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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Sjuksköterskeutbildningen består av många olika moment som av studenterna 
ofta kunde upplevas stressande. Beroende på var i utbildningen studenterna befann sig kunde 
de uppleva olika nivåer av stress. Stressen som studenterna upplevde var inte bara negativ 
utan kunde i många fall vara positiv och främja studenternas välmående och 
inlärningsförmåga.  
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av stress under utbildningen.  
Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats baserat på fem 
intervjuer som analyserades med manifest innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och en underkategori. Resultatet indikerade 
att studenterna upplevde stress i olika grad och över olika moment såsom ojämnt studietempo 
eller svårigheter att balansera studieuppgifter parallellt med den verksamhetsförlagda 
utbildningen [VFU]. Studenterna hade höga krav på sig själva och upplevde ofta 
prestationsångest i samband med både VFU och teoretiska uppgifter. Stressen som 
studenterna upplevde var ibland negativt men kunde i många fall vändas till något positivt 
och gynna dem i deras utbildning.  
Slutsats: Resultatet visade att stress var något som förekom bland sjuksköterskestudenterna. 
Stressen upplevdes i många fall positivt och studenterna hade strategier som hjälpte dem att 
hantera och minska stressen. En ökad kunskap genom ytterligare kvalitativ forskning skulle 
kunna ge en mer detaljerad bild av hur svenska sjuksköterskestudenter upplever och hanterar 
stress.  
 
Nyckelord: Stress, upplevelser, sjuksköterskestudenter, prestationsångest, problembaserat 

lärande, positiv stress, negativ stress 
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Inledning 
Burnard och kollegor (2008) påpekade i sin studie att sjuksköterskestudenter ofta kunde 

uppleva stress under flera delar av utbildningen. Vidare framgick det även att studenter kunde 

uppleva stress över bland annat examinationer då ett misslyckande av examinationerna kunde 

leda till att de inte fick avsluta sin utbildning. Enligt Högskoleverket (2012) är 

sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning som bedrivs på grundnivå, avancerad nivå 

och forskarnivå och resulterar i en legitimation för att få utöva yrket efter avslutad utbildning. 

Övergången från perioden under utbildningen till att bli yrkesverksam upplevdes i vissa fall 

stressande förklarade Moreira och Furegato (2013) i sin studie, eftersom studenterna inte 

alltid kände sig fullt förberedda inför de utmaningar och ansvar sjuksköterskeyrket innebar.  

 

Vid sökning av artiklar som handlar om stress i samband sjuksköterskeutbildningen 

påträffades en större del kvantitativa studier och endast ett fåtal kvalitativa. De flesta 

studierna är gjorda i Storbritannien samt andra delar av världen där sjuksköterskeutbildning 

skiljer sig från den i Sverige i utformningen. Dessa studier indikerar på att en del studenter 

upplevde stress. Timmins och Kaliszer (2002) påpekar att empiriska studier skulle kunna ge 

en mer detaljerad information om hur stress upplevs och påverkar sjuksköterskestudenter. 

Med det i åtanke var det intressant att med en kvalitativ studie undersöka upplevelser av 

stress hos sjuksköterskestudenter i Sverige. 

Bakgrund 
En utbildning på högskolenivå skall enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) vila på en 

vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, forskning samt utvecklingsarbete. Den skall också 

bedrivas så att ett nära samband finns mellan forskning och utbildning. Vidare förklaras att 

högskoleutbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra kritiska 

bedömningar, utveckla sin förmåga att följa kunskapsutvecklingen samt möta och lösa 

problem som en del av beredskapen inför arbetslivet (SFS 1992:1434). Även Högskoleverket 

(2012) beskriver att studenter som läser vid en högskola lär sig att granska och analysera 

information, lär sig kritiskt tänkande samt lär sig att hantera komplexa sammanhang. Alla 

program på högskolan har en examensbeskrivning där det framgår vad som förväntas av 

studenten samt vad studenten bör kunna och utföra för att få sin examen. Högskolestudier 
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omfattar flera olika undervisningsformer, bland annat föreläsningar, grupparbeten, 

självstudier samt verksamhetsförlagd utbildning [VFU]. Studenterna skall självständigt och 

mellan undervisningstillfällena ägna sig åt självstudier där de skall ta till sig stora mängder 

kunskap och information på egen hand. Inom sjuksköterskeutbildningen förekommer en hel 

del VFU där studenterna skall pröva på sin kommande yrkesroll. Högskoleverket (2012) 

poängterar även att studera på högskola är ett heltidsjobb.  

Sjuksköterskeutbildningen 
Högskoleförordningen (SFS 2006:1053) beskriver vilka mål sjuksköterskestudenten behöver 

uppfylla under utbildningen för att erhålla sin sjuksköterskeexamen och där framgår bland 

annat att studenterna skall visa kunskap och förståelse för sambandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt vad sambandet har för betydelse för yrkesutövningen. Studenterna 

skall även visa färdigheter och förmågor i att vara självständiga, kunna planera vården, 

identifiera behov samt genomföra hälsofrämjande arbete. Socialstyrelsen (2005) förklarar i 

sin ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” vilken kompetens, erfarenhet samt 

förhållningssätt som krävs av en yrkesverksam sjuksköterska. De tre kompetensområdena 

som beskrivs i kompetensbeskrivningen (omvårdnadens teori och praktik, forskning, 

utveckling och utbildning samt ledarskap) skall samtliga genomsyras av en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). SFS 2006:1053 beskriver att studenterna skall 

kunna hantera läkemedel samt informera patienten om effekter och biverkningar. Studenterna 

skall även uppvisa förmåga att hantera olika situationer utifrån individers och gruppers behov 

samt också kunna informera och undervisa. Sjuksköterskeutbildningen består av en hel del 

VFU och anledningen till det är att studenterna under sin utbildning skall pröva på sin 

kommande yrkesroll menar Högskoleverket (2012). Under VFU skall studenterna visa 

förmåga att identifiera patienternas vårdbehov samt ge adekvat vård och behandling (SFS 

