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Abstract

The purpose of this study was to explore and describe workplace stress among health
care workers in a community based nursing home for elderly, dement individuals and
what they considered could be measures to reduce stress at their workplace. The
method used was a survey made by a qualitative interview with five respondents,
consisting of ten interview questions. The data analysis was performed through content
analysis. The emerging results showed that causes of stress among the nursing staff
were conflicts between staff members, lack of time for tasks and palliative care. The
nursing staff identified that ways to reduce stress could be
a better relationship between the staff members and that the work place needs more

resources, for example in the form of more personnel.

The conclusion of the study was that the work place needs guidelines as to how they

should solve problems, and the presence of guidelines at the work place will most

probably help to reduce stress among the staff.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka stress på arbetsplatsen bland vårdpersonal

och vad de anser kan vara åtgärder för att minska stressen på sin arbetsplats.

Undersökningens datainsamling utfördes genom en kvalitativ metod, fem intervjuer

som bestod av tio intervjufrågor. Dataanalysen genomfördes genom att innehållsanalys

tillämpades. Analysen resulterade i två teman och genom dessa presenteras resultatet.

Det framkom att stressorsaker bland vårdpersonalen var konflikter mellan personal,

tidsbrist för vissa arbetsuppgifter och vård vid livets slutskede. Det som vårdpersonalen

ansåg skulle kunna minska stressen var en bättre relation mellan personalen och att

arbetsplatsen måste ha mer resurser.

Slutsatsen av undersökningen är att mycket av det som beskrivits som negativt i

resultatet skulle kunna bli bättre om det fanns riktlinjer, något som saknas i nuläget.

Nyckelord: Folkhälsa, stress vårdpersonal, stressorsaker, stressåtgärder
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Förord

Det som har lockat mig att studera denna arbetsplats var att jag själv arbetar där och
upplevde bristande arbetsrutiner kring arbetsuppgifter. Konflikter förekommer i
personalgruppen som oftast handlar om att alla tycker olika hur man ska ta hand om
patienter. Jag upplevde att de otydliga arbetsrutinerna påverkade mig så att jag blev
stressad när jag arbetar, och det finns annan personal som tyckte samma sak. Därför
ville jag titta närmare på vad de övriga i personalen ansåg om stress på arbetsplatsen.

Det var ganska svårt att ta beslut vad som ska vara med och inte med i arbetet. Jag
känner att jag har gjort ett stort framsteg och jag har lärt mig mycket av denna
undersökning. Det hade varit lättare om det är två eller flera författare som skriver
uppsatsen ihop, där de har möjlighet att diskutera, fråga varandra vad som är bra och
inte bra, styra upp arbetet tillsammans, dela på arbetet och hjälpas åt när arbetet fastnar
med mera. Nackdelen kan vara att alla forskare inte har kontroll över hela arbetet medan
en ensam forskare har kontroll på allt den gör, precis som jag som var ensam
uppsatsförfattare. Därmed brukade jag lösa problem med hjälp av min handledare och
det har fungerat väldigt bra.

Gävle 1 november 2016
Sirilak Kongha
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Bakgrund
Stress bland vårdpersonal

Sveriges folkhälsomål
Våren 2003 fattade riksdagen beslut om ett övergripande nationellt mål och elva målområden
för det svenska folkhälsoarbetet. Syftet med dessa mål var att skapa samhälleliga förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Folkhälsoinstitutet, [FHI]
2013). Folkhälsomålen berör många människor på olika sätt och har stor betydelse för hälsan,
däribland hälsan i arbetslivet. På många arbetsplatser har stress blivit ett folkhälsoproblem
och en orsak till sjukskrivningar. Detta arbete kommer att fokusera på målområde 4 som
handlar om hälsa i arbetslivet.

Målområde 4 Hälsa i arbetslivet
Den nationella folkhälsopolitikens målområde 4 innebär att få människor i arbetslivet att
uppleva välbefinnande, både fysiskt och psykiskt samt att ha en balans mellan arbetsliv och
privatliv (FHI, 2011). Arbetsmiljön spelar därför en viktig roll för individers hälsa och
välbefinnande, verksamheternas utveckling men även för förutsättningarna för tillväxt. Ofta är
det arbetet som avgör hur vi bor, vår ekonomiska situation och vår hälsa. Människors hälsa
påverkas av arbetsmiljön, men det handlar också om anställningsformer samt att arbetsplatsen
ska vara en betydelsefull arena för förebyggande insatser som omfattar både arbetsrelaterade
faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor. Många människor upplever ohälsa på grund av sitt
arbetsliv, och de befinner sig ofta i stressande situationer, därför fokuserar målområde 4 på att
förebygga ohälsa i arbetslivet. Utifrån detta mål är det viktigt att alla människor ska uppleva
hälsa på sin arbetsplats, anställningstrygghet, utbildning, lärande och även återhämtning
mellan arbetspassen (ibid).
Stress är den vanligaste orsaken till ökade sjukskrivningar som i första hand beror på
arbetsmängd med högt tempo, brist på självförtroende och/eller kommunikation i arbetet
(Danielsson, 2003). Verksamhetens kvalitet riskerar att försämras om personalen som utför
arbetet lider av stress på arbetstid (Olofsson, 2001). Stress kan senare leda till utbrändhet.
Ordet utbrändhet kom från psykiatrikern H.J. Freudenberger som arbetade med svårt sjuka
patienter och observerade ett utmattningstillstånd hos vissa personer. Freudenberger kallade
detta tillstånd för utbrändhet. Begreppet innebär att individer har gått över gränsen i sitt arbete,
och i Sverige används ofta uttrycket " slutkörd på jobbet". Utbrändhet kan definieras som
kronisk uttömning av energi, där organismen inte längre kan arbeta för att bibehålla balansen.
Med andra ord kan detta kallas för "att gå in i väggen eller att nå taket" (Theorell, 2003).

Stressorsaker på arbetsplatsen
Inom olika arbeten finns det olika faktorer som orsakar stress hos individer, och det är vanligt
att stress uppkommer i alla yrken och på alla arbetsplatser. Stress på arbetsplatsen innebär inte
bara hög arbetsbelastning, utan det kan vara stressframkallande situationer som kan bestå av
många olika delar såsom till exempel fysiska, psykiska eller organisatoriska stressorsaker
(Olofsson, 2001).
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Fysiska stressorsaker kan exempelvis vara värme, kyla, ljud, och ljus. Det vill säga faktorer
som kroppen utsätts för genom en direkt påverkan (Olofsson, 2001; Lundberg, 2004).
Organisatoriska faktorer kan öka risken för stressrelaterad ohälsa, såsom arbetstidens
förlängning med timmar eller en otrygg anställning, som exempelvis vikarier. En annan
faktor kan vara när människor arbetar på natten, något som är vanligt inom vården. Om det är
möjligt, bör natt- och skiftarbete undvikas eftersom det påverkar sömn och socialt liv negativt.
Att inte ha möjlighet att planera den egna arbetstiden kan också orsaka stress, men kan
minska genom en bra planering för personalen (ibid).
Andra exempel på organisatoriska stressorsaker kan enligt Olofsson (2001) vara att arbets-
platsens mål är otydliga och/eller att beskrivningar av arbetsuppgifter är oklara så att
personalen känner sig osäker och det i sin tur skapar stress. Även telefonavbrott och liknande
störningar påverkar individen att göra felhandlingar, det vill säga att när man är stressad så
saknas tid för eftertanke och då är det lätt hänt att man gör fel . Informationsstress är en annan
orsak till psykisk stress, eftersom individer har förmåga att ta in information i varierande
utsträckning.
Om man från arbetsledningens sida tar hänsyn olika individers kompetens och förmåga kan
psykiska stressorsaker förebyggas genom att ta hänsyn till olika individers förmåga att klara
av vissa saker, kompetens, eller behov av utveckling vid arbetsplatsen (ibid).

Bakker & Demerouti, (2007) beskriver att förhållandet mellan personalen är viktigt i alla
yrken. När förhållanden mellan personalen inte fungerar tillfredsställande kan verksamheten
inte utvecklas och det orsakar stress på arbetsplatsen både för vårdpersonalen och chefer.
Konflikter är en annan vanlig orsak till stress på arbetsplatsen eftersom konflikter upplevs
som obehagliga när man inte är överens med sina kollegor, något som kan bidra till stress.
Konflikter kan förekomma när individer inte har samma uppfattning eller åsikter, har olika
egenskaper, erfarenheter, eller personlighet (Stoetzer, 2011, Oore, Leiter & LeBlanc, 2015).
Stress på arbetsplatsen kan också förekomma genom att nödvändiga resurser inte finns
tillgängliga. Det vill säga att det inte finns möjlighet till resurser som skulle kunna underlätta
arbetsuppgifterna såsom till exempel; socialt stöd, tillgång till extra personal, eller tydliga
arbetsriktlinjer hur personalen ska agera vid olika problem (Buruck, Dörfel, Kugler & Brom,
2016).

