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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar bland sjuksköterskor är ett 

återkommande problem som vi ofta läser om. Yrket innebär stort ansvar och 

ställer höga krav på sjuksköterskan. Vi hade ett intresse av att fördjupa oss i 

hur sjuksköterskan upplever stress i arbetet. 

Syfte: Att belysa stressfaktorer samt upplevelser av stress hos sjuksköterskor inom 

akutsjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts med en sammanställning av resultatet från åtta 

kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Resultaten har sammanställts i sex 

teman.  

Resultat: De sex teman som framkom var: bristande stöd och uppskattning, 

underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist, bristande inflytande över 

arbetssituationen och maktfördelning, konflikter och mobbing på 

arbetsplatsen, fysisk arbetsmiljö samt vårda svårt sjuka patienter. 

Diskussion: Resultaten har diskuterats i förhållande till Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang, KASAM, där begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kopplats till sjuksköterskans upplevelse av stress. Resultatet 

har även diskuterats i förhållande till tidigare forskning samt egna 

reflektioner.  

Nyckelord: Sjuksköterska, sjuksköterskans erfarenhet, stress, arbetsrelaterad stress, 

akutsjukvård. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Stress related illness among nurses is a reoccurring problem that we often 

read about. The profession entails large responsibilities and high demands 

for the nurse. We had an interest to highlight how stress affects the nurse in 

her work.  

Aim:   To highlight stress factors and experiences of stress in nurses in emergency 

care. 

Method: A literature review of eight qualitative and four quantitative articles has 

been made. The results have been arranged into six themes. 

Results: The six themes were: lack of support and appreciation, understaffing, work 

load and lack of time, lack of influence over the work situation and power- 

sharing, conflicts and bullying in the work place, physical work environment 

and caring for severely ill patients. 

Discussion: The results have been discussed in relation to Antonovsky´s theory of SOC, 

Sence of Coherence where comprehensibility, meaningfulness and 

manageability have been related to the nurse´s experience of stress. The 

results have also been discussed in relation to previous research and our own 

reflections. 

Keywords: Nurse, nurse´s experience, stress, occupational stress, emergency care. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle blir vi ofta påminda om brister och problem som finns inom sjukvården. 

Media rapporterar om sjuksköterskors allt mer stressande och krävande arbetssituation. 

Situationen på flera av landets sjukhus beskrivs som alarmerande och vårdplatser stängs på 

grund av sjuksköterskebristen. Sjuksköterskor väljer att lämna sina arbeten på grund av 

ohållbara arbetsförhållanden. När vi har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning på 

akutvårdsavdelningar har vi sett och upplevt vilket utmanade arbete sjuksköterskan står inför. 

Stress i sig behöver inte vara alltigenom negativt, men när för många faktorer samverkar 

under pressade arbetsförhållanden under lång tid kan stressen bli skadlig. Sjuksköterskors 

arbete innebär bland annat ett stort ansvar, krav på noggrannhet och en arbetsledande roll, 

faktorer som ställer höga krav på sjuksköterskan. Som blivande sjuksköterskor följer vi 

debatten och känner att det här är ett viktigt och angeläget ämne, både på samhällsnivå och på 

individnivå. I vårt framtida yrkesutövande som sjuksköterskor tänker vi att kunskap om stress 

och dess inverkan är viktigt för att vi ska ha möjligheter till en hälsosam arbetssituation under 

hela yrkeslivet. För att kunna ge god vård är det viktigt att vårda sig själv.  

Vi har valt detta högaktuella ämne för att som blivande sjuksköterskor tycker vi att det är 

viktigt att ta reda på hur sjuksköterskor upplever stress i sitt arbete inom akutsjukvården. 

Förhoppningen är att vi ska få en ökad förståelse för sjuksköterskors stress, både för vårt eget 

framtida yrkesutövande men också för att bidra med kunskap till andra.  

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Sjuksköterskans kompetens och ansvarsområde  

International Council of Nurses (2014) etiska kod beskriver sjuksköterskans fyra 

huvudsakliga ansvarsområden som är: att förebygga sjukdom, lindra lidande, återställa hälsa 

samt att främja hälsa. Omvårdnad ska ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, 

nationalitet, social ställning, religion eller politiska åsikter. Vården bygger på respekt för 

mänskliga- och kulturella rättigheter samt att visa hänsyn till individers autonomi och 

värdighet. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hand om och upprätthåller sin hälsa för att 

kunna vårda andra människor. Det är sjuksköterskans grundläggande ansvar att hjälpa 

människor som behöver vård. Sjuksköterskan ska arbeta professionellt utifrån evidensbaserad 

kunskap. Sjuksköterskan ansvarar för på vilket sätt hen utför sitt yrke samt att ständigt erhålla 
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ny kunskap för att bevara sin kompetens inom yrket. Det är viktigt att respektera och yrka för 

ett bra samarbete. Sjuksköterskan ska agera vid förhållanden och metoder som är oetiska samt 

samverka till att organisationen förhåller sig etiskt. Det är viktigt att sjuksköterskan tar hand 

om sin egen hälsa, för att kunna vårda andra och att vården inte äventyras. Det kan vara 

komplext att arbeta med akutsjukvård och det innebär möten med många patienter (Wikström, 

2012). Det krävs att personalen har kunskap och kan fatta beslut kring behandlingen av akut 

sjuka patienter. Det ställs höga krav på personalen eftersom arbetssituationen många gånger 

är påfrestande och varierande. Det krävs att personal kan hantera flera saker samtidigt och 

situationer kan uppstå som kan upplevas som psykisk påfrestande. Det är inte ovanligt att ha 

känslor och upplevelser av otillräcklighet.  

Sjuksköterskans allomfattande arbetsuppgifter baseras på vetenskaplig grund och ska ge 

sjuksköterskan möjligheter att ge patienter god omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

sjuksköterskans arbete ingår även ansvar för att säkra kvaliteten för den omvårdnad som 

vårdbiträden och undersköterskor utför.  

 I hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskrivs hur sjukvården bör bedrivas för 

att ge god vård och omsorg till befolkningen. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonals arbete 

styrs i enlighet med denna lag. Lagen fastslår att ”vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (Kap 3, §1) 

Inom hälso-och sjukvården har det skett betydande förändringar, både på organisations- 

och samhällsnivån (Kihlgren, 2009). Detta har påverkat sjuksköterskans arbetsledande roll.  

Vid nedskärningar på arbetsplatsen ställs sjuksköterskan inför stora krav. Förväntningar finns 

på att sjuksköterskan ska kunna se till patientens bästa samtidigt som hen behöver förhålla sig 

till de resurser som finns. Det är viktigt att få möjlighet att planera och reflektera över sitt 

arbete för att inte överbelastas. Eftersom sjuksköterskan har en arbetsledande roll är det även 

betydelsefullt att kunna stanna upp, tänka efter och reflektera.  

