sonderingen erhöll författarna önskat antal informanter, och 
valde därmed att inte skicka ut påminnelser till verksamhetschefer som ej svarat upp på 
första mailet.  
 
Deltagarna i denna studie var alla kvinnor mellan 29-58 år.  Graneheim och Lundman 
(2004, s. 109)  och Lundman och Hällgren Graneheim (2009, s. 169) påtalar hur en 
spridning av deltagarna leder till att studien belyser det valda problemet ur olika 
synvinklar. Antalet informanter upplever författarna var lagom till antal då det 
slutgiltiga materialet blev hanterbart för dem. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 156-157) 
belyser vikten av att ha lagom antal informanter då det underlättar ingående tolkningar 
av intervjuerna. Vidare beskrivs hur det i kvalitativa intervjustudier har en tendens att 
innehålla för stort alternativt för litet antal deltagande personer. I denna studie är alla 
informanter kvinnor, eventuellt skulle manliga informanter ha uppgett andra svar än 
kvinnor på upplevelse av stress. Författarna kunde dock inte styra detta, då det var 
verksamhetscheferna som förmedlade vidare kontakt mellan författarna och 
informanterna. Den sneda fördelning av informanter kunde ha påverkat slutresultatet, 
men när resultatet redovisas framkommer likvärdiga upplevelser från informanterna 
oberoende arbetsplats. 

 

Datainsamling 

Intervjuguide var något som författarna upprättade tidigt i sin studie. Denna guide 
upprättades då ingen av författarna hade någon vana av intervjuer samt för att kunna få 
en överblick av att syftet med intervjun täcktes. Författarna upplevde att intervjuguiden 
var till stor hjälp under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 172) beskriver 
intervjuguiden som ett manus till själva intervjun. Det är upp till författarna samt 
beroende på val av studie om författarna ska följa frågorna i guiden strikt eller om 
frågorna ska ses som en hjälp att det valda ämnet täcks in.  
 
 

Trovärdighet 
Trovärdighet inom forskningen handlar enligt Graneheim och Lundman (2004, ss. 109-
110) och Elo och Kyngäs (2008, s. 112) om forskningens inriktning samt hur väl 
forskarna på ett trovärdigt sätt samlar in data, presenterar resultatet och hur 
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analysprocessen är genomförd. Genom att skapa kategorier och underkategorier och 
därefter lyfta fram likheter och skillnader i kategorierna vilka svarar upp mot studiens 
syfte. Vidare beskriver författarna att trovärdighet även är en fråga om studiens 
överförbarhet. Genom att inneha en representativ grupp deltagare som beskrivs tydligt, 
bör resultatet kunna överföras till andra grupper. Resultatet bör beskrivas på ett rikt och 
uttrycksfullt sätt med lämpliga citat i lagom mängd.  
 
Författarna intervjuade fem informanter var och därefter transkriberades intervjuerna i 
nära anslutning till intervjutillfället av den författare som utfört intervjun. Författarna 
läste samtliga intervjuer var för sig för att därefter tillsammans skapa tabeller med 
meningsbärande enheter, kondenserad mening, kod, underkategori och kategori. 
Kontexten i de transkriberade intervjuerna analyserades av författarna tillsammans för 
att se de likheter och skillnader som fanns i intervjumaterialet. Kondenserade meningar 
som svarade mot studiens syfte plockades därefter ut ur texten. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2009, ss. 162-163) beskriver hur kontext har en stor betydelse vid 
skapandet av kategorier. Vidare påtalar författarna att en kontext inte kan plockas ut ur 
sitt sammanhang hur som helst, utan förståelse behöver finnas från den text som finns 
före och efter.  
 
Författarna av denna studie redovisar resultatet genom kategorier och underkategorier. 
Texten har därefter förstärks med valda citat från informanterna. Elo och Kyngäs (2008, 
s. 112) och Graneheim och Lundman (2004, s. 110)  beskriver hur användandet av citat 
förstärker textens trovärdighet. Vidare beskriver författarna att användandet av citat inte 
bör överstiga resultatets textmängd vilket kan innebära att analysprocessen är 
ofullständig.  Författarna av denna studie var noga med att poängtera för informanterna 
att de var välkomna att kontakta författarna om frågor uppstod gällande intervjun. 
Författarna anser att det är en styrka i deras studie att inte någon av informanterna 
avbröt sitt deltagande i studien. 
 