2006:1053). Vidare beskrivs att studenterna även skall kunna handleda, ha förmåga att 

samarbeta och medverka med andra yrkesgrupper och samtidigt visa empati och 

självkännedom (a.a.). Sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola [BTH] läser 

enligt problembaserat lärande [PBL] vilket Borg och Lintrup (2010) beskriver grundar sig i 

vetenskap och beprövad praxis. Studenter ska söka efter ny kunskap och använda 

tillämpningar av forskningsresultat. PBL ska stimulera studenter till vetgirighet och ständigt 

sökande av ny kunskap (a.a.). Sjuksköterskeutbildningen är således komplex och det kan 

tänkas vara en utmaning för sjuksköterskestudenter att koppla ihop alla de delar som 

utbildningen innehåller vilket i vissa fall kan upplevas stressande.  
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Upplevelser av stress 
En människas upplevelse kan inte förstås eller tolkas av någon annan menar Eriksson (1987) 

som vidare beskriver att grunden för en människas upplevelsevärld utgörs av graden av 

självmedvetenhet och medvetenhet.  

 

Stress kunde enligt O´Sullivans (2011) studie definieras bland annat som ett samspel mellan 

människan och miljön där människan bedömde stressens påverkan på sitt välbefinnande. 

Vidare menade O´Sullivan (2011) att det fanns två typer av stress, positiv och negativ, där 

den positiva stressen förklarades som en positiv reaktion på stressorer medan den negativa 

stressen tolkades som en negativ psykisk påfrestning. Luo och Wang (2009) beskrev i sin 

studie att psykologisk stress var en samling av faktorer, såsom vardagliga händelser, coping-

stilar, socialt stöd samt psykologiska och fysiska reaktioner. Vidare skildrades att 

stressituationer var den huvudsakliga orsaken till psykologisk stress, som i sin tur kunde ge 

skador på hälsan. De här stressituationerna kunde stötas på dagligen förklarade Luo och 

Wang (2009). Den vanligaste reaktionen på stress kunde enligt Jimenez, Martinéz, Navia-

Osorio och Vacas Diaz (2010) studie vara psykologiska symtom såsom ångest, kognitiva 

samt depressiva symtom men det var däremot ovanligare med fysiologiska symtom.  

 

Burnard och kollegor (2008) förklarade i sin studie att stress upplevdes olika beroende på 

vilket land studierna var utförda i. En del studenter var mer stressade över den kliniska delen 

av utbildningen medan andra upplevde mer stress över de teoretiska uppgifterna. Jimenez 

m.fl. (2010) beskrev i sin studie att beroende på vilket år under utbildningen studenterna 

befann sig upplevdes stress över olika moment. Även Timmins, Corroon, Byrne och Mooney 

(2011) förklarade i sin studie att stress kunde vara relaterat till vilket år på utbildningen 

studenterna gick. Faktorer som studenterna upplevde stress över var examinationer, 

studieuppgifter samt den kliniska delen av utbildningen. I Gibbons, Dempster och Moutrays 

(2008) studie beskrevs att dålig organisering från skolan när det var fråga om kurser samt 

höga kurskrav ökade stressen hos studenterna och gav inte heller utrymme för 

stresshantering. En del studenter upplevde den kliniska delen som stressande och stundvis 

påfrestande (Hamshire, Wilgoss & Wibberley, 2013). De faktorer som upplevdes mest 

stressande av studenterna var enligt Burnard m.fl. (2008) att se patienter lida, dödsfall eller 

att samtala med döende patienter. Däremot kunde den kliniska delen av utbildningen även ha 

en positiv stresspåverkan på sjuksköterskestudenterna påpekade Gibbons m.fl. (2008). Den 
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positiva upplevelsen av stress kunde främja produktiviteten hos studenterna samt öka 

studieeffektiviteten menade O´Sullivan (2011). Det var inte bara viktigt att se samband 

mellan stress och negativ påverkan utan att den upplevda stressen även kunde vara positiv i 

förhållande till välmåendet beskrev Gibbons, Dempster och Moutray (2011) i sin studie. I en 

studie av Mirzaei, Oskuie och Rafii (2012) framgick det att sjuksköterskestudenter försökte 

prioritera för att lyckas så bra som möjligt med sina studier. Genom att vara eller bli 

medvetna om sina egna strategier för att hantera stress samt genom små förbättringar kunde 

sjuksköterskestudenternas inlärningsförmåga och välmående förstärkas menar Gibbons m.fl. 

(2011). Sjuksköterskeutbildningen är oavsett land en krävande utbildning med många delar 

som studenterna ska klara av. De många kraven leder i många fall till stress hos studenterna 

och kan påverka deras prestationer under utbildningen.  

Teoretisk referensram 
Patricia Benners (1993) beskriver i sin teori fem steg i utvecklingen till att bli sjuksköterska. 

Utvecklingen från novis till expert präglas av erfarenhet som sjuksköterskan skaffar sig 

genom att vara verksam inom ett verksamhetsområde under en längre tidsperiod. Vidare 

beskrivs att det är först när teorin och erfarenheten kopplas samman som novisen blir till 

expert, de båda delarna fungerar inte var för sig och de leder inte till ökat kunnande utan att 

de vävs samman. Benner (1993) påpekar att förvärvandet av erfarenhetsbaserad kunskap bör 

vila på en gedigen utbildningsgrund eftersom omvårdnadsarbetet kräver ett välplanerat 

utbildningsprogram.  

 

I det första steget styrs novisen till största delen av regler vilket visas i ett begränsat och stelt 

beteende. Novisen saknar dessutom erfarenhet av olika situationer och behöver därför regler 

som vägleder dem. Regler motverkar dock en framgångsrik prestation då novisen inte kan 

tala om vilka uppgifter som är relevanta i en verklig situation. Resterande fyra steg, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert, är steg som Benner (1993) menar 

kommer efter många års arbete och erfarenhet samt är något sjuksköterskan växer in i. 