 

2.2 Stress 

Stress kan förklaras som en obalans mellan krav och möjlighet att hantera dessa 

(Socialstyrelsen, 2009). Våra kroppar är anpassade för att kunna hantera stress för att undvika 

fysiska hot. Lazarus och Folkman (1984) beskriver stress som relationen mellan människan 

och miljön, vilket tar hänsyn till å ena sidan personliga egenskaper och å andra sidan 

karaktären av miljön. Definition av psykologisk stress ses som relationen mellan människan 

och hennes omgivande miljö, där personens resurser överskrids samt riskerar att äventyra 
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personens välbefinnande. Währborg (2009) menar att stress kan beskrivas som de 

fysiologiska och psykologiska reaktioner som uppkommer efter inre och yttre påfrestningar 

och som leder till möjliga patologiska funktionsförändringar. Funktionell stress är 

benämningen på den stress som inte ger upphov till sjukdom och ohälsa. Dysfunktionell stress 

benämns som den stress som kan leda till sjukdom och uppstår efter en längre tids utsatthet av 

stress. Människor påverkas av stress på olika sätt beroende på skillnader i sårbarhet och de 

situationer som hen befinner sig i. 

 

2.3 Fysiologisk stress 

Stress är någonting som människor upplever och påverkas av på olika sätt (Lännergren, 

Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2017). När kroppen utsätts för stress aktiveras en 

försvarsberedskap för att hantera faran och problemen. Det sympatiska nervsystemet i hjärnan 

aktiveras och stresshormonerna, kortisol, adrenalin och noradrenalin utsöndras. Adrenalin 

utsöndras vid psykisk stress, utmaningar av fysisk karaktär och vid större faror medan 

noradrenalin höjer koncentrationsförmågan och förmågan att hålla sig vaken. Kortisol kopplas 

till människans överlevnadsinstinkt och aktiveras vid hot och faror som pågår under lång tid. 

Efter en stressituation aktiveras det parasympatiska nervsystemet och kroppen återvänder till 

viloläge. Lännergren et al. (2017) menar att det finnas positiv och negativ stress. När kroppen 

utsätts för positiv stress utsöndras noradrenalin och adrenalin. Vi blir uppmärksamma och 

koncentrerade vilket medför att vi kan prestera, något som är gynnsamt under kortare 

perioder. Trots att stressen i sig är positiv är det viktigt att kroppen får återhämta sig genom 

vila. Immunförsvaret kan stärkas vid stress under kort tid utan att hälsoeffekterna påverkas 

Den negativa stressen innebär att stresspåslaget pågått en längre period, på grund av detta kan 

svårigheter med avslappning uppstå. Detta kan försvåra den viktiga återhämtningen. När 

kortisol utsöndras under en längre tid kan det leda till nedstämdhet, trötthet, sömnsvårigheter, 

minskad prestationsförmåga, humörsvängningar och nedsatt immunförsvar. Negativ stress 

under lång tid kan leda till flera olika kroppsliga besvär och i värsta fall få allvarliga 

livshotande konsekvenser som hjärtinfarkt. Stressreaktioner är en naturlig och nödvändig 

funktion i kroppen hos alla människor om det finns en balans mellan stressorer och individens 

förmåga att hantera dem. Det finns i vår yttre miljö stimuli som kan leda till stress hos 

människor (Währborg, 2009). Det finns stimuli som utlöser stress hos alla människor, sedan 

finns det stimuli som utlöser stress hos vissa individer, dessa kallas stressorer. Stressorer kan 

vara såväl fysiska som psykologiska till sin natur (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
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Stressorer orsakas av stimuli, som i sin tur orsakar en stressreaktion. En stressor hotar på ett 

eller annat sätt människans välbefinnande. Beroende på vilka resurser som finns att tillgå för 

att hantera kraven, varierar stressreaktionen. Vid höga krav och begränsad hanterbarhet desto 

stressigare kan situationen upplevas. Stressorer kan skifta både i varaktighet, styrka, 

kontrollerbarhet, förutsägbarhet och allvar. 

 

2.4 Psykosocial och psykisk stress 

Psykosocial och psykisk stress kan beskrivas som ett samspel mellan individens förmåga att 

möta kraven från sin omgivning (Lundberg & Wentz, 2004). Individens möjlighet att hantera 

påfrestningar från omgivningen avgör hur stor belastningen blir. I dagens samhälle utsätts vi 

för både psykosocial och psykisk stress som pågår under längre tid vilket kan leda till trötthet 

av kronisk karaktär, nedstämdhet, olustkänslor, sömnbesvär, nedsatt prestationsförmåga, 

domningar, diffusa muskelsmärtor och minnesbesvär (Socialstyrelsen, 2009). Dessa besvär 

kan vidare leda till posttraumatiskt stressyndrom, depression och utbrändhet. Den långvariga 

stressen kan även leda till diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar samt kroniska smärtbesvär. Sömn 

är en förutsättning för att kroppen ska återhämta sig och i förlängningen förhindra att stressen 

blir skadlig.  

 

2.5 Arbetsmiljö  

Den negativa stressen kan uppkomma i det vardagliga arbetet (Lännergren et al., 2017). Små 

möjligheter att påverka sin arbetssituation, begränsat inflytande över beslutsfattande i 

kombination med psykiska krav är vanliga orsaker till arbetsrelaterad negativ stress. Om en 

individ upplever sig ha alldeles för många sysslor att hantera och känslor av att inte bemästra 

dessa så kan effekterna av stress bli negativa. 

I arbetsmiljölagen går det att läsa att ”arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML, 2002:585, kap 3, 2 

§). ”Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö” (AML, 2002:585, 

kap 3, 2 a §). På arbetsmiljöverket går det att läsa att (AFS 2015:4, 9 §) ” arbetsgivaren ska se 

till att de uppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagaren inte ger upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet”. 
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Enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ”ska det där det bedrivs hälso- och 

sjukvård finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall 

kunna ges” (Kap 5, § 2). 

Det är möjligt att urskilja enskilda yttre stressorer som påverkar många människor 

(Währborg, 2009). Däremot är den totala stressbördan det vill säga alla faktorer i vår yttre 

miljö som leder till dysfunktionell, skadlig stress svårare att bedöma. Många potentiella 

stressorer som verkar tillsammans, gör att effekten blir betydligt svårare att värdera. 

Fysisk arbetsmiljö innebär den omgivande miljö som människor arbetar i (Denward, 

2005). Till det räknas allt det som inte är personen själv, exempelvis byggnader, lokaler och 

andra människor. En stor del av vår omgivning går att uppfatta omedelbart med våra fem 

sinnen. Det är viktigt att undvika olämpliga arbetsställningar som kan ge upphov till skador. 

Ljud som inte är önskvärt brukar betecknas som buller, på många arbetsplatser med mycket 

apparater och teknisk utrustning resulterar det i stigande bullernivåer. Det är betydelsefullt att 

ljuset på arbetsplatsen är anpassat efter verksamheten. I Riemer, Mates, Ryan och Schleders 

studie (2015) undersöktes sjuksköterskors stressnivå efter att avdelningen infört så kallad tyst 

period, då ljuset på avdelningen sänktes. Det visade sig att sjuksköterskornas stress minskade 

avsevärt vid mätningar efter den tysta perioden. 

De arbetsmiljöer där människor riskerar att drabbas av utmattningssyndrom har det 

gemensamt att kraven på arbetsbördan blir för mycket mot vad människan har kraft och ork 

till (Maslach, 1985). I arbeten med människor kan tidsbrist i kombination med att hjälpa och 

tillgodose många människors behov leda till utmattningssyndrom.  