 
Forskningsetiska överväganden   

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav är etiska 
principer inom forskningen som alla forskare bör förhålla sig till 
(Helsingforsdeklarationen 2013, s. 5;  Northern Nurses´ Federation (NNF), 2003, ss. 11, 
12). Genomgående i denna studien har författarna förhållit sig till de forskningsetiska 
principerna. Författarna har diskuterat fördelar och risker som kan uppstå för 
informanterna vid ett deltagande i studien. Funderingar som funnits är om samtliga 
informanter känt sig fria att deltaga i studien. Då det var verksamhetscheferna som 
vidarebefordrade förfrågan upplevde författarna att risken minimerats att någon av 
informanterna känt sig tvingade att deltaga. I denna studie har författarna valt att ha med 
citat för att förstärka trovärdigheten av resultatet. Citaten är anonyma och bedöms inte 
kunna härledas till enskilda informanter vilket minimerar risken för igenkänning av den 
enskilda informanten. Vetenskapsrådet (2002, s. 14) och Helsingforsdeklarationen 
(2013, ss. 7-8) beskriver hur forskare behöver förhålla sig till nyttjandekravet genom att 
endast använda det som framkommit i studien till forskning. Författarna har inte någon 
avsikt att använda materialet som framkommit på något annat sätt än forskning. Vidare   
diskuterades huruvida en publiceringen av studien skulle kunna påverka alternativt vara 
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en risk för informanterna på något sätt. Då författarna har följt de etiska principerna 
med tyngd på konfidentialitetskravet ser de ingen risk för informanterna med en 
publicering av studien. 
 
 

Överförbarhet  
Frågan om överförbarhet av denna studie kom upp regelbundet under framskridandet av 
studien. Informanterna som deltog i studien var inte jämt fördelade från de offentligt 
drivna vårdcentraler gentemot de i privat regim vilket föranledde funderingar om det 
kunde påverka det slutgiltiga resultatet. När resultatet av studien sammanställdes 
framkom inga skillnader mellan vårdcentraler med skilda huvudmän, vilket förvånade 
författarna. Författarna av denna studie anser att det resultat som framkommer 
eventuellt  kan vara överförbart till primärvården i stort. Graneheim och Lundman 
(2004, s. 110) påtalar hur författare alltid kan ge förslag på överförbarheten i sin studie, 
men det är alltid läsarens beslut om studiens resultat är överförbart till andra 
sammanhang. 
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet av denna studie påvisar informanterna ett flertal faktorer i sina arbetssituat-
ioner som kan leda till upplevelse av stress. Informanterna i studien lyfter fram faktorer 
som leder till stress men även faktorer som kan bidra till en minskad samt hanterbar 
stressnivå för den enskilda individen. Stress är inte något som man enbart har forskat 
om på senare år. Selye (1957, ss. 54, 253) förklarade stress som olika specifika syndrom 
som leder till ospecifika förändringar hos olika individer. Vidare poängterade författa-
ren hur viktigt återhämtning är för människan för att kunna hantera stress. God natt-
sömn är ett sätt för människan att hantera stress. Upplevelsen av stress kan leda till att 
nattsömnen påverkas negativt likaväl som dålig nattsömn kan leda till en sämre förmåga 
att hantera stressen dagtid och en negativ spiral kan uppstå som kan vara svår att ta sig 
ur.  
 