Skribenterna kommer i föreliggande arbete att fokusera på det första steget (novis) för att 

koppla ihop sjuksköterskestudenternas utveckling i sin blivande yrkesroll som sjuksköterska.  

 

Leksell och Lepp (2013) beskriver sex kärnkompetenser som en sjuksköterska ska sträva 

efter att uppfylla. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Som nybliven 
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sjuksköterska är det inte alltid lätt att leva upp till alla kärnkompetenserna då den nyblivna 

sjuksköterskan har fullt upp med att skaffa sig erfarenhet och är ännu begränsad till regler 

och riktlinjer i sin yrkesroll, denne är fortfarande novis.  

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av stress under utbildningen.  

Metod 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Med kvalitativ ansats ligger enligt 

Olsson och Sörensen (2011) fokus på att beskriva ett fenomen. Fenomenet i den här studien 

var upplevelser av stress. Henricson och Billhult (2012) beskriver även att med en kvalitativ 

metod är avsikten att undersöka en upplevelse. Med studiens syfte i beaktning föreföll det 

lämpligt att göra en intervjustudie.  

Urval   
Inklusionskriterier för studien innebar sjuksköterskestudenter, såväl manliga som kvinnliga, i 

alla åldrar i termin fyra och sex på sjuksköterskeutbildningen på Blekinges Tekniska 

Högskola som studerar enligt PBL. De valdes då studenter i termin fyra och sex har mer 

erfarenhet av utbildningen än de som går termin ett, två och tre.  Danielson (2012) förklarar 

att deltagare väljs ut efter lämplighet i förhållande till studien och syftet, därav blev urvalet 

homogent då enbart sjuksköterskestudenter på BTH inkluderats. Antalet studenter studien 

baserades på var fem. Sjuksköterskestudenter i termin fem valdes att inte inkluderas för att 

undvika att personliga relationer omedvetet kunde påverkat informanterna. Personlig kontakt 

togs med urvalsgruppen när de befann sig i skolan vid basgruppsarbete. 

Datainsamling  
Datainsamling till studien utfördes genom intervjuer som tog plats på BTH under hösten 

2013. Muntligt godkännande för genomförande av studien erhölls av programansvarig på 

sjuksköterskeprogrammet vid BTH. Informationsbrev (bilaga 1) skickades via mail till 

basgruppshandledare för att föra informationen vidare till urvalsgruppen. En provintevju 

utfördes på två studenter i termin fem för att undersöka kvaliteten på intervjufrågorna. 

Frågorna ändrades om till att bli mer lättförståeliga samt för att svara bättre mot syftet. 

Därefter utfördes intervjuerna som låg till grund för resultatet. Vid intervjutillfällena 
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informerades studenterna ännu en gång kort om studiens syfte. Båda skribenterna närvarande 

vid intervjuerna, men endast en intervjuade medan den andra antecknade. Rollen som 

intervjuare växlades mellan skribenterna. Intervjuerna bestod av sex huvudfrågor med en del 

följdfrågor (bilaga 2) och spelades in med diktafon. Intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär med öppna frågor vilket Danielson (2012) beskriver är en flexibel typ av intervju där 

en intervjuguide används som stöd. I en semistrukturerad intervju behöver frågorna inte 

ställas i den ordning de är skrivna vilket gör att den som intervjuar kan anpassa sig till vad 

som sägs under intervjun (Danielson, 2012). Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter och 

transkriberades vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att materialet skrivs ned 

ordagrant.   

Analys  
Materialet analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys. Första delen av analysen utgick från en manifest innehållsanalys 

vilket enligt Danielson (2012) syftar till att exakt avge vad som står i texten. Graneheim och 

Lundmans tolkning av innehållsanalysen bestod av fem steg vilka var meningsenheter, 

kondensering, kodning, underkategorisering och kategorisering (Graneheim & Lundman, 

2004). Det första steget ledde till att materialet lästes igenom flera gånger för att få en känsla 

av helhet av samt en djupare förståelse för texten. När texten bearbetats enligt detta steg 

inleddes nästa vilket innebar att välja ut de meningsbärande enheter som tolkades svara mot 

arbetets syfte. Meningsenheterna kondenserades sedan för att korta ner texten utan att förlora 

det väsentliga innehållet och vidare analys av materialet ledde fram till två kategorier. Efter 

de två sista stegen, underkategorisering och kategorisering, övergick den manifesta analysen 

till en tolkning som ligger tenderar att ha latenta inslag. Latent tolkning syftar till en 

fördjupad förståelse av materialinnehållet menar Graneheim och Lundman (2004). Tabell 1 

nedan visar några exempel på hur analysen av meningsenheterna har gått till.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

10 
 

Tabell 1. Översikt av analysprocess.  
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Jag tycker det har varit 
väldigt oregelbundet … I 
början så var det väldigt … 
lågt tempo, man tog det 
väldigt lugnt. Och sen så 
fram till termin fyra så blev, 
kändes det som att de tog 
allting på en och samma 
gång. Så från termin fyra 
tills nu har det varit 
jättestressigt. 

Väldigt 
oregelbundet. I 
början var det lågt 
tempo. Från termin 
fyra fram tills nu 
har det varit 
jättestressigt. 

Oregelbundet 
tempo 

- Balansera 
studietempo och 
problembaserat 
lärande 

Det är väl just praktiken, 
just att man är trött när man 
kommer hem, man kanske 
inte orkar sätta sig och börja 
plugga, men det är ju en 
förutsättning och när man 
har praktik att hinna med 
studieuppgifter. 

Trött när man 
kommer hem, orkar 
inte plugga men det 
är en förutsättning 
för att hinna med 
studieuppgifter. 

Trött men 
måste plugga 
ändå för att 
hinna med. 