Definition av stress
Enligt Cassidy (2003) kan stress definieras som tre olika stressmodeller: stimulusmodellen,
responsmodellen, och transaktionsmodellen. Dessa tre stressfaser kan visa hur stressprocessen
utvecklats.
Stimulusmodellen: Är den modell som bygger på att stress är något som kan hända i
omgivningen och ställer krav på individen. Det kan till exempel vara stress på arbetsplatsen.
Vi möter många situationer i livet där vi känner att det ställs vissa krav för att klara av vissa
saker. Det kan vara studenter som ställer krav på sig själva att klara tentamen eller kunna
klara sig själv när man flyttar hemifrån eller att kunna lämna in arbetsuppgifter i tid.
Stimulusmodellen säger något om källorna till stress (Cassidy, 2003).
Responsmodellen: Den handlar om individens upplevelser. Vi säger eller bedömer andra
personer genom att den eller den lider av stress på grund av vissa symtom där vi själva
upplever att det kan vara stress som är orsaken till dessa symtom. Om vi iakttar symtom som
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sömnstörningar, kraftlöshet, irritabilitet, huvudvärk och så vidare, kan vi notera symtom hos
oss själva eller hos andra att dessa symtom orsakas av stress (Cassidy, 2003).
Transaktionsmodellen: Modellen beskriver stress som ett samspel mellan individen och
omgivningen. Transaktionsmodellen kallas även för processmodellen, som tar hänsyn till
sambandet mellan individen och miljön. Med detta beskriver stress hur samspelet mellan
individen och yttervärlden fungerar (Cassidy, 2003). En sammanfattning är att stress
definieras utifrån ett samspel mellan individen och omvärlden, där bristen på samspel kan
leda till fysisk eller psykisk sjukdom (ibid).
Enligt Lundberg (2004) kan stress uppkomma genom olika typer av påfrestningar, fysiska
eller psykiska, inre eller yttre, som människor utsätts för. Det kan vara tung fysisk belastning
på arbetsplatsen eller i hemmet, i skolan, på sjukhus, när individer tar sig till och från sin
arbetsplats, stora livshändelser, traumatiska upplevelser eller dåliga miljöer i boendet och
omgivningen.
Stress kan också uppstå när individer har infektioner eller sjukdomar i kroppen. Rökning,
dålig sömn, dåliga matvanor, stillasittande, bristande fysisk träning och drogmissbruk, kan
vara andra beteenden som kan påverka stressbelastningen i kroppen. Psykosocial stress kan
förekomma till exempel vid obetalt arbete, bristande socialt stöd, plötsliga förändringar i livet,
arbetslöshet, hot, olycka med mera (ibid.).

Stresshistoria
Ordet stress är engelskt och har länge använts som beteckning för nöd, svält, och vedermödor.
I engelskan finns ordet strain, som har en hårdare betydelse än stress. Strain betyder
överbelastning, obehaglig och/eller slitsam påfrestning. Detta kan upplevas som negativ stress.
Begreppet negativ stress uppkom från Hans Selye, en kanadensisk fysiolog, som även kallas
för den moderna stressforskningens fader. Selye utforskade reaktioner i människors kropp när
vi utsätts för påfrestningar och sjukdom (Malmström & Nihlén, 2002).
Under 1930-talet upptäckte Selye hur stressystemet hjälper oss att reagera och göra motstånd
mot obehag eller påfrestningar som kan hota vårt välbefinnande. Han definierade negativ
stress som en obalans i människors vardagsliv. Efter det kom Selyes forskning mera in på
individuella resurser för hantering av stress, och det var Selye som myntade talesättet "Det
viktigaste är inte hur man har det, utan hur man tar det." (ibid.).
Ytterligare forskning om stress av andra forskare, visade att Selyes forskning stämde och de
höll med. Utifrån sin forskning kallade Selye denna stressreaktion för General Adaptation
Syndrom (GAS), eller det svenska ordet anpassningssyndrom. GAS innebär ett
reaktionsmönster som svar på svåra påfrestningar hos individer. Selye ändrade beteckningen
senare till stressyndromet och han indelade stress i tre faser: alarmreaktion, stadium av
resistens och stadium av utmattning (Leidy, 1989).
1. Alarmreaktion: Kan även beskrivas som kamp eller flykt, det vill säga kroppens motstånds-
kraft mot fysiska hot under en kort tid, så att organismen kan ordna sina prioriteringar för att
klara av stress. De flesta människor känner till alarmreaktionen, då de kan känna av adrenali-
nets rus genom hjärtklappning, musklerna är spända för att förbereda sig på försvar.
Nervsystemet skickar ut en signal som gör att hjärtfrekvensen och muskelanspänningen ökar.
Syreupptaget förbättras genom att andningsfrekvensen ökar. Alarmreaktionen gör att kroppen
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slår igång, gör sig redo att rädda livet på oss, med andra ord kan det kallas för en försvars-
reaktion (Leidy, 1989).
2. Stadium av resistens: Kan uppstå om stressen kvarstår, och kroppen måste använda sig av
energi som behövs för att bibehålla stressreaktionen. I den här fasen försöker kroppen hålla
fast vid det som sinnet fokuserar på, det vill säga det som orsaker stressreaktionen. Resistens
kan ses som ett försök till överlevnad genom lämplig användning av kroppens mekanismer för
att försvara sig (Leidy, 1989).
3. Stadium av utmattning: Detta stadium uppstår när stressreaktionen inte längre är möjlig att
upprätthålla. Energin tar slut, kroppen orkar inte längre kämpa och kan inte hantera stress. Om
stressen fortsätter under en längre tid, kan det leda till överbelastning för kroppen då
motståndskraften minskar och man tappar förmågan att möta situationen (Leidy, 1989).

Negativ och positiv stress
Positiv stress kan kallas för ett psykofysiologiskt tillstånd som uppstår när vi tolkar situatio-
nen vi befinner oss i. Positiv stress innebär att vi växlar mellan anspänning/ansträngning och
avspänning/återhämtning. Dessa reaktioner styr i människokroppen för att det ska bli möjligt
att bibehålla både prestationsförmågan och välbefinnandet. Positiv stress hjälper oss att
hantera eller lösa svåra situationer på ett effektivt sätt, och kan därmed påverka människans
hälsa positivt. Det kan ses som att denna positiva stress kan leda till att individerna upplever
det meningsfullt, tryggt och stimulerande att klara av en viss sak och lagom utmanande i olika
situationer (Malmström & Nihlén, 2002).
Negativ stress hos människor kan indelas i två delar, den första är den vanligaste och består av
brist på vila. Det innebär att individen återhämtar sig otillräckligt, och kan senare leda till en
utmattningsreaktion, som i sin tur påverkar att kroppen blir överansträngd (ibid.). Den andra
formen av negativ stress består av överdriven eller långvarig anspänning. Det betyder ett
överskott av upplevelser av krav, oro, osäkerhet, anspänning och nervositet.
Anspänningssituationen kan leda till en gradvis utmattning om den pågår under en längre tid,
och om nervositeten upptar mer av dygnets timmar kan det påverka att vilotillfällena inte blir
fullständiga och störs. Utmattningsdepression med starka ångestinslag kan då uppkomma.
Negativ stress handlar om otillräcklig återhämtning, det vill säga brist på lugn och ro-systemet
i förhållande till ansträningsnivå (Malmström & Nihlén, 2002).

Stresshormoner
När människor utsätts för stress produceras stresshormoner. Det innebär att stress påverkar
kroppen att göra sig redo för att svara på en plötslig utmaning, genom att mobilisera kroppens
alla krafter. När stress uppkommer spänner det till i musklerna och stresshormonerna
adrenalin och noradrenalin pumpas ut i blodomloppet. Dessa fysiologiska mekanismer gör att
vi känner en varning och blir uppmärksamma. Vi andas också snabbare, hjärtat slår snabbare,
blodtrycket höjs, och energi släpps ut. På så vis blir kroppen redo för att göra motstånd eller
fly. Det tredje stresshormonet kortisol arbetar inte lika akut som adrenalin och noradrenalin.
Kortisol utsöndras senare, efter en längre stressperiod, om vi inte har möjligheter till
återhämtning (Hellberg, 2007).
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Människors kognitiva funktion påverkas av kortisol, något som märks på att vi har bra minne
när vi har varit med om vissa allvarliga händelser. Det beror på att kortisolnivån i samband
med akuta händelser förstärker minnet kring det som har hänt. Vi kommer därför alltid ihåg
den händelsen som berör oss själva (ibid.).

Konsekvenser av stress
De konsekvenser av stress som individer får varierar från person till person; hur och vad man
reagerar på stress är olika. Det kan variera mellan situationer eller tillfällen och det kan bero
på dagsform, både psykisk och fysisk. Konsekvenser av akut stress och långvarig stress kan se
olika ut (Olofsson, 2001), se Tabell 1 och 2.