Billeter-Koponen och Fredén (2005) skriver i sin artikel om långvarig stress hos 

sjuksköterskor. Studien visade att socialt stöd är en viktig del i det psykiska välbefinnandet 

hos sjuksköterskor. En viktig orsak till stress var minskat inflytande över arbetsbörda och 

arbetssituation samt brist på personal som ledde till ökad belastning och dubbeljobb för 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uppgav fysiska symtom i form av huvudvärk, magont, 

sömnrubbningar, trötthet och högt blodtryck. Psykiska faktorer som uppgavs var lätt till gråt, 

minnessvårigheter och påverkan på stämningsläget.  

Det finns ständigt ett samspel mellan individen och dennes omgivning, och människan 

formas av miljön hen verkar i (Theorell, 2012). Samspelet mellan psykiska och sociala 

faktorer benämns psykosociala faktorer. Möjligheter att kunna styra och bestämma över 

händelser i sin vardag, hänger nära samman med stress. Psykosociala faktorer innefattar de 

arbetsförhållanden som har påverkan på vårt sociala och psykiska välmående (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Individens arbetssituation relaterar till upplevelsen och 
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värderingar av psykosociala arbetsmiljöfaktorer på arbetet, exempelvis hur rättvis, hanterbart, 

tryggt och tillfredsställande arbetet är. Rahman, Abdul-Mumin och Naing (2016) undersökte 

sambandet mellan psykosociala faktorer och arbetsrelaterad trötthet bland sjuksköterskor som 

arbetade inom akutsjukvården i Brunei. Studien visade att stress var den psykosociala faktorn 

som hade störst påverkan på kronisk trötthet och möjlighet till återhämtning från skiftarbete. 

Hur människor uppfattar och reagerar på olika förhållanden i arbetet är en viktig del av den 

psykosociala arbetsmiljön (Håkansson, 2005). Människor har olika erfarenheter, behov och är 

känsliga för olika saker, vilket gör att de tolkar och reagerar olika på den miljö de verkar i.  

 

2.6 Stressrelaterad ohälsa 

Enligt Försäkringskassan (2015) är stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige 

idag. Arbetsrelaterad stress kan i hög utsträckning leda till psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2003). Den stora ökningen av sjukskrivningar beror i hög utsträckning på ökad psykisk 

ohälsa. Arbetet inom hälso- och sjukvården innebär ökad risk för psykisk ohälsa eftersom 

yrket innebär stort ansvarstagande för andra människor. Den arbetsrelaterade psykiska 

ohälsan utvecklas ofta under lång tid, ibland under många år, med psykiska och fysiska 

problem som följd. Spänningsbesvär, värk och trötthet är vanligt förekommande i den tidiga 

fasen. Nedstämdhet är även vanligt förekommande hos de drabbade. Senare i fasen uppstår 

problem som sömnbesvär, tryck över bröstet, magbesvär och hjärtklappning etcetera. I skedet 

som föranleder sjukskrivningar så kan tillståndet plötsligt försämras drastiskt med 

koncentrations- och minnessvårigheter till följd.  

Vid för hög arbetsbelastning kan symtom som nedsatt prestationsförmåga, känslomässig 

utmattning och negativa tankar riktade mot andra människor uppkomma (Maslach, 1985). 

Detta kan leda till minskat engagemang och känslomässig påfrestning som kan leda till att 

personen drar sig undan känslomässigt. Arbeta snabbt, opersonligt och distanserat kan vara ett 

sätt att förhålla sig till detta. Det kan i sin tur leda till en opersonlig kontakt som kan försämra 

vårdens kvalitet. I en studie undersöktes frekvensen av utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskor under en period av omorganisationer och nedskärningar (Nordlang, Hall-Lord 

& Farup, 2010). Utmattningssyndrom hos sjuksköterskorna ökade markant efter 

nedskärningar och omorganisationer på arbetsplatserna. Innan omorganisationerna uppgav 84 

procent av sjuksköterskorna att det var tillfreds med arbetet. Vid den andra mätningen som 

gjordes efter omorganisationerna var det endast 34 procent som skattade att de var tillfreds 
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med arbetet. Låg känsla av sammanhang var en riskfaktor för att drabbas av 

utmattningssyndrom. 

 

2.7 Etiska aspekter av stress 

Etisk stress är något som kan uppstå när en person upplever att hen inte har möjlighet att leva 

utefter de normer och värderingar som är värdefulla för individen (Sandman & Kjellström, 

2013). Silfverberg (2005) menar att det ibland föreligger omständigheter som vi inte kan 

påverka, vilket innebär att även när vi gör vårt yttersta i en viss situation, kan vi ha 

svårigheter att agera på ett sätt som vi önskar på grund av yttre förhållanden. Det kan 

därigenom gå ut över andra på ett sätt som inte är avsiktligt.  

Lützén, Cronqvist, Magnusson och Andersson (2003) kom i sin studie fram till att 

sjuksköterskor är moraliskt känsliga gentemot patienters sårbarhet och att de upplevde att de 

saknade kontroll över specifika situationer. Sjuksköterskorna upplevde att det var externa 

faktorer som hindrade dem från att göra det som var bäst för patienten. Elpern, Covert och 

Kleinpell (2005) fann i sin studie att sjuksköterskor upplevde att moralisk stress påverkade 

arbetstillfredsställelsen negativt samt att välmåendet påverkades både psykiskt och fysiskt. 

Vårda patienter där vården inte kändes gynnsam gentemot patienten ansåg sjuksköterskorna 

var det största skälet till moralisk stress. 

 

3.  Problemformulering 

Kraven och utmaningarna som sjuksköterskor ställs inför ser inte ut att minska. Högt tempo, 

ansvar, hög arbetsbelastning och skiftarbete är alla exempel på faktorer som inverkar och kan 

skapa stress hos sjuksköterskan. På akutsjukhusen brottas avdelningarna med att få 

sjuksköterskor att stanna kvar. Sjuksköterskor vill utföra en god vård där patienten är i fokus 

men när uppgifterna och kraven ökar samtidigt som resurser och stöd vacklar verkar det som 

att flera sjuksköterskor säger upp sig eller blir sjukskrivna.  

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa stressfaktorer samt upplevelser av stress hos sjuksköterskor inom 

akutsjukvården.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM (2005) har använts som teoretisk 

utgångspunkt. Teorin är applicerbar utifrån syftet eftersom det är viktigt att sjuksköterskor 

upplever hälsa för att kunna vårda andra. Sjuksköterskor utsätts dagligen för olika stressorer i 

sitt arbete, därför är det betydelsefullt att kunna hantera stressen på ett adekvat sätt. 