- Balansera teori och 
verksamhetsförlagd 
utbildning 

 

Etiskt övervägande  
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning samt en etikansökan som skickades 

till Etikkommittén Sydost där etisk rådgivning erhölls (Dnr EPK 173-2013). Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor och personuppgifter skall följas och syftar 

enligt Kjellström (2012) till att den enskilda människan skall skyddas och respekteras. 

Forskning skall enbart utföras om det kan utföras med respekt för människovärdet 

(Kjellström, 2012). Skribenterna hade ingen personlig relation till studenterna. Studenter ur 

termin fem uteslöts då det fanns risk för påverkan deltagare och skribenter emellan.  

 

Enligt Kjellström (2012) grundas informerat samtycke på etiska principer där deltagarnas 

frihet och självbestämmande skyddas. Det är upp till deltagarna själva att bestämma om och 

hur de vill delta i ett projekt. Vidare förklarar Kjellström (2012) att betänketid är viktigt för 

att underlätta för deltagarna och deras självbestämmande samt att begriplig information skall 

ges både skriftligt och muntligt (Kjellström, 2012). Med det här i beaktan gavs studenterna 

betänketid på cirka en vecka och muntligt samtycke erhölls. Information om studiens syfte 

och upplägg förmedlades till studenterna via deras basgruppshandledare samt genom 

personlig kontakt med studenterna. Studenterna fick genom informationen som delades ut 

reda på att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avsluta intervjun när helst de ville.  
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Kjellström (2012) påpekar att konfidentialitet handlar om att skydda informanten från att 

personuppgifter och/eller känsliga uppgifter offentliggörs. Konfidentialitet syftar till att 

bevara informantens integritet menar Kjellström (2012). I studien användes intervjumaterialet 

enbart i forskningssyfte och behandlades med konfidentialitet. Intervjuerna avidentifierades 

och redovisningen av materialet utfördes på så sätt att ingen enskild person kunde kännas 

igen. Intervjumaterialet förvarades i ett inlåst utrymme under tiden examensarbetet skrevs. 

Efter godkänt examensarbete förväntas intervjumaterialet att förstöras. 

Resultat 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenter upplevelser av stress under 

utbildnigen. Informanterna svarade på frågor beträffande hur de upplevde utbildningen. 

Genomgående för alla informanter var att studietempot upplevdes ojämnt, informanterna 

visade även på att de upplevde prestationsångest. Övergripande upplevdes stressen både 

positivt och negativt av informanterna. Resultatet presenteras i två kategorier samt citat från 

de olika intervjuerna och för att tydliggöra resultatet visas en översikt, se figur 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansera studietempo och problembaserat lärande 
Informanterna uppgav att studietempot varit ojämnt under utbildningen. Det beskrevs att de 

första terminerna upplevdes ha förhållandevis lågt studietempo som sedan ökade från och 

med termin fyra. I termin sex upplevdes studietempot vara mycket högre med flera uppgifter 

samtidigt och en del hade svårt att koncentrera sig på mer än en uppgift i taget.  

Jag tycker det har varit väldigt orgelbundet ... I början så var det väldigt 

… lågt tempo, man tog det väldigt lugnt. Och sen så fram till termin fyra 

Figur 1. Kategorier och underkategori. 

Sjuksköterskestudenters upplevelser av 

stress under utbildningen 

Balansera studietempo och 

problembaserat lärande 

Balansera teori och 

verksamhetsförlagd utbildning 
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så blev, kändes det som att de tog allting på en och samma gång. Så från 

termin fyra tills nu har det varit jättestressigt. (Intervju 2)  

Flertalet av informanterna beskrev att de hade föredragit att studieuppgifter och VFU hade 

fördelats jämnt under utbildningen istället för att allt kommer i slutet. Informanterna 

reagerade olika på utbildningen och uttryckte att vissa kurser kändes relevanta och lärorika 

medan andra kurser inte kändes fullt lika relevanta till utbildningens innehåll. Upplevelserna 

av att studietempot var ojämnt påverkade även informanternas fritid på så sätt att studierna 

tog upp mer och mer tid ju längre in i utbildningen de kom. Det ojämna studietempot och den 

höga belastningen som upplevdes i termin sex beskrevs som svårhanterlig och informanterna 

hade gärna sett att utbildningen hade ett jämnare upplägg så att den största belastningen inte 

hade blivit förskjuten till sista terminen.  

Sen kommer man till termin sex och då kommer allt på en gång. Kanske 

kunde ha delat upp det lite. (Intervju 5) 

Det som upplevdes påfrestande för informanterna var kombinationen av den slutliga VFU-

perioden, nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen [NKSE] samt skriva 

kandidatuppsats och det var framförallt de här tre komponenterna som fick de flesta 

informanterna i termin sex att uppleva stress. I termin ett till fem hade studierna känts 

hanterbara och i vissa fall även förhållandevis lätta men i termin sex blev det svårt för 

informanterna att ta till sig ny kunskap samtidigt som de försökte knyta ihop allt de lärt sig 

från tidigare terminer.  

 

Ett redskap för att ha kontroll över studierna var att planera vad som skulle göras under 

dagarna och hur många dagar de hade kvar att studera inför till exempel en tentamen. 