Tabell 1. Beskrivning av konsekvenser av akut stress enligt Olofsson (2001)
Fysiska akuta effekter Psykiska akuta effekter

Muskelspänningar (nacke, skuldror, käke), darrning. Tom i huvudet
Svettning Spänd, förvirrad
Torr i munnen Irriterad, häftigt/olämpligt agerande
Tryck över bröstet, andningssvårigheter Fattar dåliga eller oövertänkta

beslut
Hjärtklappning, stickningar i hjärttrakten
Huvudvärk, yrsel

Vid långvarig stress kan det påverka människors livsstil, och konsekvenserna kan vara både
medicinska/fysiska och psykiska. Konsekvenser av långvarig stress innebär först och främst
sömnproblem, muskelsmärta, huvudvärk, och belastningsskador. Se Tabell 2.

Tabell 2. Beskrivning av konsekvenser av långvarig stress enligt Olofsson (2001)
Fysiska långtidseffekter Psykiska långtidseffekter

Hjärt- och kärlsjukdomar Ångest
Sjukdomar försämras Oro, rastlöshet
Ökad infektionsbenägenhet Onormal trötthet
Magsymtom Nedstämdhet, även det som brukar vara roligt känns jobbigt

Otrygg, osäker, dåligt självförtroende

Koncentrationsförmågan minskar och minnet försämras

Aggressiv, lättirriterad
Livet känns meningslöst
Sociala kontakter undviks
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KASAM- känsla av sammanhang
Det var den amerikansk- israeliske medicinske sociologen Aaron Antonovsky som myntade
begreppet KASAM, känsla av sammanhang. KASAM består av tre komponenter: begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet (Kumlin, 1998).
Begriplighet: Innebär förmåga att förstå olika händelser och kunna ta beslut, bedöma och
förklara händelser.
Hanterbarhet: Innebär förmågan att bemöta och hantera olika händelser som inträffar i livet
utan att bli offer för situationen.
Meningsfullhet: Innebär att vi ska kunna påverka händelser, och se en mening med det vi gör
(ibid.).
Antonovsky ansåg att människor med hög KASAM klarar livets påfrestningar och har en
bättre hälsa än personer med låg KASAM. Hans salutogena (hälsofrämjande) teori fokuserar
på vilka faktorer som påverkar människor att vara friska och känna välbefinnande. Utifrån det
salutogena tänkandet intresserade sig Antonovsky för hälsoproblem. Senare övergick han till
att studera stressfaktorer, då han ansåg att det måste finnas faktorer som orsakar sjukdomar
såsom hjärtsjukdom, eller om den mentala hälsan kan orsaka stress. Hans forskning visade
senare att stressorsaker alltid leder till en nedbrytning av motståndskraften hos människor,
vilket gradvis kan leda till sjukdom eller död (Kumlin, 1998).

Tidigare studier av stress bland vårdpersonal
Vårdpersonal har en högre risk än andra yrkesgrupper att drabbas av stress på arbetet, vilket
senare kan leda till utbrändhet, ångest, och depression, något som också påverkar
vårdkvaliteten för patienter (Fiabane , Giorgi, Sguazzin, & Argentero, 2013 ). Vårdyrket är
fysiskt krävande med hög arbetsbelastning och är ett av de yrken som har flest sjukskriv-
ningar. Enligt Hogstedt & Theorell, (2004) utvecklades vårdpersonalens hälsa negativt mellan
1994- 2001, och en av orsakerna till ohälsan handlade om bristande kommunikation i teamet
medan konsekvenser blev rastlöshet, koncentrationssvårigheter, trötthet och stress. Detta
ledde till att sjukskrivningarna ökade varje år i stora delar av vårdyrket. Det visade även att
vårdpersonal upplever att de arbetar hårt och saknar både tid att planera arbetet och möjlighet
till återhämtning. Det är relativt vanligt att personal inom vården drabbas av fysiologisk
obalans som senare övergår till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Stress är alltså en av de
orsaker som bidrar till att vårdpersonal mår dåligt, både fysiskt och psykiskt. De upplever att
stress förekommer då arbetsuppgifter måste ske under tidspress. Långvariga stressreaktioner
och lågt välbefinnande kan påverka att vårdpersonalen drabbas av långtidssjukfrånvaro
(ibid.).
Eftersom människor som arbetar i vården har som arbetsuppgift att förebygga ohälsa och
förbättra hälsan hos patienterna, är det nödvändigt eller önskvärt att de själva har ett gott
hälsotillstånd. De som arbetar inom hälso- och sjukvården utsätts ofta för psykosociala
stressfaktorer, inklusive nattarbete, hög arbetsbelastning på grund av ökade krav,
känslomässigt lidande på grund av interaktion med patienter samt kollegor. Dessa
psykosociala stressfaktorer framkallar negativa känslor som senare leder till arbetsrelaterad
stress (psykosocial arbetsrelaterad stress) med negativa konsekvenser för hälsan och
välbefinnandet hos vårdpersonalen. Det innebär att vårdpersonalens hälsa kan påverka
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patientens vård och behandlingsresultatet samt att stressen bidrar till att vårdpersonal kan göra
felbedömningar (Darboe, Feng & Hsien, 2016).
Stress kan uppstå då personal inte förstår eller har svårt att tolka eller hantera arbetssitua-
tionen. Därmed kan missförstånd förekomma och känslan av att tiden är otillräcklig. Det är
vanligt att personal som arbetar på äldreboenden eller demensboenden drabbas av arbetsre-
laterad stress. Där upplever undersköterskor eller sjuksköterskeassistenter att deras arbete
innebär en ansträngande arbetssituation, med hög arbetsbelastning, tidspress och är fysiskt
krävande. Det är därför viktigt att personal i vården får möjlighet att förbättra arbetssitua-
tionen för att öka sitt välbefinnande och samtidigt öka vårdkvaliteten (Wallin, Jakobsson &
Edberg, 2015).
En studie ville undersöka samvetsstress bland undersköterskor/sjuksköterskeassistenter som
arbetade i institutionsvård (Wallin et, al 2015). Samvetsstress handlar om vår samhörighet
med andra och vår förmåga att hantera andras lidande (Todaro-Franceschi, 2015). Man
använde ett frågeformulär som mätte samvetsstress, arbetsrelaterade aspekter och hälso-
problem. Resultatet visade att det finns ett behov av stöd från chefer och därmed en stödjande
organisation för att minska den arbetsrelaterade (samvets-)stressen (Wallin et, al 2015). En
stödjande organisation kan i sin tur skapa ett positivt vårdande klimat där sjuksköterskeassi-
stenter/undersköterskor får möjlighet att erbjuda vård av hög kvalitet. Det vill säga att om
vårdpersonalen inte upplever att de arbetar på en stressig arbetsplats, kan de utföra sina
arbetsuppgifter bättre (ibid.).
En viktig konsekvens av stress på arbetsplatser med omvårdnad, är frånvaro och omsättning
av personal. Stressen kan bidra till att patienter inte får den vård som de borde få på grund av
tidspress för sjukvårdspersonalen som en följd av kollegornas frånvaro. En enkätstudie med
198 vårdpersonal från Italien ville ta reda på vilka faktorer som skulle kunna förbättra
sjukvårdspersonalens välbefinnande på arbetsplatsen, både genom att förebygga sjukdomar
och öka kvaliteten på arbetet. Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonal oftast är
utsatt för arbetsrelaterad stress som påverkar deras mentala och fysiska hälsa negativt, och
samtidigt påverkar arbetsresultatet negativt. Studien visade att de faktorer som vårdpersonal
allra helst ville åtgärda var hög arbetsbelastning, och dålig psykisk hälsa på arbetsplatsen
(Fiabane et al. 2013 ).
En annan enkätstudie gjordes bland 423 sjukvårdspersonal i Sverige, som undersökte vilka
faktorer som kan bidra till utbrändhet (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). Orsakerna till
utbrändhet var arbetsrelaterade attityder och arbetsstress på grund av otillräcklig tid för
arbetsuppgifter. Vårdpersonalen beskrev att de får dåligt samvete när de känner att de inte kan
ge god vård som de önskar på grund av tidsbrist. Resultatet av studien visade att de faktorer
som skulle kunna förändra situationen var att behöva minska det dåliga samvetet,
samvetsstressen. Detta skulle förbättras genom att vårdpersonalen var uppmärksam på egna
och andras känslor av dåligt samvete. Personalen bör reflektera över sina tankar för att
förebygga utbrändhet i framtiden (ibid.). Denna studie påminner om studien av Sarvimäki,
Laukkala & Isola (2012). Information samlades in från vårdpersonal som arbetade med äldre
dementa personer på vårdcentraler, avdelningar, kommunala och privata vårdhem och
demensenheter i Finland. Studien visade att vårdpersonalen upplevde sitt arbete som
meningsfullt och att de var nöjda med sitt arbete, men de upplevde också att arbetet var mer
fysiskt och mentalt betungande jämfört med de övriga nordiska länderna. Studien beskrev att
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vårdyrket är ett av de yrken som har tung arbetsbelastning och vårdpersonal upplever att
arbetsuppgifterna innebär mycket ansvar. Ofta passar arbetstiden inte ihop med
arbetsuppgifterna som ska göras under ett arbetspass, det vill säga vårdpersonal har mer att
göra än tiden räcker till för. Patienter får oftast inte sällskap på grund av att vårdpersonalen
inte har tid. Att arbeta i situationer med tidsbrist är en orsak som kan skapa stress i vården
(ibid.). Andra studier har visat att vårda patienter i livets slutskede är en orsak som leder till
stress i omvårdnadsarbetet då vårdpersonalen upplever sorg och hjälplöshet vilket kan leda till
arbetsrelaterad stress (Bailey & Hewison, 2014) och detta i sin tur leder till att vårdpersonalen
gradvis drabbas av en sämre hälsa, både fysisk och psykisk (Kellogg, Barker, & McCune,
2014).