En grundförutsättning för att trivas på sin arbetsplats är en god organisation och struk-
tur. Tillräckligt med personal med rätt kompetens för arbetsuppgifterna är ytterligare 
faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö. Informanterna i studien belyser hur deras 
upplevelse av stress ökar med en avsaknad av struktur på arbetsplatsen samt otillräck-
liga personalresurser. Författarna av denna studie anser att med hjälp av styrdokument 
samt vetskapen om var de finns kan det leda till en ökad struktur på arbetsplatsen. Vi-
dare har författarna förståelse för den ekonomiska fråga som kan uppstå för organisat-
ionen i samband med utökning av personal resurserna. Organisationen har ett krav på 
sig att hålla ekonomin i balans vilket kan påverka deras beslut om att tillsätta ytterligare 
personal. Västra Götalandsregionen (2015, s. 42) beskriver hur den ersättning som utbe-
talas till vårdcentralen, skall täcka alla utgifter som vårdcentralen har. Detta innebär 
bland annat kostnad för personal, läkemedel, lokaler samt alla omkringliggande omkost-
nader för de individer som är listade på vårdcentralen. Anåker, Nilsson, Holmner och 
Elf (2015, s. 1887) beskriver hur sjuksköterskor upplever att ekonomin innebär ett hin-
der för att ta itu med hållbarhetsfrågor. Författarna håller med informanterna om hur 
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viktigt det är att ledningen ser sin personal och värnar om dem. Det är viktigt att led-
ningen bekräftar och ger stöd åt sin kvarvarande personal samt den nyanställda. Glazer 
och Gyurak (2008, s. 61) påtalar att det tar tid och kraft att lära upp ny personal. Vilket 
både författarna av denna studie och informanterna anser. Informanterna i denna studie 
påtalar vikten med ett gott ledarskap vilket ger grundläggande förutsättningar till en god 
arbetssituation på arbetsplatsen.  
 
Flera av informanterna upplevde brist på kommunikation, både från ledning och från 
kollegor på arbetsplatsen. Vidare framhölls vikten av lyhördhet inför varandras jobb 
samt vikten av att ha möjlighet av att kunna fråga en kollega om råd eller hjälp. En god 
kommunikation mellan kollegor kan minska uppkomsten av stress, på vilken arbetsplats 
det än handlar om. Den positiva eller negativa kommunikationen som finns på arbets-
platsen kan vara bearbetbar om det finns en kollega eller chef som både kan ge positiv 
eller negativ kritik utan att tynga ner. Att erhålla positiv feedback leder till en känsla av 
att vara uppskattad samt en bekräftelse för det man uträttar, vilket kan leda till en arbets-
tillfredsställelse. Sammantaget kan det leda till att upplevelsen av stress minskar. Riahi 
(2011, s. 728) styrker det i sin studie då det framkom att upplevelsen av stress ökade vid 
höga krav samt vid minskat stöd från kollegor. Johansson, Sandahl och Hasson (2013, s. 
454-455) belyser i sin studie hur viktigt det är med ledningens stöd. Vidare beskriver 
författarna vikten av uppskattning och bekräftelse samt en tillåtelse och uppmuntran till 
fortbildning inom sin profession. Det framkommer även i studien hur viktigt det är att 
ledningen är rättvis i sin behandling av dem. Happel et al.(2013, s. 643) påtalar hur vik-
tigt det är att förbättrings åtgärder som ges till ledningen synliggörs. Sjuksköterskorna i 
studien påtalar att det borde finnas en klar handläggningsplan om vart du tar dina för-
bättringsförslag för en eventuell åtgärd. Informanterna i denna studie belyser vikten av 
att arbetsplatsen ger dem information samt möjlighet till fortbildning. En fungerande 
och god kommunikation på arbetsplatsen upplever författarna är en del i att minska upp-
levelsen av stress. 
 