Antonovskys teori om KASAM handlar om att kunna hantera sin omvärld för att göra den 

begriplig och meningsfull. För att människan ska kunna bevara sin hälsa och motverka ohälsa 

är KASAM applicerbart. Antonovsky tar upp de tre centrala komponenterna i KASAM som 

är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet handlar 

om hur en person upplever sin omgivning. Den kan upplevas antingen ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig, och är då begriplig. Eller så kan omgivningen 

upplevas kaotisk, slumpmässig, oförklarlig eller oväntad, och är då obegriplig. Detta beror på 

hur en person upplever inre och yttre stimuli som begripbara eller inte. Hanterbarhet 

definieras som det sätt en person kan möta de krav som ställs på en. En hög känsla av 

hanterbarhet innebär att man inte upplever sig som ett offer för omständigheter, utan att man 

upplever sig ha resurser att möta de krav och utmaningar som ställs på en. Meningsfullhet 

belyser på vilket sätt människan upplever att livet är meningsfullt trots motgångar. Viljan att 

hantera svårigheter och se en mening i det, innebär att livet kan te sig känslomässigt 

betydelsefullt. 

 

6. Metod  

En litteraturöversikt har genomförts (Friberg, 2012). En litteraturöversikt syftar till att skapa 

en kunskapsöversikt inom ett begränsat område. Utifrån syftet och problemformulering söktes 

litteratur inom området för att få en överblick över det aktuella kunskapsområdet. Titlar, 

abstract och artiklar som relaterade till ämnet lästes. Artiklar som var relevanta för syftet 

valdes ut, både kvalitativa och kvantitativa för att få ett så brett och aktuellt urval som möjligt. 

Litteraturöversikten baserades på resultatet från tolv artiklar, varav åtta kvalitativa och fyra 

kvantitativa.  

En avgränsning har gjorts rörande området som sjuksköterskorna verkar inom. Med 

begreppet akutsjukvård menas flera olika avdelningar på akutsjukhus som akutmottagningar, 

intensivvårdsavdelningar samt övriga avdelningar där akutsjukvård bedrivs.  
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6.1 Datainsamling och Urval 

Vetenskapliga artiklar till resultatet har sökts i databaserna CINAHL Complete, Nursing & 

Allied Health Database och PubMed eftersom de innehåller ett stort urval av granskade och 

publicerade vetenskapliga artiklar. Begränsningar som har använts från databasen CINAHL 

Complete är peer-reviewed, abstract samt full text samt att artiklarna är publicerade mellan år 

2007-2017. Begränsningar som har använts i Nursing & Allied Health Database är peer-

reviewed och full text samt att artiklarna är publicerade mellan år 2007-2017 med undantag 

för en artikel som är från 2004, då vi ansåg att den svarade till syftet och därför kunde 

inkluderas. Begränsningar som använts i PubMed är abstract, free full text, full text samt att 

artiklarna inte är äldre än tio år gamla. Artiklar som valts ut är skrivna på engelska.  

De sökord som har använts för att hitta vetenskapliga artiklar som relaterar till syftet är: 

nurse, nurses, critical care nurses, emergency care, emergency department, nurses experience, 

stress, stressors, moral distress, qualitative, qualitative study, occupational stress, job 

satisfaction och coping strategies.  

Boolesk sökteknik har använts när sökorden var fler än ett (Östlundh, 2012). Detta för att 

fastställa sambandet mellan de olika sökorden. AND som är vanlig sök-operator i det 

booleska systemet har använts. Tillvägagångssättet för sökningarna har redovisats i en 

sökmatris, (Bilaga 1). Utefter sökresultaten har vi först läst titlar, och sedan lästs abstracts till 

de artiklar som passat syftet och problemformulering. Flera sökningar genererade många 

kvantitativa artiklar, på grund av detta användes inte sökordet quantitative. För att få fram 

kvalitativa artiklar lades sökorden qualitative och qualitative study till.  Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar som svarar till syftet har sedan valts ut och lästs igenom noggrant och 

granskats.  

 

6.2 Analys av data 

Vi har läst igenom artiklarna flera gånger var och en för sig och sedan tillsammans diskuterat 

innehållet för att få en förståelse och helhetsbild av innehållet (Friberg, 2012). Inledningsvis 

sammanfattades resultaten från artiklarna i en matris, (Bilaga 2). De vanligast förekommande 

resultaten sammanställdes och delas in i övergripande teman. Framträdande fynd har strukits 

under med markeringspennor för att enklare kunna dela in innehållet i passande teman. 

Artiklarnas resultat har jämförts för att se vilka likheter och skillnader som finns. Utifrån detta 

har sex teman bildats. Resultatet kategoriserades och gavs titlar efter textens innehåll.  
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7. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengstöm (2016 ) bör etiska överväganden göras innan arbetet med en 

litteraturstudie påbörjas. Vetenskapliga artiklar som valts ut till litteraturstudien har ansetts 

godkända om de granskats av en etisk kommitté alternativt att det framgår i artikeln att 

noggranna etiska överväganden har gjorts.  

Vi har varit medvetna om att vi har en viss förförståelse i ämnet eftersom vi båda har 

arbetat inom vården. Vi har eftersträvat ett kritiskt förhållningssätt under hela arbetets gång 

vilket bland annat inneburit att vi valt bort artiklar som saknat tillräckliga forskningsetiska 

överväganden eller inte hållit tillräckligt god kvalitet. Artiklarna har granskats kritiskt och 

diskuterats för att undvika feltolkningar. Samtal har förts mellan författarna under hela 

arbetets gång kring varje enskild artikel för att försäkra oss om att resultatet tolkats och 

analyserats korrekt. En annan viktig aspekt för att hålla ett kritiskt förhållningssätt har varit att 

titta på om deltagarna i studierna har haft möjlighet att lämna studierna och att deras 

anonymitet säkerställts.  

 

8. Resultat   

Resultatet kommer att redovisas i sex teman: bristande stöd och uppskattning, 

underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist, bristande inflytande över arbetssituationen 

och maktfördelning, konflikter och mobbing på arbetsplatsen, fysisk arbetsmiljö samt vårda 

svårt sjuka patienter 

 

8.1. Bristande stöd och uppskattning 

Bristande stöd och uppskattning visade sig på flera sätt. Flera sjuksköterskor beskrev att de 

inte kände sig uppskattade på arbetet (Happell et al., 2013; Lee, Tsai, Tsai & Lee, 2011; Lim, 

Hepworth och Bogossian, 2011; Lu et al., 2015; Silén, Fen Tang, Wadensten & Ahlström, 

2008). Vidare var bristande professionellt stöd en orsak till stress hos flera sjuksköterskor 

(Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 2012; Drury, Craigie, Francis, Aoun & Hegney, 

2014; Happell et al., 2013; Silén et. al, 2008;).  

Sjuksköterskor menade att de saknade erkännande från chefer utifrån sin arbetsprestation 

(Lim et al., 2010). Begränsat stöd från chefer resulterade i att ett flertal sjuksköterskor 

upplevde att stressen förvärrades (Happell et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev hur 

synpunkter och klagomål inte togs på allvar, de kände sig varken lyssnade på eller 

uppskattade av cheferna. De saknade att få höra att de gjorde ett bra jobb. Samtidigt fanns det 
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sjuksköterskor som uppgav att de fick det stöd som de behövde från sina chefer. 

Sjuksköterskorna kände att deras chefer inte uppskattade deras arbete i den utsträckning de 

önskade. Flera sjuksköterskor menade att ett enkelt tack skulle få dem att känna sig mer 

uppskattade.  