Problemformulering
Vårdpersonal är ett yrke med högt antal sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning, och
många studier som gjorts kring stress bland vårdpersonal, visar att de har en stressande
arbetssituation. Det är vanligt att vårdpersonal upplever negativ stress på arbetsplatsen, som
kan vara en orsak till utbrändhet och senare till vissa sjukdomar.
Denna undersökning vill försöka ta reda på vad som kan eller bör göras eller förändras för att
minska stressen hos vårdpersonal.

Syfte: Syftet med undersökningen var att ta reda på vad vårdpersonalen anser vara effektiva
åtgärder för att minska stressen på arbetsplatsen.

Frågeställning
Vilka orsaker till stress finns det på arbetsplatsen?
Vilka faktorer anser vårdpersonalen skulle kunna minska stressen på arbetsplatsen?

Metod
För undersökningen valdes en kvalitativ forskningsansats, begreppet kvalitativ står för kvalitet
eller egenskap (Hartman, 2004). I en kvalitativ forskningsansats är förhållningssättet
förutsättningslöst, och forskaren försöker möta situationen som om den alltid vore ny. Till
denna uppsats valdes en kvalitativ metod för att sträva efter att få en helhetsförståelse av
specifika förhållanden, och för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen
(Olsson& Sörensen, 2011). En kvalitativ studie kan ses som holistisk, där man utgår från
helheten av företeelser. Den holistiska filosofin karaktäriseras av människors erfarenhet, det
vill säga erfarenheten är beroende av förståelsen för människan i ett socialt sammanhang
(ibid.).
Uppsatsförfattaren valde en semistrukturerad intervju, som innebär att man arbetar med en
intervjuguide som innehåller en rad huvudfrågor som är definierade på förhand, och där det
finns utrymme för avvikelser från guiden i intervjusituationen om deltagaren skulle ta upp
oväntade ämnen. Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren ställer samma frågor
till alla som deltar i undersökningen. Målet är att få alla deltagare att reflektera över samma
frågor, och forskaren kan ställa tillräckligt många delfrågor i samband med huvudfrågorna om
en deltagare skulle ge otillräckliga svar. I en strukturerad intervju kan undersökaren ha
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designat en intervjuguide som anger både frågorna och deras ordningsföljd. Det är
undersökaren som är den styrande, men i den semistrukturerade intervjun är det vanligt att
undersökaren ställer både hur-frågor och vad-frågor. Det är viktigt att tänka på att ju kortare
frågorna är, desto lättare för deltagaren att besvara dem, eftersom korta frågor är lätta att
förstå (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuguiden konstruerades av uppsatsförfattaren
själv med hjälp av handledaren. Frågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar och syftade till att förstå orsaker till stress. Frågorna sökte också efter respondenternas
förslag till åtgärder för att minska stress, se bilaga 2.

Design
Undersökningen genomfördes med en beskrivande design eftersom undersökningen handlade
om att deltagarna skulle beskriva vad de anser vara orsaker till stress och även beskriva vilka
faktorer som kan minska stressen.

Urval
Urvalet som användes i denna undersökning var ett bekvämlighetsurval, ibland kallat
tillfällighetsurval. Det är ett bekvämt och enkelt sätt att göra ett urval på, och innebär att
forskaren får tag på de individer som finns tillgängliga eller de som är inom räckhåll.
Bekvämlighetsurval kan göras på många olika sätt, exempelvis välja människor ur den egna
bekantskapskretsen, eller människor på gatan. Fördelar med detta urval är att det passar bra
till de fall som har begränsade resurser, både ekonomiska och tidsmässiga. Nackdelen med
bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir representativt. Oavsett om forskaren använder sig
av vänner, arbetskollegor eller okända inom räckhåll, kan de ha många gemensamma drag,
drag som inte återfinns i hela populationen (Hartman, 2004).
Anledningen till valet att undersöka denna arbetsplats var på grund av att författaren själv
upplever stress och oordning både bland personal och arbetsrutiner. Det var därför mycket
intressant att ta reda på vad andra ur personalen anser om sin arbetsplats.
Urvalet till denna undersökning bestod av fem undersköterskor som arbetar på ett äldreboende
i en kommun i Sverige. Det var åtta personer som fick förfrågan och fem personer som
tackade ja. Tre personer ville inte delta trots att de utlovades anonymitet.
Uppsatsförfattaren kontaktade enhetschefen på arbetsplatsen för att berätta om undersök-
ningen och hur den skulle gå till. Chefen sade att det gick bra att undersöka bland personalen,
så länge som intervjuerna inte skedde under deltagarens arbetstid. Hon sade även att hon inte
skulle ha tid att hjälpa till och fråga vilka ur personalen som ville delta i undersökningen, utan
uppsatsförfattaren måste fråga personalen själv.
Deltagarna kontaktades på sin arbetsplats och tillfrågades om de ville delta i undersökningen.
De fick förfrågan under olika arbetspass, vilket innebär att uppsatsförfattaren konsekutivt
frågade deltagarna under gemensamma arbetspass under olika dagar, till dess att fem
deltagare hade uppnåtts. De som deltog tyckte det var intressant att få dela med sig av sina
erfarenheter. Ingen social kontakt eller umgänge förekommer utanför arbetstid mellan
uppsatsförfattaren och de intervjuade.
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Arbetsplatsen (äldreboendet)

Äldreboendet består av två avdelningar, där vårdtagarna på avdelning ett består av äldre
patienter utan demenssjukdom men i behov av dygnet-runt-omsorg. Avdelningen har 10
enkel-rum. På avdelning två är vårdtagarna äldre patienter med demens, fördelade på sju
enkel-rum. Studien utfördes på avdelning ett vilket innebär att informanterna arbetar med
äldre, vårdkrävande patienter. Detta äldreboende ligger i markplanet och har en gemensam
uteplats/trädgård som alla patienter vistas i.

Genomförande
Data samlades in via vårdpersonal som arbetar på ett äldreboende, och intervjun utfördes i ett
rum på deras arbetsplats där ingen visste att vi var. Enhetschefen hade tillfrågats om det gick
bra att intervjuerna skedde i personalrummet, men hon ansåg att det inte var lämpligt eftersom
personalen går in och ut där hela tiden. Däremot rekommenderade hon ett litet mötesrum som
uppsatsförfattaren kunde använda för att utföra intervjuer i lugn och ro.
Tillsammans med deltagarna bestämdes vilken dag som passade dem bäst för en intervju och
intervjun utfördes efter deras arbetstid, innan de skulle gå hem. Deltagarna kunde känna sig
bekväma då de kände till rummet och intervjun började inte direkt utan vi satt och pratade en
stund. Uppsatsförfattaren försökte skapa en bra relation till deltagarna genom att fråga dem
om hur dagen hade gått och lite om vad de har arbetat med tidigare, om de har familj, hur
många barn de har och så vidare, vanliga frågor. Efter att vi pratat en stund fick deltagaren ett
missivbrev (bilaga 1) som vi gick igenom muntligt tillsammans. Uppsatsförfattaren hade
tidigare nämnt vad undersökningen skulle handla om så alla deltagare var medvetna om det
när de tillfrågades om sin medverkan. Innan intervjun påbörjades gick vi igenom missivbrevet
noga och därefter de fyra etiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet. Därefter började vi med intervjuer som uppsatsförfattaren
spelade in med hjälp av bandspelare från en bärbar dator. Intervjun tog cirka 35-40 minuter
och deltagarna upplevde att intervjufrågorna inte var svåra att förstå samt att de tyckte det var
roligt att dela med sig av sina upplevelser. Diskussionen fortsatte efter att bandet stoppats,
några hade mycket att säga medan några inte sa mycket alls. Det som deltagarna sade utanför
bandinspelningen togs inte med i resultatet då det inte ansågs relevant eftersom det var mest
småprat, och det som svarat på undersökningens syfte redan var inspelat.