Informanterna till denna studie upplever att krav ställda från organisationen, kollegor 
men även från dem själva kan leda till en upplevelse av stress. Kraven kan även komma 
utifrån, såsom från patienter eller från familjen. Författarna har förståelse för hur krav 
på en individ kan leda till ökad stress. Flertalet studier belyser sambandet mellan hur 
just höga krav och stress kan leda till en påverkan på människokroppen. Karasek belyste 
redan 1979 hur höga krav och låg grad av kontroll leder till en ökad upplevelse av stress 
(Karasek 1979, s. 292). Anmärkningsvärt är att studien från 1979 inte involverade kvin-
nor. Karasek upplevde det svårt att ta upp detta i studien då förhållandet mellan kvin-
nors mentala status i förhållande till deras arbete komplicerades genom att dåtidens 
kvinnor hade stor del av hemmets hushållsarbete. Jämnställdhet i arbetslivet (SOU 
2015:50, s. 167) beskriver hur jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige har 
ökat. Författarna upplever att dagens samhälle har en ökad jämställdhet i hemmet och 
att det därför vore intressant med en liknande studie idag. Författarna har vid flera till-
fällen ställt sig frågan om krav från hemmet gentemot krav från arbetsplatsen kan vara 
en stor orsak till att vissa individer upplever en högre grad av stress. Bristen på energi 
efter dagens arbete kan eventuellt leda till att individen får svårare att återhämta sig. Det 
blir en ond cirkel. Den teorin stöds av Krantz, Berntsson och Lundberg (2005, ss. 211-
212) som beskriver att kvinnor som exponeras för både höga krav från arbetslivet samt i 
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hemmet hade en ökad risk för att utlösa stressreaktioner. Johansson, Sandahl och Has-
son (2013, s. 454) beskriver i sin studie att sjuksköterskan indikerar en upplevd energi-
brist efter arbetsdagens slut.  
 
Informanterna i studien upplever att tillgängligheten till primärvården har minskat de 
senaste åren. Detta i sin tur kan medföra en ökad belastning på bland annat drop-in 
verksamheten och telefonen, vilket leder till en känsla av stress. Informanterna i studien 
belyste att kraven på administration har ökat och att även det kan ger dem tidsbrist, vil-
ket i sin tur kan leda till en risk för minskad tillgänglighet för patienterna. Författarna 
till studien har haft flera diskussioner angående om det är en brist på bokningsbara tider 
till läkare, ett mer pressat schema eller om det är ett ökat antal patienter som skall sam-
sas om färre tider, som kan ge upphov till en minskad tillgänglighet. Personalresurserna 
på den aktuella enheten är även en faktor att ta hänsyn till. Troligtvis är det inte enbart 
en faktor utan flera faktorer tillsammans samt hur de interagerar mot varandra, som le-
der till en ökad upplevelse av stress.  
 
En av distriktssköterskans arbetsuppgifter är telefonrådgivning. Här möter distriktsskö-
terskan individer som söker kontakt med vårdcentral för att boka en tid eller för rådgiv-
ning. Rädsla att misstolka symtomen hos de som söker råd kan uppstå. Bristen på till-
gänglighet men även bristen av kommunikation från vårdcentralen kan leda till att en 
del individer blir frustrerade och aggressiva. De låter sina känslor levas ut mot distrikts-
sköterskan som sitter i telefonen. En känsla av utsatthet kan uppstå hos distriktssköters-
kan.  
 
Ledin, Olsen och Josefsson (2011, s. 15) styrker dels det som framkommer i vår studie 
om känslan av utsatthet som kan uppstå hos distriktssköterskor speciellt i samband med 
telefonrådgivning men även upplevelse av etiska problem. När man som distriktskö-
terska sitter i telefonrådgivning finns det inte fullständiga garantier att det är rätt individ 
man pratar med. Det finns alltid en liten risk att individen har angett en annan individs 
personnummer. Vidare framkom i denna studie att flera informanter upplevde det svårt 
att formulera sig i journaltext när individen de talade med informerade dem om känsliga 
saker. Hur mycket och på vilket sätt skulle de dokumentera. Vidare funderar författarna 
på om upplevelsen av utsatthet leder till osäkerhet. Flera informanter i studien upplever 
att osäkerhet i de olika patientsituationer kan leda till stress. Stressen kan leda till en 
risk att missa patientens symtom alternativt underskatta problematiken.  
 