Bristande stöd och uppskattning från läkare beskrevs som en stressfaktor för 

sjuksköterskorna (Silén et al., 2008). När deras åsikt i patientarbetet inte togs på allvar kände 

de sig inte respekterade i sin profession. Vid svåra situationer hade sjuksköterskorna upplevt 

bristande stöd från annan vårdpersonal och chefer. För att hantera den dagliga stressen i 

arbetet som sjuksköterska spelade socialt stöd från kollegor och närstående en viktig roll 

(Drury et al., 2014). Däremot var det svårt att prata med närstående om arbetsrelaterade 

problem på grund av tystnadsplikten som råder inom yrket. I studien framkom även att vid 

stressiga och utmanande situationer stöttade kollegorna varandra. De äldre, mer erfarna 

sjuksköterskorna uppgav att de försökte stötta de mindre erfarna sjuksköterskorna. Det fanns 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet som uppgav att de hade önskat ett mer formellt 

mentorskap.  

 

8.2 Underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist 

Underbemanning framkom som en tydlig orsak till stress hos sjuksköterskorna (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Choe, Kang & Park, 2015; Happell et al., 2013; Lu et al., 2015; Silén 

et al., 2008). Underbemanning ledde till att sjuksköterskorna beordrades att arbeta övertid, 

vilket kunde resultera i trötthet och ökad risk att göra misstag (Adib-Hajbaghery et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde även att bemanningen inte anpassades efter vårdtyngden (Silén et 

al., 2008). Underbemanning ledde till att sjuksköterskorna hade svårigheter att hinna ta rast, 

vilket var något som sjuksköterskorna uppmärksammade som en stressfaktor (Murphy, 2004). 

Sjuksköterskorna upplevde att de på grund av underbemanning inte kunde ge tillräcklig vård 

till patienterna, och detta fick dem att känna maktlöshet samt bitterhet gentemot sjukhuset 

(Choe et al., 2015). Underbemanning ledde till att sjuksköterskorna fick lägga tid på andra 

arbetsuppgifter utöver direkta sjuksköterskeuppgifter (Lu et al., 2015). 

Hög arbetsbelastning beskrevs av flera sjuksköterskor som en orsak till stress 

(Adriaenssens et al., 2015; Happell et al., 2013; Lee et al., 2011; Lim et al., 2011; Lu et al., 

2015; Murphy, 2004; Silén et al., 2008). Det många gånger tunga arbetet ledde till att 

sjuksköterskorna ständigt var tvungna att göra omprioriteringar i arbetet (Silén et al., 2008). 

De kände sig otillräckliga när de inte kunde erbjuda den vård de önskade. Den höga 

arbetsbelastningen ledde till förhöjda krav på sjuksköterskorna, och detta ledde till 
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utmattning, frustration och trötthet. Tröttheten fanns kvar även när de inte var på jobbet. I 

studien framkom även att ökade krav från patienters närstående upplevdes som en stressande 

faktor för dem. 

 Sjuksköterskor upplevde att ett alltför högt patienttryck i kombination med en obalans 

mellan mer erfarna och oerfarna sjuksköterskors kompetens och erfarenhet ledde till en hög 

arbetsbelastning (Happell et al., 2013). Hög arbetsbelastning ledde till att sjuksköterskorna 

kände oro över att begå misstag i arbetet (Lu et al., 2015). En sjuksköterska beskrev att 

förutom själva patientarbetet tillkom att lära upp och stötta ny personal samt krav på att sköta 

administrativt arbete som bidragande faktorer till stress (Lim et al., 2011).  

En sjuksköterska som arbetade på en intensivvårdsavdelning för barn beskrev att passen som 

var tolv timmar långa gjorde att de ofta kände sig helt slutkörda efteråt (McGibbon, Peter, 

Gallop, 2010). Den ständiga närvaron hos barnen med övervakning och hantering av 

avancerad teknisk utrustning bidrog till ständig stress hos sjuksköterskorna.  

Tidsbrist visade sig vara en annan orsak till stress hos sjuksköterskorna (Adriaenssens et 

al., 2015; Lim et al., 2011; Lu et al., 2015; Murphy, 2004; Pereira et al., 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann lägga önskad tid på patienterna (Lu et al., 2015). 

De upplevde även att dokumentationsarbete var tidskrävande och orsakade stress. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att få tiden att räcka till, och tillgodose de enskilda 

patienternas behov (Lim et al., 2011). När sjuksköterskorna ofta blev avbrutna i sitt arbete av 

andra kollegor, gjorde det att arbetet inte flöt på och det påverkade patientarbetet negativt. En 

sjuksköterska beskrev att behöva vänta länge på läkare var en stressande faktor, eftersom det 

påverkade både verksamheten och patienternas missnöje. Sjuksköterskor som arbetade på en 

akutdialysavdelning uppgav att de kände sig stressade och pressade på grund av de restriktiva 

tidsramar som arbetet med dialyspatienter innebar (Murphy, 2004). De kände att det fanns 

krav att hinna med patienter under en begränsad tid, och detta ledde till stress hos 

sjuksköterskorna. En av de faktorer som orsakade mest stress hos sjuksköterskorna var att 

behöva utföra uppgifter med minimalt med tid (Pereira et al., 2013). 

Alltför många patienter att ansvara för ledde till att sjuksköterskorna kände att de inte hann 

med sitt arbete (Adriaenssens et al., 2015). 

 

8.3 Bristande inflytande över arbetssituationen och maktfördelning 

Flera sjuksköterskor upplevde att de inte kunde påverka sin arbetssituation, vilket orsakade 

stress. Bristande inflytande över sitt arbete beskrevs som stressande (Choe et al., 2015; 

McGibbon et al., 2010; Silén et al., 2008). 
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Sjuksköterskorna upplevde moralisk stress i situationer där deras inflytande i 

beslutsfattandet kring patienters vård var begränsat (Choe et al., 2015). När sjuksköterskan 

upplevde att patientens bästa inte var högsta prioritet, och att hennes åsikt ignorerades 

resulterade det i känslor av frustration och vanmakt. En sjuksköterska beskrev hur en patient 

som sökt vård för buksmärta och kräkningar var ovetandes om sin cancerdiagnos eftersom 

närstående uttryckt önskan om att vårdpersonalen inte skulle berätta om cancern för patienten. 

En annan sjuksköterska beskrev hur en läkare ordinerat åtta doser av ett läkemedel till en 

patient med njursvikt som enligt sjuksköterskan skulle kunna få allvarliga konsekvenser för 

patienten. När detta påpekades för läkaren och sjuksköterskan bad att dosen skulle sänkas till 

en, fick hon till svar att bara göra som hon blev tillsagd.  