Pilotstudie
Innan själva undersökningen startade, ville uppsatsförfattaren kontrollera intervjufrågorna
med hjälp av en pilotstudie. Syftet med en pilotstudie är att i liten skala pröva undersök-
ningsinstrumentet, och hur undersökningen ska genomföras. Utifrån en pilotstudie kan det
kontrolleras om forskningsprocessens olika delar fungerar enligt den uppgjorda forsknings-
planen (Olsson& Sörensen, 2011). Med hjälp av pilotstudien ges kommentarer och feedback
tillbaka angående intervjufrågorna och därmed fick uppsatsförfattaren möjlighet att observera
hur personen besvarade frågorna (Gillham, 2008). Själva pilotstudien utgår från den
intervjuguide som ska användas under huvudundersökningen, och då kan forskaren inte be om
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feedback eller kommentarer utan bara se hur det går. Pilotstudie är en metod som ger
forskaren möjlighet att ändra eller justera på den delen av intervjuguiden som är oklar, detta
kan leda till en väl planerad intervju (ibid.).
I denna undersökning genomfördes en pilotstudie med en deltagare. Det gick bra då
deltagaren förstod alla intervjufrågor och det var lätt att svara på frågorna. Pilotstudien tog
cirka 35 minuter och efteråt stoppades bandinspelningen. Vi satt ett tag och gick igenom hur
det hade varit med intervjun, och det blev så att inte något i intervjufrågorna behövde ändras
före de riktiga intervjuerna. Den personen ingick även i det slutliga urvalet.

Kvalitativ innehållsanalys
Resultatet analyserades genom en innehållsanalys, där det finns två olika ansatser, manifest
och latent innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att forskaren arbetar med
textmaterialet och dess innehåll och sedan beskriver de synliga och uppenbara komponen-
terna. En latent ansats innebär att forskaren arbetar med vad textmaterialet handlar om, och
gör en tolkning av det som ligger bakom orden. I denna undersökning valde uppsatsförfatta-
ren att genomföra en manifest ansats vilket innebär att arbeta med textmaterialet och dra en
slutsats utifrån de synliga och uppenbara komponenterna. Kvalitativ innehållsanalys lägger
tonvikten på deltagarens upplevelser och erfarenheter. Eftersom kunskap om stress bland
vårdpersonal och deras erfarenheter samt upplevelser eftersträvades, ansågs innehållsanalys
vara den lämpligaste analysen. Det innebär att forskaren arbetar med att dra slutsatser av olika
slag av intervjun, och därmed att korta texten men samtidigt behålla hela meningens innebörd
(Olsson& Sörensen, 2011).
Bearbetningen av analysen gjordes genom att lyssna igenom intervjun och därefter ordagrant
transkribera det som deltagarna sagt, och sedan skriva ut hela materialet. Transkriptionerna
lästes igenom flera gånger för att förstå helheten av intervjuerna. Sedan markerades alla
meningar som motsvarade undersökningens syfte och frågeställningar och delades in i olika
färger. Texten delades sedan in i enheter som kondenserade meningarna. De kondenserade
enheterna särskiljdes och märktes med en kod. Därefter delades meningar in i olika kategorier
och teman. Kategorierna handlar om konflikt mellan personal, tidsbrist, vård vid livets slut
och förhållande mellan personal. De meningar som hade gemensamt innehåll bildade sedan
ett tema. Kvalitativ innehållsanalys kan utformas på många olika sätt, och i den här
undersökningen användes rubrikerna som kondenserad text, kod, kategori och tema
(Graneheim & Lundman, 2004). I tabell 3 visas resultatet av analysen.

Fyra etiska krav

Undersökningen har utgått från fyra grundläggande etiska krav, alla med syfte att skydda
individen. Dessa bestod av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).
I samband med att undersökningsdeltagarna tillfrågades om sitt eventuella deltagande i
studien, informerades de muntligt om undersökningens syfte och hur den i stora drag skulle
genomföras. De fick information om sin uppgift i undersökningen och vad som gällde för
deras deltagande, detta var informationskravet. Deltagarna upplystes om att undersökningen
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var frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Alla deltagare
informerades om att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan, hur länge och på
vilka villkor de ville delta, utan att detta skulle medföra några negativa följder. Detta kallas
för samtyckeskravet. Samtycke bör däremot inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare om
den som deltar i en undersökning är under 15 år och ämnet är av känslig karaktär, vilket inte
behövde göras i denna undersökning eftersom alla deltagare var vuxna. Alla deltagare ville
vara anonyma vilket de hade rätt till, och intervjuaren informerade om att alla möjligheter till
identifikation skulle undanröjas, detta är konfidentialitetskravet. Alla deltagare upplystes
också om att uppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde komma åt eller
ta del av dem. Det sista kravet var nyttjandekravet, som informerade deltagarna om att
insamlade data endast skulle användas för det forskningsändamål som informerats om. All
insamlad information kommer att förstöras när studien är klar (Vetenskapsrådet, 2002).

RESULTAT

Med hjälp av innehållsanalys har alla intervjuer analyserats och sammanställts.
När den transkriberade texten analyserats, gav innehållsanalysen följande resultat, avseende
koder, kategorier och teman, se Tabell 3.

Tabell 3. Resultat av Innehållsanalys

Kondenserad text Kod Kategori Tema
Intervjufråga

Upplever du stress på din
arbetsplats?
* Om ja, i vilka situationer?
Personal är inte överens med
varandra.

Relationer Konflikt mellan
personal

Dålig
arbetsledning

Personal säger emot varandra på
personalmöte.
Dålig relation mellan personal.

Intervjufråga

Har du tillräckligt med tid att
göra det som ska göras?
Mer tid för uppgifter. Svårt att hinna Tidsbrist Dålig

arbetsledning
Dokumentation efter arbetstid.

Försöker göra allt.

Lämna över till andra personal.
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Intervjufråga

I vilka situationer upplever du
stress på din arbetsplats?
Vård vid livets slut gör mig
stressad.

Stressorsaker Vård vid livets slut Dålig
arbetsledning

När patienter mår sämre och
sämre.
Blir stressad och obehaglig att
sitta vak hos svårt sjuka
patienter.
Intervjufråga

Vad anser du kan vara
åtgärder för att minska
stressen på din arbetsplats?
Alla personal ska visa hänsyn
och hjälpa varandra.

Önskemål Förhållande
mellan personal och
resurser

Åtgärder

Mer vikarier, möjlighet att
bestämma över sin arbetstid, stöd
av kollegor.
Mer personal i vissa dagar.

Personal ska acceptera olikheter
och visa respekt för varandra.

För att göra det tydligare och öka trovärdigheten har citat använts för att illustrera resultaten.
Deltagarna har angetts med en siffra (1-5) och citaten har markerats med citattecken samt att
texten är kursiverad. De texter som inte var relevanta eller av betydelse för undersökningens
syfte har tagits bort, medan de texter som är relevanta för undersökningsämnet presenteras i
två teman såsom stressorsaker och åtgärder.

Tema: Stressorsaker - Dåligt arbetsledning
Konflikt mellan personal
Verksamheten saknar arbetsrutiner som all personal ska följa. Brist på rutiner innebär på
denna arbetsplats att personalen arbetar som de tycker är bäst, något som innebär att alla
arbetar på olika sätt.
Enligt informanterna beskrev de att konflikterna mellan personalen påverkar dem negativt.
Konflikterna gör dem stressade, och de känner sig obehagliga till mods och stressade när
arbetskollegorna inte är överens. Det var till exempel vanligt att inte lyssna på andras åsikter.
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Informanterna berättade att det ofta händer på möten att diskussioner avslutats med otydliga
regler, till exempel hur personal ska hjälpa en patient, så att det blir samma rutiner varje dag.
De upplevde att möten är en orsak som påverkar viss personal att bete sig otrevligt efteråt och
det kan leda till en dålig relation mellan dem. Därmed ansåg vårdpersonalen att arbetskolle-
gorna saknar respekt och hänsyn till varandra.

"Jag blir stressad när jag och andra personal inte är överens med varandra" Informant 1
"Jag tycker inte om att gå på personalmöten, det är jobbigt att se att andra säger emot
varandra hit och dit " Informant 3

Tidsbrist för arbetsuppgifter
Vårdpersonalen beskrev att arbetsuppgifter ofta genomförs under tidsbrist, och det orsakar
stress på arbetsplatsen. De behöver också mer tid för vissa arbetsuppgifter såsom dusch,
personalen vill kunna duscha en patient i lugn och ro utan att känna sig stressad till nästa
patient. Tidsbrist är en orsak som påverkar att patienter inte får den goda vård som de borde få,
och samtidigt mår personalen inte bra av detta. Informanterna uppgav att när tiden inte räcker
till för alla arbetsuppgifter som ska göras under ett arbetspass, måste de lämna vidare till den
personal som kommer till nästa pass för att fortsätta och det känns inte bra. Det händer
ofta att personalen inte har tid att sitta kvar hos patienterna och göra dem sällskap eller hinna
med några aktiviteter. Ibland vill patienter gå ut på promenad i sin rullstol men det går inte
alltid för att personalen också måste hjälpa andra patienter.