Finns det något man kan göra för att minska upplevelse av stress på arbetsplatsen? Fler-
talet av informanterna i studien upplevde att det finns åtgärder att utföra vilka kunde 
leda till en upplevelse av mindre stress i sin arbetssituation. Resultatet av studien beskri-
ver just tillgängligheten och kommunikation som två mycket viktiga aspekter för ett bra 
arbetsklimat. Författarna till studien upplever om ledningen ser dig, ett bra kollegialt 
stöd och samarbete finns samt att distriktssköterskan får en chans till vidareutveckling 
inom sin profession kan det minska uppkomsten av stress. Vidare ser författarna ett 
mönster där ett behov finns av att kunna erbjuda fler bokade tider, öka tillgängligheten 
till vårdcentralen, samt ge tid för administration. Flera av informanterna i studien fram-
höll tankar på friskvård på arbetstid vilket även finns stöd för i litteraturen. Författarna 
till studien upplever att friskvård på arbetstid kan minska uppkomst av stress och samti-
digt ge personalen energi att arbeta hela dagen. Socialdepartementet (2012, s. 42) påta-
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lar hur arbetsplatsen kan vara en viktig plattform för att uppnå hälsofrämjande vanor ge-
nom att erbjuda friskvård på lika villkor för alla anställda. Några av informanterna upp-
gav att deras arbetsplats erbjöd massage under arbetstid. Författarnas egna erfarenheter 
av massage på arbetstid är att det är mycket uppskattat av de anställda och det gör gott 
för både kropp och själ. Happel et al. (2013, s. 645) lyfter också fram att när arbetsgiva-
ren erbjuder de anställda massage under arbetstid är det ett sätt att hjälpa de anställda att 
hantera symtomen som kan uppkomma av stress mer än det är ett sätt att förebygga 
stress.  
 
Författarna av denna studie upplever att god arbetshälsa kan uppnås genom ett helhets-
perspektiv från organisationen, där ledningen ser individ, miljö och ekonomi som en 
helhet. Hållbar utveckling är viktigt ur flertalet perspektiv och samtliga faktorer påver-
kar slutresultatet. När den enskilda individen upplever en god arbetsmiljö finns det för-
utsättningar för att uppnå en god hälsa i arbetslivet, vilket är en grund för att kunna 
uppnå en god folkhälsa. 
 

 

Slutsats 
Flertalet faktorer påverkar distriktssköterskans upplevelse av stress. Ledarskap, 
organisatoriska förutsättningar och krav är några som kan bidra till en upplevelse av 
utsatthet som kan leda till stress hos den enskilda distriktssköterskan. Vidare 
framkommer vikten av bekräftelse från ledningen, möjlighet till stimulans och 
vidareutveckling inom professionen samt ett gott kollegialt samarbete, för att uppnå en 
hälsa i arbetslivet och hållbar utveckling. 
 
 
Kliniska implikationer  

• Regelbundna möten på arbetsplatsen där samtliga medarbetare får komma till tals.  
 

• Bra om det finns samverkansgrupper över yrkeskategorierna, vilket kan leda till 
förståelse för varandras arbetsuppgifter samt möjlighet till förändrad arbetssituat-
ion 

 
• Anställda bör erbjudas möjlighet till fortbildning samt erhålla likvärdiga förut-

sättningar och villkor. 
 

• Handledning för samtliga yrkeskategorier bör erbjudas. 
 

• Friskvård på arbetstid. 
 

 
Förslag till fortsatt forskning 
Författarna tycker att det skulle vara intressant att gå vidare med en studie kring hur 
patienten upplever distriktssköterskans tillgänglighet och bemötande. Ytterligare 
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forskning inom distriktssköterskans utsatthet i telefon kan vara av betydelse. Vidare 
anser författarna att en studie om kommunikation och teamarbete på vårdcentraler, 
skulle vara av intresse.  



 

 
 27 

REFERENSER   

Agervold, M. (2001) Arbete och stress. En introduktion till arbetsmiljöpsykologi. Lund: 
Studentlitteratur. ss. 113. 
 
Antonovsky, A. (1996) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. 
Health promotion international, vol 11 no 1, ss. 11-18. 
 
Anåker, A., Nilsson, M., Holmner, Å. & Elf, M. (2015) Nurses’ perceptions of climate 
and environmental issues: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 71(8), ss. 
1883-1891. Tillgänglig [2015-11-02] 
 
Arbetsmiljöverket (2015) Arbetsskador 2014. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:1. 
Stockholm; Arbetsmiljöverket. 
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsskador-2014-
rapport-2015-01.pdf  Tillgänglig [ 2015-10-12] 
 
Auvinen, J P., Tammelin. T H., Taimela. S P., Zitting. P J., Järvelin. M-R., Taanila. A 
M. & Karppinen. J I. (2010) Is insufficient quantity and quality of sleep a risk factor for 
neck, shoulder and low back pain? A longitudinal study among adolescents. European 
spine Journal, 19(4), ss. 641-649. 
 