Genom att inte ha inflytande över sin arbetssituation, exempelvis att inte kunna påverka 

bemanningen, lön, schemaläggning, omorganiseringar samt nedskärningar gav det upphov till 

stress hos sjuksköterskorna (Silén et al., 2008). De upplevde att de inte kunde arbeta på det 

sätt som de önskade på grund av politiska beslut, rutiner och ekonomiska faktorer. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en tydlig bild av var de befann sig i hierarkin, och att 

de var under läkarna (McGibbon et al., 2010). De beskrev att de kände stress över att behöva 

förhandla kring behandlingen av patienter. En sjuksköterska beskrev hur hon och några 

kollegor vid ett tillfälle diskuterade hur de skulle kunna övertala en läkare att ge adekvat 

smärtlindring till ett litet barn som just genomgått en trakeostomi och endast stod på tylenol 

postoperativt, något som de inte tyckte räckte för att smärtlindra efter en sådan operation. En 

sjuksköterska beskrev att som sjuksköterska måste du vara bestämd och våga stå upp för din 

åsikt. 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns en ojämn maktfördelning mellan läkare och 

sjuksköterskor (McGibbon et al., 2010). Mycket stress hos sjuksköterskor var ett resultat av 

att behöva förhandla med läkare kring olika aspekter av behandling och vård. När 

sjuksköterskornas åsikt skiljde sig från läkarna, upplevde de sig vara i underläge och fick 

försöka stå upp för det de trodde var rätt. En sjuksköterska beskrev att sjuksköterskor på 

hennes avdelning fick försöka bedöma på vilket humör läkaren var på för att avgöra om det 

var läge att ta upp ett problem, eller om det skulle vänta. Sjuksköterskor beskrev även att det 

funnits tillfällen då läkare varit direkt otrevlig och skrikit på dem. Detta tog en hel del energi 

och orsakade stress hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde en maktlöshet gentemot 

läkarna som försvårade samarbetet och patientarbetet (Adib-Hajbaghery et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en konflikt i deras yrkesroll och det orsakade stress 

och utmattning hos dem.  
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Även den psykiska arbetsmiljön kunde vara stressande för sjuksköterskorna (Adriaenssens 

et al., 2015; Drury et al., 2014; Lee et al., 2011; Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna på en 

avdelning beskrev den psykiska miljön som stressfylld. Framförallt berodde detta på 

omorganisationer samt sammanslagningar av några avdelningar vilket gav upphov till 

osäkerhet bland sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kände ångest och oro när de blev 

tillfrågade om att gå till en annan avdelning och arbeta när det var lugnt på den egna 

avdelningen (Drury et al., 2014). En sjuksköterska berättade att hon upplevde stress när hon 

kom till arbetsplatsen och det var tyst eftersom hon då undrade om hon skulle behöva byta 

avdelning.  

 

8.4  Konflikter och mobbing på arbetsplatsen 

Konflikter på arbetsplatsen visade sig på olika sätt. Konflikter mellan arbetskollegor beskrevs 

av flera sjuksköterskor som en orsak till stress. (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Choe et al., 

2015; Happell et al., 2013; McGibbon et al., 2010; Lim et al., 2011; Lu et al., 2015; Silén et 

al., 2008). Sjuksköterskorna upplevde att det fanns bristande förståelse för deras 

ansvarsområde från undersköterskornas sida (Silén et al., 2008). Konflikter kunde uppstå när 

undersköterskorna önskade få hjälp i omvårdnadsarbetet, men sjuksköterskorna var upptagna 

med andra arbetsuppgifter och därför inte kunde hjälpa till. Konflikter kunde även uppstå 

mellan sjuksköterskor angående brister i det individuella ansvaret. Mellan läkare och 

sjuksköterskor kunde konflikter uppstå när läkare enligt sjuksköterskorna inte behandlade 

patienter och närstående tillräckligt respektfullt. 

 Dispyter mellan läkare och sjuksköterskor förekom på arbetsplatsen (Adib-Hajbaghery et 

al., 2012; Choe et al., 2015; McGibbon et al., 2010; Lu et al., 2015; Silén et al., 2008). 

Sjuksköterskor upplevde etisk stress relaterat till konflikter, dels med läkare dels med 

sjukhusets ekonomiska policy (Choe et al., 2015). De upplevde att läkarna saknade etiskt 

förhållningssätt när behandling inte gavs på grund av ekonomiska skäl. När ekonomiska 

intressen fick styra över vilken vård som gavs resulterade det i stress hos sjuksköterskorna.    

Brister i samarbetet mellan kollegor beskrevs som stressande (Adib-Hajbaghery et al., 

2012; Happell et al., 2013; Lim et al., 2011; Lu et al., 2015; Silén et al., 2008). Sjuksköterskor 

beskrev mellanmänskliga problem såsom mobbning, kommunikationsproblem och konflikter 

mellan sjuksköterskor som orsaker till stress (Happell et al., 2013). Bristande dokumentation 

och samarbete kring patienter orsakade stress hos sjuksköterskorna. Konflikter mellan 

sjuksköterskor kunde uppstå när arbetsbelastningen var ovanligt krävande. 
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Sjuksköterskor beskrev hur viktiga arbetsrelationerna var för att kunna arbeta effektivt 

(Lim et al., 2011). Komma överens var en viktig aspekt och en sjuksköterska beskrev att det 

fanns brister och svårigheter i samarbetet med chefer som hon upplevde hade en ovilja att 

hjälpa till. En annan sjuksköterska beskrev arbetsklimatet som ogästvänligt och att kollegor 

baktalade varandra.  

Sjuksköterskor som fick skatta omfattningen av mobbning på sin arbetsplats vid två 

tillfällen under en period av arton månader, uppgav att mobbning och trakasserier hade 

minskat och resulterat i att även den känslomässiga utmattningen hos sjuksköterskorna hade 

minskat (Adriaenssens et al., 2015). 

Trakasserier och hot från patienter upplevdes som en orsak till stress hos sjuksköterskor 

(Murphy, 2004). Det framkom att både verbala påhopp och fysiska övergrepp förekommit på 

avdelningen. Hanteringen av aggressiva patienter var stressfullt för sjuksköterskan (Drury et 

al., 2014).  

 

8.5 Fysisk arbetsmiljö 

Arbetsmiljön var något som påverkade sjuksköterskornas upplevelse av stress i flera 

studier. Några sjuksköterskor beskrev den fysiska miljön som en källa till stress (Happell et 

al., 2013; Murphy, 2004; Pereira et al., 2014; Silén et al., 2008). En stor andel av 

sjuksköterskorna ansåg att den fysiska miljön kunde orsaka stress och några av deltagarna 

beskrev att hälsan påverkades (Murphy, 2004). En sjuksköterska beskrev luftkonditioneringen 

som ett problem eftersom den påverkade hennes rinit. En annan sjuksköterska beskrev att det 

uppstod irritation på grund av ljud från maskiner, trånga utrymmen samt att det var väldigt 

varmt på avdelningen och att det inte gick att öppna några fönster. Tunga lyft och 

förflyttningar beskrevs av sjuksköterskorna som en orsak till stress (Adriaenssens et al., 

2015). Dålig arbetsmiljö var en stressfaktor som skattades högt av sjuksköterskor som 

arbetade på en akutmottagning (Lu et al., 2015). På ett annat sjukhus ansåg sjuksköterskorna 

att vårdavdelningarna inte var tillräckligt stora både i förhållande till att vårda patienten samt 

att det inte fanns tillräckligt med utrymme när familjer kom och besökte patienter (Silén et al., 

2008). Otillräckliga gemensamma utrymmen för sjuksköterskor vid raster och att inte kunna 

gå ifrån till någon avskild plats och slappna av beskrevs som en ständig stressfaktor för 

sjuksköterskorna (Happell et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att de var tvungna att 

befinna sig inom arbetsområdet hela dagen vilket ledde till att de inte kunde prata och 

ventilera med sina kollegor.  
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8.6 Vårda svårt sjuka patienter 

Vårda och ha ansvar för svårt sjuka patienter var en faktor som orsakade stress hos ett stort 

antal sjuksköterskor (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Drury et al., 2014; Happell et al., 2013; 

Lu et al., 2015; McGibbon et al., 2010; Murphy, 2004; Pereira et al., 2014; Silén et al., 2008). 