Planeringen hjälpte informanterna att hantera stressen och även förbereda dem inför sitt 

kommande yrke som sjuksköterska där informanterna menade att flexibilitet och planering av 

arbetet krävs. Kontroll över sina studier var också en väsentlig del, ju mer kontroll 

informanterna hade desto bättre kunde de styra upp sina uppgifter vilket gjorde att stressen 

minskade. Genom att ha kontroll kunde informanterna strukturera sin vardag och se till att 

hinna med de aktiviteter som de kände gav dem energi. Förutom planering och kontroll över 

studierna var det även viktigt att få pauser då och då beskrev informanterna. De använde 

bland annat promenader och träning för att hantera stress och få ny energi till att orka studera.  
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Jag ser till att jag är hemma och jag kanske tar mina promenader och i 

lugn och ro känna att jag får kontroll över det jag måste göra när det 

kommer till skolarbetet, så hanterar jag en stressig vecka. (Intervju 1) 

Informanterna upplevde att det stundtals var svårt och utmanande att studera enligt PBL då de 

tyckte att det var oklart vad som krävdes och förväntades av dem. Dock kunde ändå PBL vara 

ett redskap att hantera prestationsångesten då det ansågs vara ett bra sätt att ta ansvar för sin 

inlärning och utveckling vilket enligt informanterna också betraktades som viktiga 

egenskaper hos en sjuksköterska. Informanterna uppgav även att VFU gav dem insikt i hur 

viktigt det var med planering och kontroll, framförallt genom att kunna planera om och ändå 

behålla kontrollen och inte bli stressad samt att även det var en av sjuksköterskans viktiga 

egenskaper.  

 

Informanterna uppgav att de i många fall inte kände sig fullt förberedda inför sitt kommande 

yrke då de kände sig otillräckliga och osäkra över att inte klara av att arbeta som 

sjuksköterska. Dessutom kände de sig ofta oförberedda inför examinationerna och var osäkra 

på om de hade läst tillräckligt eller på rätt område och nivå för kursen. Det här var en av de 

negativa effekterna av stress som informanterna upplevde. Utöver den negativa stressen fanns 

det även positiva upplevelser av stress och PBL visade sig vara en gemensam nämnare för 

såväl den positiva som den negativa stressupplevelsen. Även om PBL ofta var en källa till 

negativ stress kunde den i många fall vändas till något positivt som enligt informanterna gav 

dem bevis på att de hade lärt sig att ta egna initiativ, vara flexibla samt fatta snabba beslut. 

Det i sin tur var positivt eftersom informanterna upplevde att självständighet var en del av 

sjuksköterskeyrket och att PBL gav dem en god förberedande grund inför det kommande 

yrket. Även om informanterna upplevde att PBL ställde höga krav på dem kunde det, om det 

utnyttjades på ett korrekt sätt, ses som en ypperlig chans att skapa sig bra förutsättningar för 

att klara av de utmaningar som sjuksköterskan dagligen ställs inför förklarade informanterna.  

Balansera teori och verksamhetsförlagd utbildning  
Informanterna uttryckte att det var påfrestande att behöva studera samtidigt som de hade 

VFU samt att de efter VFU var trötta och kände att det svårt att fokusera och ta itu med andra 

studieuppgifter som låg parallellt. Det var just teorin i kombination med VFU som 

informanterna upplevde var mest ansträngande. En del hade NKSE att studera till samtidigt 
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som de hade VFU och det var ansträngande då många var trötta och inte hade orken att 

studera när de väl kom hem från VFU.  

Det är väl just praktiken, just att man är trött när man kommer hem, man 

kanske inte orkar sätta sig och börja plugga, men det är ju en 

förutsättning och när man har praktik att hinna med studieuppgifter. 

(Intervju 1) 

Informanterna gav även uttryck för att de inte hade mycket tid till aktiviteter utanför 

studierna, de prioriterade bort saker såsom socialt umgänge, hem och familj. En del 

informanter förklarade att de blev irriterade och omotiverade och orkade därför inte ta tag i 

studierna. De sköt hellre upp saker vilket gjorde att de blev mer stressade. Även inför 

tentamen prioriterades umgänge med vänner bort och informanterna menade att det var värt 

att fokusera på att studera inför tentamen istället för att få göra omtentamen på grund av att 

de inte prioriterat studierna. En del av informanterna gjorde även sin VFU i annan stad än den 

de bor och studerar i vilket upplevdes som påfrestande då de inte hann med studierna och 

kände sig stressade över det. Trots vissa negativa effekter av VFU i samband med teori fanns 

det ändå en gemensam önskan om ytterligare VFU under utbildningen då det var där teorin 

blev mer levande och lättförståelig. Informanterna förklarade att de önskade mer VFU 

eftersom det var just där som de kom in i sjuksköterskerollen och förstod vad det innebar att 

vara sjuksköterska. Under tiden där VFU och teori inte sammanföll önskades mer 

föreläsningar som var fokuserade på kroppen och dess anatomi. Informanterna menade dock 

att för att förstå teorin var VFU en väsentlig del men att för att belastningen inte skulle bli för 

stor ville de inte ha tunga teoridelar samtidigt som de hade sin VFU. Det var just den här 

balansen mellan teori och VFU som informanterna ansåg betydelsefull för att kunna koppla 

ihop det teoretiska med det kliniska och för att förstå vad det verkligen innebär att arbeta som 

sjuksköterska.  

Jag tycker nog att det har varit för lite teori här, alltså för lite 

föreläsningar … praktiken är ju det man lär sig på men, man hade ju 

velat ha mer. Alltså relevanta föreläsningar om typ kroppen och anatomi 

och sånt hur det fungerar.(Intervju 3) 

Höga krav och prestationsångest var också vanligt bland informanterna. De uppgav att det 

inte fanns mycket tid till att slappna av eftersom det ständigt uppkom nya studieuppgifter som 
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skapade en inre stress och oro och gjorde att de inte kunde slappna av när de väl var hemma. 

VFU upplevdes skapa mer prestationsångest än teorin då informanterna under VFU ville visa 

sina kunskaper och prestera bra. VFU hade en stor inverkan på informanternas 

självförtroende och deras förväntningar om att bli en bra sjuksköterska. En mindre bra dag på 

VFU resulterade i mer stress, att de kände sig otillräckliga och fick en känsla av att inte 

kunna bli en bra sjuksköterska. Informanterna upplevde att ju mer stressade de kände sig 

desto sämre kunde de prestera vilket ledde till en negativ stressupplevelse. 