Elo, S. & Kyngäs, H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of 
advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. 
 
FN förbundet (2012) FN & hållbar utveckling, Rio+20. 
http://www.fn.se/hallbarutveckling Tillgänglig [2015-11-08] 
 
Folkhälsomyndigheten (2013a) Arbetsmiljöfaktorer. Folkhälsomyndigheten.  
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-
arbetslivet/arbetsmiljofaktorer/ Tillgänglig [2015-10-22] 
 
Folkhälsomyndigheten (2013 b) Psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 
Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-
och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/psykosociala-
arbetsmiljofaktorer/ Tillgänglig [2015-10-22] 
 
Folkhälsomyndigheten (2014) Hälsa i arbetslivet. Folkhälsomyndigheten. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsa-i-arbetslivet/ Tillgänglig [2015-
05-04] 
 
Folkhälsomyndigheten (2015 a) Folkhälsans utveckling – elva målområden. 
Folkhälsomyndigheten. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/ Tillgänglig [2015-10-22] 
 



 

 
 28 

Folkhälsomyndigheten (2015 b) Hållbar utveckling. Folkhälsomyndigheten. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/livsmiljo/hallbar-utveckling/ Tillgänglig [2015-10-06] 
 
Försäkringskassan (2014) Socialförsäkringsrapport 2014:12. 
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c7e1d070-4f90-4c1a-a1aa-
ed28dd117e8c/socialforsakringsrapport-2014-12.pdf?MOD=AJPERES Tillgänglig 
[2015-11-02] 
 
Försäkringskassan (2015) Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning. 
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/stress_vanligaste_orsaken_till
_sjukskrivning  Tillgänglig [2015-11-02] 
 
Galdikiené, N., Askainen,, P., Balciūnas, S. & Souminen, T. (2014) Do nurses feel 
stressed? A perspective from primary health care. Nusing and Health sciences, 16(3), 
ss. 327-334. 
 
Glazer, S. & Gyurak, A. (2008) Sources of occupational stress among nurses in five 
countries. International Journal of Intercultural Relations, 32(1),  ss. 49-66. 
 
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing 
research: Concepts, procedures and measures to achive tristworthiness. Nurse Education 
Today, 24(2), ss. 105-112. 
 
Gustafsson, G., Eriksson, S., Strandberg, G. & Norberg, A. (2010) Burnout and 
perceptions of conscience among health care personnel: A pilot studie. Nursing ethics, 
17(1), ss. 23-38. 
 
Happel, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K.J., Caperchione, C. M. & Gaskin, C.J. 
(2013) Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions. Journal of Nursing 
Management, 21(4), ss. 638-647. 
 
Harzer, C., & Ruch, W. (2015) The relationships of character strenghts with coping, 
workrelated stress, and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 6(165), ss. 1-12. 
 
Helsingforsdeklarationen (2013) Declaration of Helsinki - EthicalPrincipels for 
Medical Research Involving Human Subjects.  
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-
type&footer-right=[page]/[toPage Tillgänglig [2015-10-06] 
 
Johansson, G., Sandahl, C. och Hasson, D. (2013) Role stress among first-line nurse 
managers and registered nurses - a comparative study. Journal of Nursing Management, 
21(3), ss. 449-458. 
 
Jönsson, S. (2012) Psychosocial work environment and prediction of job satisfaction 
among Swedisch registerd nurses and physicians – a follow-up study. Scandinavian 
Journal of caring Science, 26(2), ss. 236-244. 
 



 

 
 29 

Karasek, R. (1979) Job demands, Job decision latitude, and mental strain: Implications 
for job redesign. Administrative Science Quartely, June vol 24, ss. 285-308. 
 