Kritiska och oförutsägbara situationer i patientarbetet upplevdes som stressigt (Adib-

Hajbaghery et al., 2012). En sjuksköterska beskrev att hon kände sig i ständig alarmberedskap 

på arbetet och att detta även följde med henne hem. Hon beskrev att hon kunde vakna mitt i 

natten av minsta ljud och tänka på att hon fortfarande var på jobbet. En annan sjuksköterska 

menade att tillståndet hos allvarligt sjuka patienter snabbt kunde förändras, och att det var en 

stark orsak till stress hos henne. Sjuksköterskor på en avdelning beskrev hur arbetet med svårt 

sjuka yngre personer fick dem att känna sig maktlösa och ledsna (Silén et al., 2008). Ibland 

var patienterna i samma ålder som de själva och hade små barn. Dessa patienter berörde 

sjuksköterskorna starkt och de kunde ha svårt att släppa tankarna på dem efter jobbet.  

I arbetet med att övervaka kritiskt sjuka barn beskrev en sjuksköterska hur hon ständigt var 

närvarande och ansvarade för övervakningen av patienten (McGibbon et al., 2010). Det var 

stressande för sjuksköterskan att vara uppmärksam på förändringar i patientens tillstånd, samt 

att hela tiden uppdatera läkare och informera och lugna oroliga föräldrar. 

Hantera patienters död beskrevs som en av de mest stressfulla aspekterna i arbetet för 

sjuksköterskorna (Drury et al., 2014; Pereira et al., 2014). Några sjuksköterskor beskrev hur 

vårdandet av patienter med psykiska besvär var en orsak till stress eftersom de upplevde att de 

inte hade tillräcklig kunskap inom detta område (Happell et al., 2013).  

 

9. Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har gjorts för att få kunskap inom det område vi har valt att fördjupa oss 

i. Fokus var på att belysa sjuksköterskans upplevelse av stress inom akutsjukvården. När 

begreppet akutsjukvård använts i litteraturöversikten, så har vi blivit medvetna om att det kan 

förstås som upplevelsen av stress hos sjuksköterskor som bara arbetar på en akutmottagning. 

Det som menas är sjuksköterskor som arbetar dels på akutmottagningar, men även andra 

avdelningar där akutsjukvård kan bedrivas.  

Artiklar söktes i tre olika databaser, CINAHL Complete, PubMed samt Nursing & Allied 

Health Database, vilket kan ses som en styrka då det ökat möjligheten att finna relevanta 
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artiklar som passar syftet. Att läsa artiklar på engelska innebär att det finns en risk för 

feltolkningar (Sandman & Kjellström, 2013). Det krävs kunskaper i att metodiskt bedöma 

artiklar, och även här finns det risk för feltolkningar. Vi har inte engelska som modersmål, 

vilket kan ha haft inverkan på vår förståelse och tolkning av artiklarna.  

De tre villkor en studie bör uppfylla för att den ska anses vara etisk är att den handlar om 

relevanta frågor, att den vetenskapliga kvaliteten är god samt att den har genomförts på ett 

etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 2013). Detta är något vi tittat på när vi läst och granskat 

artiklarna. Vi har noggrant och kritiskt granskat artiklarna som använts i litteraturöversikten. 

Två potentiella resultatartiklar valdes bort innan analysen på grund av att de inte höll 

tillräckligt god kvalitet, samt saknade forskningsetiska överväganden.  

Resultatartiklarna var både kvalitativa och kvantitativa vilket kan ge ett bredare perspektiv. 

I vår litteraturöversikt har fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar inte varit 

jämn, med åtta kvalitativa och fyra kvantitativa. Eftersom vi ville belysa upplevelsen av stress 

hos sjuksköterskor, resonerade vi att kvalitativa artiklar skulle innehålla mer beskrivande 

skildringar av detta fenomen, därav en större andel kvalitativa artiklar. Den geografiska 

spridningen på resultatartiklarna är relativt stor, något vi inledningsvis i arbetet trodde skulle 

påverka resultaten mer. Det visade sig att likheterna i resultatet länderna emellan samstämde 

relativt väl. Detta har möjliggjort en översikt över hur det ser ut i olika delar av världen. 

Tidsbegränsningen var mellan 2007-2017 för resultatartiklarna, förutom en artikel som var 

från 2004. Den hittades när artiklar söktes till bakgrunden, men passade syftet så bra att den 

bedömdes som relevant att ta med i resultatet. Vi tror att en bredare tidsram eventuellt hade 

varit gynnsam för att få fler relevanta artiklar. Tematiseringen gjordes efter att resultatet lästs 

och analyserats flera gånger. Genom att analysera artiklarna dels var för sig men också 

gemensamt har vi strävat efter att undvika feltolkningar av innehållet. Översättningsprogram 

han använts för att ytterligare säkerställa korrekt översättning. Att vi har en förförståelse är 

något vi är medvetna om och har reflekterat över under arbetets gång. Vi lever och verkar i en 

svensk kontext, och det är där vi har vår erfarenhet. Resultatartiklarna kommer från flera olika 

länder, och det ser vi som positivt eftersom vi fått ta del av sjuksköterskors upplevelse av 

stress runt om i världen.  

Samarbetet mellan författarna till litteraturöversikten har fungerat väl. Materialet har 

analyserats av författarna tillsammans och genom hela arbetets gång har innehållet diskuterats 

och utvecklats gemensamt.  
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9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån de teman som tidigare presenterats: bristande stöd 

och uppskattning, underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist samt bristande inflytande 

över arbetssituationen och maktfördelning, konflikter och mobbing på arbetsplatsen, fysisk 

arbetsmiljö samt vårda svårt sjuka patienter. Dessa teman kommer att diskuteras och kopplas 

till den teoretiska utgångspunkten som är Antonovskys teori om känsla av sammanhang, 

KASAM (2005). Resultatet kommer även att kopplas till tidigare forskning samt egna 

reflektioner.  

 

9.2.1 Bristande stöd och uppskattning 

I resultatet framkom det att en stor del av sjuksköterskorna saknade stöd och uppskattning på 

arbetet. En annan bidragande orsak till stress som visade sig i ett flertal studier var att 

sjuksköterskorna upplevde ett bristande professionellt stöd. Flera sjuksköterskor beskrev att 

de inte hade det inflytande som de önskade och saknade uppskattning både från chefer och 

kollegor. Socialt stöd på arbetsplatsen var viktigt i det dagliga arbetet för att hantera stress. 