Prestationsångesten visade sig extra tydlig under utbildningens tyngre moment såsom 

tentamen av olika slag samt under VFU. Informanterna beskrev att de under VFU inte kunde 

slappna av då de ofta upplevde stress och oro över att prestera bra samtidigt som VFU ändå 

sågs som ett positivt lärotillfälle som informanterna gärna ville ha mer av under utbildningen.  

Det som jag anser varit mer påfrestande är givetvis praktiken, då du i 

många fall arbetar under stress …  Praktiken har även varit mer 

påfrestande på grund av att dina kunskaper dagligen ställs på prov, och 

att du som person alltid vill prestera. (Intervju 4) 

VFU satte dagligen informanternas kunskaper och kliniska färdigheter på prov vilket gjorde 

att prestationsångesten ökade och de upplevde en överhängande rädsla att misslyckas. 

Informanterna uttryckte att de satte stor press och höga krav på sig själva vilket gjorde att de 

blev mer stressade om de inte levde upp till sina krav.  

 

Stressen upplevdes i perioder, i början av terminerna var det mer fokus på grupparbeten och 

att komma in i temat för kursen men desto närmare tentamen de kom blev studiebelastningen 

högre. Tentamen och tiden precis innan tentamen skapade stress hos informanterna, dock 

upplevdes det att stressen inför tentamen var självklar då det krävdes mer tid till studierna 

och det sågs som en naturlig del av utbildningen. Det kunde till och med upplevas positivt 

med stress inför tentamen eftersom det gav en extra knuff till att studera lite extra. VFU-

perioden upplevdes positiv i den bemärkelsen att många fick erfara hur det var att arbeta 

under stress. Eftersom sjuksköterskeyrket upplevdes som ett stressfullt arbete av 

informanterna sågs det som en fördel att ha upplevt stress redan under VFU.  

Jag tror att utbildningen överlag har gett mig en fördel i arbetslivet … 

Jag har lärt mig arbeta under stressiga förhållanden.(Intervju 4) 
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Stressen kunde i många fall resultera i positiva effekter såsom att informanterna lärde sig att 

ta egna initiativ vilket enligt dem ansågs vara en viktig egenskap i deras kommande yrkesroll. 

Flertalet uttryckte att de faktiskt tyckte om att arbeta under stressiga förhållanden så länge de 

var hanterbara och hållbara i ett längre tidsperspektiv. Hölls stressen på en hanterbar nivå 

reagerade informanterna i många fall positivt och ökade både sin prestations- och 

inlärningsförmåga.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie utfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats då intresset låg i att 

belysa upplevelser. I föreliggande studie var sjuksköterskestudenters upplevelser av stress 

intressant att belysa varför en kvalitativ design ansågs mest lämpad och relevant att använda i 

beaktning till syftet. En litteraturstudie kunde ha utförts men med tanke på syftet och de fåtal 

kvalitativa artiklarna som framkom vid sökning bedömdes att en kvalitativ intervjustudie var 

bäst lämpad och kunde leda fram till ett mer intressant resultat. Intentionen var 

sjuksköterskestudenter i såväl termin fyra som termin sex och termin fem exkluderades på 

grund av att personliga relationer till studenter i samma termin kunde ha påverkat intervjun 

och därmed eventuellt resultatet. En del av intervjufrågorna handlade om upplevelser av 

studietempo samt VFU varav det bedömdes mindre relevant att inkludera termin ett till tre då 

de ännu inte haft tillräcklig erfarenhet av de momenten i utbildningen. Studenter som är i 

slutet av sin utbildning har genomgått fler moment och hunnit uppleva mer av de delar 

utbildningen innehåller vilket var av intresse för just den här studien eftersom det var 

upplevelser av stress som ville undersökas. Det påpekades även av Moreira och Furegato 

(2013) att studenter som var i slutet av sin utbildning hade genomgått fler moment än 

studenter i de lägre terminerna. Med det här i åtanke fokuserades studien på studenter som 

var i slutet av sin sjuksköterskeutbildning. Inklusionskriterierna användes för att avgränsa 

urvalet av deltagare och anpassa dem till den nivå studien gjordes på. Danielson (2012) 

beskriver att välja så få personer som fem till sex stycken kan ge begränsat material till 

analysen, dock ansågs antalet vara tillräckligt för att få fram ett resultat. Dessvärre gav inte 

kontakten i termin fyra några deltagare vilket kan ha påverkat resultatet eftersom det endast 

var studenter ur termin sex som representerades. Tyvärr fanns det inte möjlighet att ta 

ytterligare kontakt med studenter i termin fyra vilket var beklagligt då det eventuellt hade 
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kunnat resultera i fler deltagare till studien. Med facit i hand hade eventuellt fler intervjuer 

kunnat ge ett bredare och större resultat men det hade nödvändigtvis inte givit mer variation 

då intervjuerna som utfördes visade på att studenterna hade liknande uppfattning om 

utbildningen och upplevelser av stress. Däremot kunde möjligtvis resultatet blivit annorlunda 

om studien skulle utförts om ett år eftersom utbildningen nu skiljer sig och har ett annorlunda 

upplägg då kandidatuppsatsen skrivs redan i termin fem och alla slutexaminationerna därmed 

inte ligger i termin sex. Resultatet hade möjligen även kunnat bli mer varierat om även 

studenter från termin fyra fanns representerade då de kan tänkas ha en annan uppfattning om 

utbildningen och upplevelser av stress än studenter i termin sex. Dessutom var det inga 

manliga studenter som deltog varpå det kan ha påverkat representativiteten och därmed 

eventuellt resultatet.  