Krantz, G., Berntsson, L.& Lundberg, U. (2005) Total workload, work stress and 
perceived symptoms in Swedish male and female white-collar employees. European 
Journal of Public Healt, 15(2), ss. 209-214  
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/eurpub/15/2/209.full.pdf  
Tillgänglig [2015-09-21] 
 

Kvale,S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. ss. 412. 
 
Ledin, A., Olsen, L. och Josefsson, K. (2011) Sjuksköterskors syn på svårigheter i 
telefonrådgivning: En litteraturstudie. Vård i Norden, 31(2), ss.11-18.  
 
Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2009) Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 
M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB. ss. 159-172. 
 
Nordlund, S., Reuterwall, C., Höög, J., Lindahl, B., Janlert, U. & Slunga Birgander, L.  
(2010) Burnout, working conditions and gender-results from the northern Sweden 
MONICA Study. BMC Public Health.10:326  
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-10-326.pdf  
Tillgänglig [2015-10-22] 
 
Northern Nurses´ Federation (NNF) (2003) Ethical guidelines for nursing research in 
the Nordic countries. Vård i Norden, 4nr 70 årg 23, ss. 1-19.  
http://www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf  
Tillgänglig [20151006] 
 
Orrung Wallin, A., Jakobsson, U. & Edberg, A-K. (2015) Job strain and stress of 
conscience among nurse assistans working in residental care. Journal of nursing 
management, 23(3), ss. 368-379. 
 
Riahi, S. (2011) Role stress amongst nurses at the workplace: concept analysis. Journal 
of Nursing Management, 19(6), ss. 721-731.  
  
Roberts, R. K. & Grubb, P. L. (2014) The consequenses of nursing stress and need for 
integrated selutions. Rehabilitation Nursing, 39(2), ss. 62-69. Tillgänglig [2015-11-03] 
 
Schell, E., Theorell, T., Hasson, D., Arnetz, B. & Saraste, H. (2008) Stress biomarkers’ 
associations to pain in the neck, shoulder and back in healthy media workers: 12-month 
prospective follow-up. European Spine journal, 17(3), ss. 393-405. 
 
Selye, H. (1957) The stress of life. London: Lowe & Brydone Ltd. ss. 305. 
  



 

 
 30 

SFS (1977:1160) Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-
1160/?bet=1977:1160  Tillgänglig [2015-05-04] 
 
SFS (2003:460) Lag om etikprövning som avser människor.  Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ 
Tillgänglig [2015-10-06] 
 
Shultz, K. S., Wang, M., Crimmins, E. M. & Fisher G. G. (2010) Age Differences in the 
Demand-Control Model of Work Stress. Journal of applied Gerontology, 29(1), ss. 21-
47. 
 
Socialdepartementet (2012) En folkhälsopolitik med människan i centrum. Regeringen; 
Stockholm. 
http://www.regeringen.se/contentassets/b5616eba03c9407eb3016140b1744ad2/en-
folkhalsopolitik-med-manniskan-i-centrum-skr.-201112166  
Tillgänglig [2015-09-21] 
 
Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009. ss. 450. 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf   
Tillgänglig [2015-09-10] 

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (SOU 2015:50) Hela lönen, hela tiden. 
Utmaningar för jämställt arbetsliv. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 
http://www.regeringen.se/contentassets/e1971fad207e41c2b54d82784aae239e/sou-
201550-hela-lonen-hela-tiden--utmaningar-for-ett-jamstallt-arbetsliv.pdf  
Tillgänglig [2015-12-06] 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska 
med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Stockholm. 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Tillgänglig[2015-10-05] 

Theorell, T., Hammarström, A,. Gustafsson, P E., Magnusson Hanson, L., Janlert, U. & 
Westerlund, H. (2014) Job strain and depressive symptoms in men and women: a 
prospective study of the working population in Sweden. Journal of Epidemiology and 
Community Health, 68(1), ss. 78-82. 