"Jag tycker att det ska vara mer tid för vissa uppgifter, det kan vara vid dusch till exempel.
Eftersom att de duschar bara några gånger i veckan kan det vara skönt för de att duscha
länge och jag inte behöver ha bråttom till nästa" Informant 1
"Till exempel när en patient vill gå ut på en promenad i sin rullstol, men vi har inte personal
som kan gå ut med patienten" Informant 5

Vård vid livets slutskede
Vårdpersonalen uppgav att det som är jobbigast och får dem att må dåligt är när de har en
patient vid livets slut. Det upplevs som obehagligt och de blir stressade när de inte kan göra
något för att patienten ska må bättre. Dåligt samvete uppkommer då de inte kan förbättra
situationen, och bara väntar på att patienten ska avlida. Detta kan ha med brist på arbetsrutiner
att göra, då personalen upplever att arbetsrutinerna är otydliga och det inte finns riktlinjer som
all personal ska följa.

"Det är faktiskt jobbigt att förlora en patient som man brukar skratta och skoja med"
Informant 3

Tema 2 Åtgärder för att minska stress
Relationer mellan personalen
Personalen beskrev att de önskar en bättre relation till varandra, även om det finns annan
personal som är sociala och trevliga, men det finns personer som inte fungerar ihop med andra.
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De önskade också att all personal visar hänsyn och hjälper varandra när det är möjligt. Alla är
olika och tycker inte samma sak, men det som all personal kan göra är att acceptera
olikheter.

"Jag tycker att stress kan minska genom att all personal hjälper varandra, visa hänsyn till de
andra när du är klar med dina arbetsuppgifter" Informant 1
"Jag tror att förhållandet mellan personalen behöver förbättras” Informant 2
" Vi behöver mer kommunikation" Informant 4

Mer resurser
Informanterna ansåg att det som kan minska stressen på arbetsplatsen också kan vara fler
resurser. Det kan vara att ta in mer personal, att vikarier måste vara tillgängliga, att det finns
tydliga arbetsrutiner eller regler, tydliga riktlinjer hur problem ska åtgärdas och så vidare. De
beskrev att det är till fördel både för patienterna och för dem själva. Mer resurser i form av
mer personal skulle kunna leda till att patienterna får tillräckligt med tid och hjälp medan
personalens stress samtidigt minskar. Personalen trodde att det är möjligt att minska stressen
genom att de får vara med och bestämma över sin arbetstid, och att arbetskollegorna ger stöd
till varandra för att öka tryggheten och därmed skapa en bättre relation mellan personalen på
arbetsplatsen.

”Vi behöver mer resurser för att nå ett bättre resultat i verksamheten " Informant 2
”Avdelningen behöver mer personal, en verksamhet ska inte bygga på vikarier utan vi måste
få in mer fast anställda personal" Informant 3

Diskussion
Sammanfattning av Resultat
Studiens resultat visade att det som orsakar stress bland vårdpersonalen var konflikter mellan
personal, tidsbrist för arbetsuppgifter och vård vid livets slutskede. Det personalen ansåg
skulle kunna vara åtgärder för att minska stressen var att förhållandet mellan kollegorna måste
förbättras och mer resurser behövs på den arbetsplatsen.

Resultatdiskussion
Undersökningsresultatet visade att det som orsakar stress på denna arbetsplats, enligt
informanterna, framförallt är konflikter mellan personalen. Arbetsplatsmöten innebär till
exempel en situation med en negativ arbetsmiljö. Där finns det alltid – enligt informanterna –
personal som tycker att de är bättre än de andra, och de vill heller inte lyssna på vad de andra
säger. När personalen inte är överens saknas arbetsglädjen, det blir en stressig arbetsmiljö och
det ökar risken att göra fel. De uppgav att tidsbrist är den andra orsaken till stress. När de inte
hinner göra allt som ska göras under dagen och då de inte har tillräckligt med tid för alla
patienter, känner de ett dåligt samvete, samvetsstress. De behöver mer tid för att de ska hinna
ge alla patienter sällskap och mer trygghet. Att vårda patienter i livets slutskede utan
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arbetsrutiner kan öka stressen och minska välbefinnandet bland vårdpersonalen.
Vårdpersonalen berättade också att det som kan minska stressen är tillgång till mer resurser,
förutom ett bättre förhållande mellan personalen.

Tema 1. Stressorsaker – dålig arbetsledning
Konflikt mellan personal
Personalen uppgav att konflikter på arbetsplatsen förekommer ganska ofta, men framförallt
när de har arbetsplatsmöte varannan vecka. Konflikter mellan personal kan förekomma på alla
arbetsplatser, men på den undersökta arbetsplatsen har konflikterna också med arbetsled-
ningen att göra.
Konflikter på arbetsplatsen är ganska vanliga händelser. De vanligaste orsakerna till konflikt
är att individer tycker olika, de fokuserar på olika saker, har olika tankar och känslor samt har
olika personlighet. Människor har olika erfarenheter och upplevelser, att alla tänker olika
beror också på egenskaper, tankesätt och motiv som gör att individer har svårt att hålla med
andras tänkande (Oore et al. 2015). Flera forskare anser att konflikter är en betydande
stressfaktor som kan sättas i samband med flera negativa situationer. Alla konflikter är inte
negativa, utan det kan vara en metod som kan lösa problem och utveckla relationer inom en
arbetsgrupp. Konflikter kan uppstå på grund av osäkerhet och är därmed en viktig stressfaktor
på arbetsplatser som medför gradvis ökande ohälsa (Stoetzer et al. 2011).
Arbetsledningen har en viktig roll inom alla yrken. Utan riktlinjer på arbetsplatsen når
verksamheten inte bra resultat och därmed skapas konflikter mellan personalen på grund av
olika sätt att tolka situationen. Om konflikterna tillåts pågå så länge att de blir en orsak till
stress enligt informanterna, så handlar det troligen om en bristande arbetsledarroll. Att våga
ta tag i konflikterna när de dyker upp, är ett sätt att ta sin arbetsledarroll på allvar, eller att
vara en tydligare chef. Det kan till exempel vara att ta tag i en konflikt mellan personer, att be
dem prata uppriktigt med varandra och att de ska be varandra om ursäkt. Det är viktigt att ta
reda på vad det är som orsakar en konflikt och konflikten får inte pågå länge utan ska lösas på
en gång när den uppstår eller förekommer. Chefen kan även skapa gemensamma aktiviteter
för personalen, det kan vara att ha en personalfest eller att äta middag tillsammans. Att umgås
med varandra utanför arbetsplatsen kan skapa en bra relation mellan personalen. Det är viktigt
att det finns bra och tydliga arbetsbeskrivningar och riktlinjer, eftersom om de finns, så skulle
det kunna bidra till att minska orsakerna till stressen, nämligen konflikterna.
Det kan utföras genom att alla diskuterar, lyssnar på varandra och bestämmer tillsammans hur
arbetsuppgifterna ska utföras, sedan får arbetsledningen skriva ner det i form av
arbetsriktlinjer som alla ska följa. När det finns tydliga arbetsrutiner leder det till att all
personal arbetar på samma sätt, och konflikterna kan minska då man inte längre kan arbeta på
olika sätt.

Tidsbrist för arbetsuppgifter
Tidsbrist på arbetsplatsen är ett ganska vanligt problem som drabbar många organisationer.
Vårdpersonalen i denna undersökning uppgav att de upplever tidsbrist under arbetspasset då
de till exempel inte hinner göra patienter sällskap. Det är ofta patienter har någonting att
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berätta, men tiden räcker inte till att lyssna på hela historien. Dåligt samvete och negativa
känslor kan då uppstå hos personalen. Detta stämmer överens med en studie från Finland som
menade att arbetet med äldrevård och omsorg är både krävande och givande. Personalen
upplevde att det är tungt att ta hand om äldre personer och att de hade för mycket ansvar. De
upplevde också psykiska påfrestningar, en känsla av otillräcklighet och att inte ha tillräckligt
med tid för att hjälpa vårdtagarna. Den oftast förekommande stressiga arbetssituationen var
bristen på tid för att ge den vård som krävs för de äldre patienterna. Personalen upplevde
också att de inte hade gjort tillräckligt av det som borde göras på arbetet. Att äldre personer
inte fått tillräckligt med tid och vård som de borde få, gav vårdpersonalen ett dåligt samvete,
samvetsstress (Sarvimäki et al. 2012).
Ett förslag till att åtgärda tidsbristen för arbetsuppgifter är att antingen minska mängden
arbetsuppgifter eller öka personalen. Många informanter mådde inte bra på grund av att de
inte hann göra allt som ska göras under ett arbetspass, och de hade inte tid att göra patienterna
sällskap. Dåligt samvete uppkommer när personalen måste lämna en patient för att gå till en
annan trots att samtalet inte är avslutat. Vad händer om verksamheten minskar mängden
arbetsuppgifter? Jo, då kan stressen minska och välbefinnandet kan öka hos personalen. Det
innebär att när andra arbetskrav minskar, kan personalen fokusera enbart på patienterna. Vad
händer om verksamheten ökar sin personal? Jo, då får patienterna mer tid och sällskap. Då
behöver personalen inte känna av tidspress gentemot andra patienter som de ska hinna med att
ta hand om. Mer personal minskar risken för stress hos personalen och patienterna får mer
trygghet och vård. Arbetsrutinerna spelar också roll, med tydliga arbetsuppgifter och
riktlinjer om vad och hur arbetsuppgifter ska utföras, kan därmed minska tidsbristen för
arbetsuppgifter. Att personalen arbetar i en stressande arbetssituation under många år kan
påverka deras hälsa negativt. Därmed uppnås inte målområde 4 som skulle kunna vara ett sätt
för personalen att uppnå bättre hälsa i arbetslivet.