 

Tack vare provintervjun som gjordes utvecklades frågorna och blev mer begripliga. Om 

provintervju inte hade gjorts kunde det ha resulterat i att frågorna som ställdes inte hade givit 

utförliga svar och därmed bristande material till resultatet. Dessutom gav provintervjun 

indikationer om att tidsramen på 10-20 minuter per intervju höll vilket även Danielson (2012) 

påpekar är en av anledningarna att utföra provintervju. Vidare poängterar Danielson (2012) 

att en eller flera provintervjuer bör göras för att testa både intervjuguiden samt det tekniska 

materialet som används för inspelning. Information om studiens syfte som gavs i samband 

med intervjuerna kunde ha påverkat hur informanterna har svarat, dock förklarar Danielson 

(2012) att det ändå hör till att informera om studiens syfte vid en intervju. Studiens syfte 

fokuserade på upplevelser av något och därför bedömdes det att semistrukturerad intervju och 

öppna frågor kunde ge informanterna mer utrymme att svara brett och chansen att utveckla 

sina svar. Skribenterna genomförde varannan intervju där den som inte höll i intervjun 

antecknade och hade möjligheten att flika in med eventuella följdfrågor om dessa uppstod. 

Anledningen till varför intervjuerna genomfördes på det här sättet var för att underlätta 

interaktionen mellan skribent och informant. Danielson (2012) och Graneheim och Lundman 

(2004) styrker vikten av ett gott samspel mellan de båda parterna i en intervju trots att de har 

olika roller och därför ansågs det att endast en av skribenterna skulle hålla i intervjun vid 

varje intervjutillfälle. Efter avslutad intervju transkriberades materialet samma dag och 

Danielson (2012) poängterar att om transkriberingen sker i nära samband med intervjuerna 

underlättar det bearbetningen av materialet. 
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Intervjuerna analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys och analysen utgick inledningsvis från en manifest tolkning där texten 

beskrevs utifrån textens direkta innebörd utan vidare tolkning (Danielson, 2012; Graneheim 

& Lundman, 2004). Danielson (2012) menar att det kan vara svårt att dra gränsen mellan 

manifest och latent metod och som Graneheim och Lundman (2004) beskriver är manifest 

tolkning en bra utgångspunkt som sedan kan övergå till att texten istället tolkas och därmed 

övergår till latenta inslag. Skribenterna reflekterade över och diskuterade under analysens 

gång hur kategorierna skulle delas in. Korrigeringar gjordes allteftersom analysen fortlöpte 

vilket resulterade i de slutliga kategorierna som presenterats i resultatet vilket kan tänkas ha 

redogjort för ett välarbetat och trovärdigt resultat. Analysförfarandet genomfördes av båda 

skribenterna som ledde fram till två olika tolkningar av materialet som sedan sammanställdes 

vilket kan tänkas vara en styrka då det inte var enbart en persons tolkning som präglat 

resultatet.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att informanterna upplevde att ju lägre i utbildningen de var desto 

mindre kontroll kände de att de hade över studierna. Under VFU sattes informanternas 

förmågor på prov och de blev testade till sitt yttersta och osäkerheten växte desto närmare 

slutet av utbildningen de kom. Även Jimenez m.fl. (2010) och Timmins m.fl. (2011) 

påpekade att studenter upplevde stress över olika moment och att stressen kunde relateras till 

vilket år på utbildningen studenterna befann sig. Den sista terminen på utbildningen beskrevs 

av informanterna som den mest påfrestande och det var främst tre komponenter (NKSE, 

kandidatuppsatsen samt slutlig VFU) som orsakade stress. Timmins m.fl. (2011) bekräftade 

även att sista året på utbildningen var mer utmanande och resulterade ofta i mer stress. I 

resultatet uttrycktes dessutom att informanterna hade svårigheter med att balansera VFU och 

teori då det var påfrestande och svårt att fokusera på teoretiska uppgifter eftersom studenterna 

ofta kände sig trötta när de kom hem från VFU. En del informanter kände sig omotiverade 

och irriterade vilket också Beck och Srivastava (1991) menade var en vanlig känsla hos 

studenter. Planering och prioritering var en stor del av informanternas vardag, de prioriterade 

ofta bort socialt umgänge för att kunna lägga tid på studierna och undvika att bli stressade. 

Det här styrktes också av Mirzaei m.fl. (2012) som beskrev att studenter lade mycket fokus 

på studier och uteslöt bland annat socialt umgänge för att undvika stress. Resultatet visade på 

att planering och kontroll över studierna var några strategier för informanterna att minska 

stressen. Gibbons m.fl. (2011) menade att ta kontroll över studierna var en strategi som 
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studenter använde sig av i sin stresshantering och poängterade även att det var viktigt för 

studenters välmående och inlärningsförmåga att de blev medvetna om sina strategier.  

 

Resultatet visade på att prestationsångest och höga krav var vanligt bland informanterna, 

vilket även Mirzaei m.fl. (2012) styrkte, dessutom framgick det av resultatet i föreliggande 

studie att informanterna ofta gick med oro och en inre stress över att misslyckas i samband 

med tentamen och VFU. Även Jimenez m.fl. (2010) betonade att det var vanligt att studenter 

kände sig oroliga under den kliniska delen av utbildningen. Resultatet påvisade att 

informanternas självförtroende påverkades mycket av hur de presterade under VFU då det 

framkom att en dålig dag på VFU gjorde att osäkerheten växte. Benner (1993) påtalade att 

som sjuksköterskestudent och som nybliven sjuksköterska saknades erfarenhet och 

utvecklade färdigheter för att klara av arbetet samt att regler och riktlinjer präglade beteendet. 

Det här återspeglades i informanternas egna upplevelser då de ibland under VFU kunde 

känna sig otillräckliga, särskilt om de misslyckades med något. Beck och Srivastava (1991) 

hävdade att studenter någon gång under utbildningen ofta kände sig otillräckliga på något 

sätt. Vidare betonade Benner (1993) att studenterna var noviser och behövde undervisning 

och vägledning för att utvecklas. Även det uttrycktes i resultatet där informanterna framhöll 

att de hade velat ha mer VFU eftersom det var just där de fick mer erfarenhet och förståelse 

för sjuksköterskeyrket. Det framkom också i resultatet att informanterna tycktes förstå att de 

inte var på samma kunskapsnivå som de verksamma sjuksköterskorna. Benner (1993) 

menade att det här var normalt då studenterna var noviser och därmed inte hade samma 

kunskap och erfarenhet som de mer erfarna sjuksköterskorna.  