Ulrich, C.M., Taylor, C., Soeken, K., O´Donnell, P., Farrar, A., Danis, M., & Grady, C 
(2010) Everyday ethics; ethicalissues and stress in nursing practice. Journalof Advanced 
Nursing, 66(11), ss. 2510-2519. 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
Tillgänglig [2015-10-06] 
 



 

 
 31 

Västra Götalandsregionen (2015) Krav- och kvalitetsbok. Vänersborg: Regionens Hus, 
ss. 69. http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/VG%20Primärvård/KoK/Krav-
%20och%20kvalitetsbok%202015%20högupplöst%20med%20korrigerad%20bilaga2.p
df  Tillgänglig [2015-12-06] 
 
World Health Organization (WHO) (2015) Constitution of WHO: principles. 
http://www.who.int/about/mission/en/ Tillgänglig [2015-09-24] 
 

 
Åhlin, J., Ericson-Lidman, E., Norberg, A. & Strandberg, G. (2015) A comparison of 
assessments and relationships of stress of conscience, perceptions of conscience, 
burnout and social support between healthcare personnel working at two different 
organizations for care of older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(2), 
ss. 277-288. 
 
  



 

 
 I 

Bilaga I 

 
Till vederbörande verksamhetschef för godkännande  av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor, Charlotta Simonson och Ewa-Marie Lund, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högs-
kolan i Borås. Ett examensarbete på avancerad nivå ingår som en del i vår utbildning. 
 
Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som di-
striktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. I vår magisteruppsats har vi valt att 
undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i svensk Primärvård har av stress. Vi 
önskar ta reda på deras upplevelse av stress samt hur det påverkar dem och deras arbete. 
 
Vi skulle uppskatta din hjälp med att få kontakt med en till två intresserade distriktsskö-
terskor vid Er enhet till vår studie.  Vårt mål är att skapa kontakt med totalt åtta di-
striktssköterskor anställda vid olika enheter inom primärvården. 
 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på halv-
strukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
distriktssköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som gärna ar-
betat minst 2 år på sin nuvarande arbetsplats. 
 
Intervjuerna kommer att ske hösten 2015, under v 38 – 42 och kan gärna ske på arbets-
platsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 
minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förkla-
ring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publice-
ringen. 
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 37. Bifogat formulär om godkännande av deltagande i studien mot-
tages med fördel i samband med intervjun 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Hälsningar 
Charlotta Simonson                                                                Ewa-Marie Lund   
mailadress                                                                               mailadress 
mobilnummer                                                                         mobilnummer  
 
Handledare 
Agneta Kullén Engström, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
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telefonnummer 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ewa-Marie Lund och  
Charlotta Simonson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Göteborg / 2015 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga II 

 

 
Till dig som deltar i studie om stress.  
Vi är två sjuksköterskor,  Ewa-Marie Lund och Charlotta Simonson som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högs-
kolan i Borås. Ett examensarbete på avancerad nivå ingår som en del i vår utbildning.  
  
Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som di-
striktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. I vår magisteruppsats har vi valt att 
undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i svensk Primärvård har av stress. Vi 
önskar ta reda på era upplevelser av stress samt hur det påverkar er.  
 
Ert deltagande är frivilligt och ni kan när som helst under processen avbryta er medver-
kan. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen kommer att kunna ut-
läsa vilka personer som deltagit. Enskilda citat som används i resultatet kommer inte 
kunna kopplas till enskild deltagare.  
 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på halv-
strukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom inspelning av intervju-
erna. Inspelningarna kommer förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt 
innehållet. Efter avslutad studie kommer intervjuerna raderas.  
Materialet vi erhåller kommer transkriberas och därefter kommer teman och kategorier 
kunna urskiljas. Citat kan förekomma i vårt slutresultat då vi eventuellt vill illustrera en 
analyserad text. 
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Bilaga III 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder? 
 
Hur länge har du arbetat som distriktssjuksköterska samt som sjuksköterska? 
 
Huvudfrågor 
 
Vad är stress? 
 
Kan du berätta vad stress innebär för dig? 
 
Kan du berätta om situationer i ditt arbete som du upplevt som stressande? 
 
Hur påverkar stress din arbetssituation? 
 
 
 
 
Följdfrågor 
 
Vad gör du för att hantera stressen i ditt arbete? 
 
Vad kan du göra för att minska din stressiga arbetssituation? 
 
Ser du några risker med stress i din arbetssituation? 
 
Finns det Yttre påfrestningar som kan leda till stressituation? 
 
 
 