Vård vid livets slutskede
Vård i livets slutskede är en av de mest stressande aspekterna i omvårdnadsarbetet, och kan
påverka vårdpersonalens attityder och personliga känslor om döden. Det kan vara smärtsamt
för vårdpersonal att se patienters övergång från aktiv behandling till palliativ vård.
Vårdpersonal upplever ofta känslor av hjälplöshet, skuld, och sorg vid vård av döende
patienter. Detta i sin tur kan leda till arbetsrelaterad stress som senare kan övergå till
utbrändhet (Bailey et al. 2014)
Personal som arbetar med patienter vid livets slut kan även drabbas av psykisk stress och de
konsekvenser som beskrivits tidigare. Psykisk stress kan också uppstå när känslor av förlust
uppkommer. Om personen inte kan hantera den psykiska stressen, kan konsekvenserna leda
till allvarliga sjukdomar i framtiden. Stressen det innebär att hantera patienters död kan leda
till fysisk ohälsa, och vårdpersonal kan må dåligt vid patienters bortgång (Kellogg et al.
2014).
Personalen beskrev att de arbetar med människor för att de vill att människor ska må bra både
fysiskt och psykiskt. Målet är att vara en del i att få människor att uppnå välbefinnande och
god hälsa. När de har tagit hand om patienterna många år, uppstår en fin relation mellan
patient och personal och de står varandra nära. Det är sorgen att förlora en patient som de har
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brukat skratta och skoja med. Att behandla en patient vid livets slut är en påfrestande situation
som de inte vill vara med om, men det är någonting som de inte kan undvika då alla patienter
är gamla. Det de kan göra är att försöka att alltid ge så mycket bra omvårdnad som möjligt till
alla patienter, men eftersom alla patienter behöver olika hjälp och har olika behov, kan det
vara så att svårt sjuka patienter kräver mer tid än patienter som är lite friskare.
Egentligen finns det inte så mycket att göra vid vård vid livets slutskede, eftersom patienterna
antingen är väldigt gamla och/eller svårt sjuka. Det enda vårdpersonalen kan göra är att finnas
där för patienten, prata, visa omtanke och ge den bästa möjliga vård. Vård vid livets slut är
alltid sorgligt och jag är övertygad om att många i personalen tycker det är väldigt betungande
att förlora en patient. Det är svårt att säga hur vårdpersonal ska agera i den enskilda situatio-
nen, men det är viktigt att det finns riktlinjer att följa vid vård i livets slutskede.
När riktlinjer för behandling och vård saknas och personal inte vet hur de ska lösa de problem
som uppstår, kan det också bidra till en sämre hälsa för personalen. Tydliga riktlinjer för hur
behandling och vård i livets slutskede ska se ut kan vara en åtgärd för att personalen ska må
bättre medan de arbetar och därmed uppnå bättre hälsa i arbetslivet, enligt Målområde 4 (FHI,
2011).

Tema 2 Åtgärder för att minska stress
Förhållandet mellan personalen
För att en arbetsplats ska nå ett bra resultat är det viktigt att alla anställda har ett bra
förhållande till varandra. Detta kallas ibland för ett ömsesidigt förhållande som innebär att
alla som arbetar i en organisation ska kunna samarbeta oavsett sin status (Bakker &
Demerouti, 2007). Ömsesidiga förhållanden handlar om relationen mellan chef och
medarbetare eller andra resurser som arbetar i organisationen. De anställdas välbefinnande är
därför viktigt för att driva en organisation tillsammans så att den ska fungera. Stress på
arbetsplatsen kan lätt uppstå om förhållandet mellan personalen inte är bra, och det påverkar
arbetsvillkoren negativt (ibid).
Arbetsmiljön är viktig och handlar inte bara om hur arbetslokalen ser ut utan det viktigaste är
hur alla bemöter varandra. Det är vanligt att anställda klagar på sina arbetskrav och sin arbets-
börda, och naturligtvis kan det medföra ett negativt arbetsklimat. Det är viktigt att alla är
medvetna om att de ska kunna hjälpa varandra och att resurser ska vara tillgängliga. När
individen känner att den inte arbetar ensam, kan stressen samtidigt minska (Bakker et al.
2007). Ett bra socialt stöd kan hjälpa en person att se möjligheter att möta sin arbetssituation,
samt att ha kontroll över olika saker. Att alla i verksamheten ger varandra stöd minskar också
risken för ohälsa i framtiden (Stress i arbetslivet, 2008).
Vårdpersonalen i denna undersökning ansåg att det viktigaste var att personalen visade
respekt mot varandra och lyssnade på varandras åsikter. Alla ska kunna må bra även på
arbetsplatsen, känna sig trygga och inte behöva känna sig oroliga. Naturligtvis bör all personal
visa respekt för varandra och acceptera de olikheter som finns på arbetsplatsen. Det är inte
märkligt att personal tycker olika, men det är inte nödvändigt att skapa konflikt bara för att
man vill att andra ska hålla med om det man själv tycker. En verksamhet ska inte drivas av
konflikter utan av samarbete mellan personalen. Det är viktigt att vårdpersonal vänder sig till
varandra och inte från varandra när det är något problem. Problemen finns för att lösas, inte
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för att negligeras, och detta är en arbetsledningsfråga. En längre rast kan behövas på denna
arbetsplats, såsom en längre fikapaus, även detta är en arbetsledningsfråga. Då kan personalen
ta en kopp kaffe tillsammans och prata lite för att skapa ett bättre kollegialt förhållande. Ett
litet uppehåll på arbetsplatsen är en bra idé för då kommer personalen ifrån sina stressiga
arbetsuppgifter tillsammans och inte bara arbetar för att sedan gå hem.
Arbetsledningen måste beskriva vissa regler som all personal ska följa, det innebär att mer
tydlig, ärlig och respektfull kommunikation behövs på denna arbetsplats. Som det ser ut nu
tycks det som att personalen går sina egna vägar och struntar i vad som pågår på arbets-
platsen. Tanken att inte vilja arbeta med viss personal ska inte behöva uppstå och att prata illa
om varandra ska inte förekomma. Det ska vara en verksamhet där alla visar hänsyn och finns
där för varandra. Man ska stötta varandra oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller privat-
livet. Det är viktigt att alla känner sig välkomna på arbetet och inte känner sig utanför. Då
finns det möjlighet att alla kan må bra och ha välbefinnande och hälsa i arbetslivet.