 

Det framkom i resultatet att informanterna upplevde en del negativ stress som visade sig 

bland annat på så sätt att de inte kände sig förberedda inför examinationer samt sitt 

kommande yrke. Moreira och Furegato (2013) påpekade att just den här känslan av att vara 

oförberedd var vanlig bland studenter som var i slutet av sin utbildning. Dessutom 

presenterade resultatet att stressen som informanterna upplevde i många fall kunde uppfattas 

positivt och då vara till nytta både vad gäller att prestera bättre under utbildningstiden samt i 

informanternas kommande roll som sjuksköterska. Den positiva stressupplevelsen kunde i 

många fall ses i samband med VFU. Gibbons m.fl. (2008) poängterade också att det just var 

den kliniska delen av utbildningen som var en viktig källa till positiv stress bland studenterna. 

I resultatet framkom också att PBL kunde vara en negativ komponent till stress men att 

informanterna i många fall kunde använda sig av PBL och trots allt vända det till något 
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positivt. Som Gibbons m.fl. (2011) också tydliggjorde var det viktigt att inte bara se de 

negativa effekterna av stress utan att stressen i många fall även kunde ha positiv påverkan på 

studenterna vilket visades tydligt i resultatet när informanterna talade om PBL.  

Slutsats 
Resultatet visade på att stress var något som i högsta grad förekom även i den svenska 

sjuksköterskeutbildningen. Det var dock inte enbart stress i negativ bemärkelse som 

upplevdes utan i många fall kunde stressen även upplevas positivt och faktiskt främja 

studenternas prestationsförmåga. Resultatet skulle kunna användas av lärare och annan 

utbildningspersonal kopplad till sjuksköterskeutbildningen som önskar få en inblick i hur 

studenter kan uppleva utbildningen och stress i samband med utbildningen. Förslagsvis skulle 

vidare forskning även kunna inriktas på hur nyblivna sjuksköterskor upplever att deras 

utbildning påverkat dem i deras yrkesroll. Då det tycks vara brist på kvalitativ forskning inom 

ämnet kan intervjustudier vara ett bra sätt att få mer kunskap om hur stressen kan upplevas, 

hanteras och hur den påverkar dagens sjuksköterskestudenter.  

Självständighet  
Ett väl fungerande samarbete har legat till grund i föreliggande studie. Arbetet har till största 

möjliga mån gjorts gemensamt av Victoria Löfgren och Dijana Petrovic. Artiklar och 

litteratur till bakgrunden har sökts fram tillsammans och båda har samarbetat med att utforma 

sammanfattning, inledning, bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion samt slutsats. 

Victoria och Dijana har båda medverkat vid intervjutillfällena men turats om vid 

transkribering av intervjuerna samt självständigt valt meningsenheter som sedan kontrollerats 

och sammanställts av varandra. Tillsammans kom båda fram till kategorier och 

sammanställde dem i resultatet. Dijana har haft ansvaret för att föra in bilagor. 

 

 

 

Vi vill tacka våra informanter för deltagandet i studien. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

 
Blekinge Tekniska Högskola     Karlskrona  
Sektionen för hälsa      2013-xx-xx 
Sjuksköterskeprogrammet  

OMGSS HT11 - Termin 5 

 

Till sjuksköterskestudenter under grundutbildningen.  

 
Vi genomför en undersökning angående sjuksköterskestudenters upplevelser av stress under 

utbildningen som ska ligga till grund för vårt examensarbete och undrar härmed om ni vill 

deltaga i studien. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka xx-xx. Anmälan sker via 

mail till projektledarna, svar önskas senast x-dag (xx/xx) vecka xx. 

 

Intervjun går ut på att du som intervjuperson ska svara på några frågor gällande dina 

upplevelser av stress under utbildningen. Frågorna är av öppen karaktär där du som 

intervjuperson har möjlighet att utveckla dina svar baserat på dina upplevelser. Intervjun 

kommer att spelas in och förväntas ta cirka 30-45 minuter beroende på svarsutvecklingen.  

 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du som deltagare har rätt att tacka nej samt avsluta 

intervjun när helst du vill. Svaren behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i 

forskningssyfte i vårt examensarbete, som görs under handledning. Intervjuerna kommer att 

avidentifieras och redovisningen utförs på så sätt att ingen enskild person kan kännas igen.  
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Projektledare: 

Dijana Petrovic     Victoria Löfgren 

E-post: xxx.xxx@hotmail.com     E-post: xxx.xxx@live.se  

Mobil: 070x xx xx xx      Mobil: 070x xx xx xx 

 

 

Handledare:  

Helen Persson 

Sektionen för hälsa 

E-post: xxx.xxx@bth.se   

 

 

mailto:xxx.xxx@bth.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide   
 

 

Huvudfrågor och följdfrågor  
 

1. Beskriv hur du upplevt studietempot hittills? 

 

2. Hur upplever du respektive studiemoment (teori/praktik)? 

Följdfråga: Vad har varit mer/mindre påfrestande? 

 

3. Upplever du att stress är något som förekommer i samband med din utbildning? 

Följdfråga: Hur/på vilket sätt? Hur ofta? På grund av vad? 

 

4. Hur reagerar du på stress? 

Följdfråga: Positivt eller negativt? Hur hanterar du stressen? 

 

5. Hur upplever du att studiekraven har varit under utbildningen? 

Följdfråga: Har de varit relevanta? Har de varit lätta eller svåra att leva upp till? 

 

6. Hur tror du att det du har upplevt under utbildningen kommer påverka ditt kommande yrke 

som sjuksköterska 
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