Mer resurser
Alla arbetsplatser har sina arbetskrav, och för höga arbetskrav påverkar de anställdas hälsa
negativt. För att minska risken för ohälsa kan arbetsgivaren använda sig av den etablerade
arbetskrav-resurs-modellen (Buruck et al. 2016). Den modellen kan användas för att förutsäga
stress, utbrändhet engagemang, och de anställdas välbefinnande. Arbetets resurser är den
viktigaste aspekten som bidrar till att minska arbetskrav, uppnå arbetsmål, eller stimulera
personlig utveckling. Resurser kan bland annat vara socialt stöd, tillsyn, återkoppling,
möjligheter till utveckling och att kunna vara med och styra sin tid. Dessa är de viktigaste
faktorerna som kan förutsäga något om engagemang i arbetet, vilket i sin tur kan leda till ökat
välbefinnande. Ytterligare resurser gör det möjligt för de anställda att styra och påverka sin
arbetsmiljö. Det är därför vanligt att en brist på resurser ökar risken för fysiska och psykiska
sjukdomar. Resurser bidrar till att anställda kan motstå stressiga situationer, och underlätta
måluppfyllelsen (Buruck et al. 2016).
Enligt informanterna var det tydligt att arbetsplatsen kan behöva mer resurser, i första hand
mer personal. Om det inte går med fast anställd personal, måste de ha vikarier som är lätt
tillgängliga. Det kan vara genom att ta in vikarier som personalen lätt kan få tag på när det är
kris på arbetsplatsen. Det måste formuleras tydligt hur personalen kan gå till väga och vad de
ska göra i sådana situationer. Att beställa in vikarier ska inte behöva gå igenom enhetschefen,
eftersom det är väldigt svårt att nå enhetschefen på helgen. Därför bör all personal få tillstånd
(mandat) att kunna ringa in vikarier när de upplever att arbetsuppgifterna inte går att
kontrollera. Dessutom bör all vårdpersonal få möjlighet att vara med och bestämma över sin
arbetstid. På så sätt kan det minska stressen bland vårdpersonal. Ett uttalat stöd av arbetsled-
ningen är nödvändigt för vårdpersonalen som behöver sin chef för att förbättra arbetssituatio-
nen.
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Låg KASAM bland vårdpersonal?
Enligt Kumlin (1998) kan människor med hög KASAM bättre klara livets påfrestningar och
har en bättre hälsa än personer med låg KASAM.
Utifrån denna undersökning tycks det som att det är många i personalen som lever med hårda
påfrestningar vilket leder till att de kan ha en sämre hälsa. Med andra ord är det troligt att flera
bland vårdpersonalen har låg KASAM, något som innebär att de inte fullständigt uppfyller
kraven på begriplighet och hanterbarhet. Personalen har inte förmåga att förstå olika händelser
och kan därmed inte ta beslut i arbetet. Detta uttrycker de genom att de många gånger
beskriver att de inte vet hur de ska göra i vissa situationer och det leder till stress i slutänden.
En annan förklaring som kan tyda på låg KASAM bland vårdpersonalen är att arbetsledningen
är otydlig med hur arbetsuppgifterna ska utföras och bristen på riktlinjer om hur de ska möta
ett problem. Utifrån resultatet av min undersökning, framkommer det att personalen inte bryr
sig om varandra och de försöker inte lösa problem tillsammans. Som vuxen går det alltid att
vara rak mot varandra istället för att gå åt var sitt håll. Vårdpersonalen har svårt att hantera de
stressituationer som uppkommer på arbetsplatsen, som till exempel när de känner sig
stressade. Då försöker de inte hantera sin stress på ett lämpligt sätt, som skulle kunna vara att
man sitter ner och lugnar ner sig i några minuter och slappnar av. När man kan hantera och
åtgärda stressen blir det lättare att arbeta och på samma gång känna sig mindre obehaglig till
mods eller besvärlig. Vårdpersonalen är medveten om att de vill patientens bästa och det de
gör är meningsfullt. De försöker behandla alla patienter lika och de anpassar sig till patientens
behov samt att de ser en mening med det de gör. Meningsfullhet kan vara det krav i KASAM
som vårdpersonalen uppnår.

Metoddiskussion
Analysen av resultatet genomfördes med hjälp av en innehållsanalys. Denna undersökning
gjordes genom att uppsatsförfattaren noga studerade hur en kvalitativ metod ska gå till i de
olika processerna. Den kvalitativa ansatsen som valdes för undersökningen var rätt metod och
den svarade på syftet till undersökningen, samt att intervjufrågorna var relevanta.
Undersökningen genomfördes genom att intervjua fem vårdpersonal på ett äldreboende.
Antalet deltagare var inte så många, men det viktigaste var att de gav tillräckligt med
information för att besvara undersökningens syfte.
Den kvalitativa ansatsen som valdes för undersökningen var rätt metod då den svarade på
undersökningens syfte och frågeställningar, samt att intervjufrågorna var relevanta. Syftet var
att undersöka deltagarnas upplevelser och känslor beträffande sin arbetsplats. Intervjuerna och
den kvalitativa innehållsanalysen betyder mycket i denna undersökning, eftersom det ger en
djupare förståelse om vad som orsakar stress på arbetsplatsen och vad vårdpersonalen anser
vara åtgärder för att minska stress. Om jag skulle ha använt en metod för att samla in
kvantitativa data, hade det inte funnits möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarna, och det
skulle inte heller ha funnits möjlighet att se hur de regerade medan de svarade på frågorna.
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Däremot upplevde jag att det inte var lätt att arbeta ensam med undersökningen, då jag måste
ta ansvaret för hela arbetet själv, som till exempel att det fanns en risk att råka ta med saker
som inte borde ha varit med i uppsatsen.
Validitet och reliabilitet
Validiteten av denna undersökning kan bedömas som god. Med hjälp av intervjufrågor ledde
det till att intervjuerna mätte det som uppsatsförfattaren ville mäta. Reliabiliteten av
undersökningen är svår att bedöma, eftersom svaren endast kom från de som ville dela sina
erfarenheter och upplevelser. Hur skulle resultatet se ut om urvalet hade bestått både av
individer som ville och inte ville delta i undersökningen? Att deltagarna i denna undersökning
var ett bekvämlighetsurval, kan bidra till att resultatet inte visar hur situationen ser ut i
populationen som helhet. Resultatet kan heller inte säga någonting om hela arbetsplatsen, och
då det bara bestod av fem deltagare kan resultatet egentligen bara visa hur just dessa
informanter upplever sin arbetsplats. Undersökningen skulle kunna göras upprepade gånger,
men kanske med ett större urval för att få ett resultat som gäller hela populationen.

Slutsats
Slutsatsen av undersökningen är att det som orsakar stress bland vårdpersonalen på den
undersökta arbetsplatsen, är konflikter mellan personal, tidsbrist för att utföra arbetsuppgifter
och vård av patienter vid livets slut. De menade att stressen uppkommer när personal inte är
överens och man tycker olika om hur arbetsuppgifter ska utföras, detta har med otydliga
arbetsrutiner att göra. Många arbetsuppgifter behöver mer tid och arbetet sker oftast i stressiga
situationer, vilket leder till att patienter inte får tillräckligt god vård. Vård av patienter vid
livets slut kan också orsaka stress hos vårdpersonalen, då de inte kan åtgärda situationen till
det bättre. Därför är det en brist att det inte finns tydliga arbetsrutiner som skulle kunna bidra
till att minska stress hos personalen.
Informanterna ansåg att åtgärder för att förbättra situationen av stress är att relationen mellan
personalen måste förändras. Man behöver minska beteendet att vara kritisk mot andra och
istället acceptera olikheter. Stress kan också minskas genom tydliga arbetsrutiner och
personalens samarbete. Arbetsplatsen behöver mer resurser och det innebär att verksamheten
måste få in mer fast allställd personal eller att personalen får mandat att kalla in
vikarier. Resurser kan även innebära personalens möjligheter att tycka till om sina
arbetstider, samt att få stöd av kollegor och sin chef.

Förslag till fortsatt forskning
För att få mer kunskaper inom området krävs fler informanter och ett större urval. En vidare
studie rekommenderas att utföra genom enkäter för att få svar på hur omfattande stressen
bland vårdpersonal är och förslag på åtgärder. En kvantitativ undersökning kan vara en metod
som ger en bredare insikt och större förståelse för utbredningen av problemet. Med hjälp av
ett större urval kan man bättre reda ut orsaker och åtgärder till stress bland vårdpersonal i en
kommun eller befolkningen i Sverige.

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml
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Bilaga 1. Missivbrev

Hej!
Jag heter Sirilak Kongha och är en student från Hälsopedagogiska programmet på Högskolan
i Gävle. Jag studerar nu min sista termin och skriver mitt examensarbete i folkhälsovetenskap.
Mitt ämne är förebyggande stress bland vårdpersonalen. Syftet med min undersökning är att
ta reda på vad vårdpersonalen anser kan vara åtgärder för att minska stressen i arbetet. Jag vill
ta reda på hur man tänker och hur man önskar att det skulle vara på arbetsplatsen, för att
förebygga stress under arbetstid. Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring mitt
ämne, men jag behöver din hjälp för att öka min förståelse och få en bredare kunskap genom
intervjuer.
Jag skulle därför vilja intervjua dig om din upplevelse och erfarenhet av stress på din
arbetsplats för att kunna göra mitt examensarbete. Intervjun tar cirka 40 minuter och
innehåller 10 frågor samt att jag kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som
finns. Det innebär att du deltar frivilligt och har rätt att bestämma över din medverkan, och du
kan när som helst avbryta din medverkan utan att detta medför negativa konsekvenser. Du
deltar anonymt, alla personliga uppgifter och den information jag får från intervjun kommer
att behandlas konfidentiellt. Jag vill också informera om att intervjun kommer att spelas in
med hjälp av en bärbar dator med bandspelare, Detta görs för att det ska bli lättare för mig att
gå igenom intervjun och analysera resultatet. Insamlade data kommer endast att användas för
detta ändamål och allt kommer att raderas efter undersökningen är klar.
Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare för mer
information.

Tack för din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Sirilak Kongha hhp13ska@student.hig.se
Handledare Gisela van der Ster gisela.vanderster@hig.se
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Bilaga 2

Intervjufrågor

* Hur gammal är du och hur länge har du arbetat här?

* Vad har du för utbildning?

* Upplever du stress på din arbetsplats?

* Om ja, i vilka situationer?

* Om ja, vad tror du din stress beror på? Skulle det kunna åtgärdas, tror du?

* Har du tillräckligt med tid att göra det som ska göras?

* Om nej, vilka uppgifter upplever du påverkas av tidsbristen?

* Upplever du att patienterna påverkas av personalens stress? Och i så fall hur?

* Hur gör du för att hantera stress på arbetsplatsen?

* Vad anser du kan vara åtgärder för att minska stressen på din arbetsplats