Detta stöds av Teo, Yeung och Chang (2012) som i sin studie visade att socialt stöd på arbetet 

minskade de negativa konsekvenserna av stress på arbetsplatsen. Ett samband kunde ses 

mellan hög arbetstillfredsställelse och psykiskt välmående och hälsa. Utifrån Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang kan sjuksköterskornas psykiska välmående kopplas till både 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Om sjuksköterskor får 

stöd och känner sig uppskattad på sin arbetsplats kan tillvaron upplevas mer meningsfull. Stöd 

kan öka känslan av begriplighet och hanterbarhet. Det är viktigt att sjuksköterskor känner 

begriplighet för att ha möjlighet att bättre hantera tillvaron. Många sjuksköterskor arbetar 

under stressiga förhållanden och att känna sig uppbackad kan ge verktyg för att hantera 

svårigheter. 

Vi hade tankar om att sjuksköterskor kunde upplevde bristande stöd och uppskattning på 

arbetet. Något som var lite överraskande för oss var att detta hade så pass mycket inverkan på 

sjuksköterskorna upplevelse av stress på arbetet. Människor behöver uppskattning och höra 

att de gör ett bra jobb emellanåt. Beröm och erkännande på arbetet kan stärka individen och 

ha positiva effekter. För att känna att ens arbete är meningsfullt tror vi att uppskattning och 

beröm är viktigt. 
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9.2.2 Underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist 

Underbemanning var en orsak till stress utryckt av många sjuksköterskor. Underbemanningen 

resulterade i en rad olika konsekvenser. Som Lännergren et al (2017) menar är det viktigt att 

kroppen får återhämtning. Stresspåslag under lång tid kan göra att återhämtningen försvåras 

och får negativa konsekvenser. Arbete på en arbetsplats där underbemanning förekommer kan 

bidra till att sjuksköterskorna utsätts för stresspåslag under både kortare och längre 

tidsperioder. Liknande resonemang fördes även i Valiee, Peyrovi och Nasrabadi (2014) studie 

där sjuksköterskor beskrev att bristen på sjuksköterskor ledde till ökat antal patienter att 

ansvara för och att risken för att begå misstag i sitt arbete ökade. I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna inte kunde ge tillräcklig vård och att det berodde på underbemanning. På 

grund av detta kände de sig maktlösa. Detta kan kopplas till lägre känsla av sammanhang 

eftersom känslor av maktlöshet innebär svårigheter med att både hantera och påverka 

situationen (Antonovsky, 2005). Om det finns begränsad möjlighet att påverka sin 

arbetssituation kan det i förlängningen leda till minskad känsla av meningsfullhet.  

Arbetsbelastningen var en återkommande orsak till stress som beskrevs av många 

sjuksköterskor. Högt patienttryck och tunga patienter var återkommande orsaker till stress. 

Hög arbetsbelastning ledde till att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga på grund av höga 

krav på sig själva och den vård de ville ge. Rudman, Gustavsson och Hultells (2012) studie 

visade att en av fem nyexaminerade sjuksköterskor som följdes under fem år hade för avsikt 

att lämna sitt arbete. Utmattningssyndrom i hög omfattning ledde till ökad avsikt att lämna sitt 

arbete. Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att ha tillräckligt med resurser för att hantera 

de krav människan ställs inför. Arbete under förhållanden där arbetsbelastningen är alltför 

hög samtidigt som resurser saknas för att möta dessa ser vi som problemfyllt eftersom det i 

förlängningen kan leda till psykisk ohälsa. Det finns även risker att sjuksköterskor som 

drabbats av stressrelaterad ohälsa väljer att lämna yrket, något som kan ses som en ekonomisk 

förlust för samhället. 

Tidsbrist var en återkommande orsak till stress. Patienterna fick inte den tid som 

sjuksköterskor upplevde var nödvändig, detta upplevdes som stressande för sjuksköterskorna. 

Även andra aspekter, som att bli avbruten i sitt arbete, ett högt arbetstempo och tidskrävande 

dokumentationsarbete bidrog till stress hos sjuksköterkan. Detta stöds av Olofsson, Bengtsson 

och Brink (2003) som beskrev att sjuksköterskorna upplevde frustration över att de inte hade 

tid för patienterna på grund av ökat tidskrävande administrativt arbete.  

Aspekten tid kan även ses utifrån ett annat perspektiv, tid för återhämtning efter arbetet. 

Många sjuksköterskor utsätts för daglig stress vilket många gånger kan leda till svårigheter att 
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koppla av och varva ner efter arbetspassets slut. Skiftarbete kan försvåra den viktiga 

återhämtningen, och ibland hinner de knappt hem och vända innan nästa skift börjar. Chin, 

Guo, Hung, Yang och Shiao (2014) visade i sin studie att sömnbrist påverkade sjuksköterskor 

negativt. De sjuksköterskor som sov mindre än sex timmar per natt löpte högre risk att 

drabbas av påfrestningar och utmattningssyndrom. Seitovirta, Vehviläinen-Julkunen, 

Mitronen, De Gieter och Kvist (2016) kom i sin studie fram till att sjuksköterskor som var 

nöjda med sitt arbetsschema och hade möjlighet att påverka schemaläggningen upplevde att 

balansen mellan arbete och fritid påverkades positivt. Möjlighet att kunna påverka sin 

arbetssituation kan kopplas till begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Antonovsky, 

2005). Detta kan ses som en möjlighet till ökat inflytande och välmående för sjuksköterskan. 

 

9.2.3 Bristande inflytande över arbetssituationen och maktfördelning  

Något som var framträdande i detta tema var att flertalet sjuksköterskor upplevde sig ha 

begränsat inflytande över sin arbetssituation, framförallt i patientarbetet och beslut som rörde 

patientens vård. Historiskt sett har sjuksköterskans roll varit underordnad läkaren, att vara 

lojal och lyda läkarens ordination samt att vara hans hjälpande hand och assistent har varit 

centralt (Kuhse, 1999). Sjuksköterskorna ville inte längre acceptera att vara underordnade 

läkarna utan ville att deras yrkeskunnande skulle respekteras och att deras röst skulle räknas. 

Vi tror att delar av detta synsätt lever kvar i sjukvården än idag, om än inte lika uttalat.  

Mantzoukas och Jaspers (2004) studie visade att trots att maktförhållanden mellan 

sjuksköterskor och läkare förändrats genom åren, så beskrev sjuksköterskorna att de 

fortfarande inte upplevde det som jämställt. Läkarna dikterade inte längre hur 

sjuksköterskorna skulle utföra sitt arbete, men hade fortfarande stort inflytande. Bristande 

inflytande kan kopplas till en minskad känsla av meningsfullhet och hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005). När sjuksköterskor behöver gå emot och kompromissa om det de tror är 

rätt kan det skapa frustration och etiska dilemman. 

 

9.2.4 Konflikter och mobbing på arbetsplatsen 

Det framkom i resultatet att konflikter mellan läkare och sjuksköterskor var en framträdande 

faktor som orsakade stress hos sjuksköterskorna. Liknande resultat framkom i Kim, Nicotera 

och McNultys (2015), där sjuksköterskor beskrev konflikter med läkare som en negativ 

aspekt av arbetet. De beskrev hur den ojämna maktbalansen mellan sjuksköterskor och läkare 

framträdde vid konflikter. Det kunde handla om situationer där sjuksköterskorna inte höll med 
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om läkarens ordination, men var tvungna att följa den. I Häggström, Mbusa och Wadenstens 

(2008) studie beskrev sjuksköterskor att de inte kände sig respekterade av läkare. 

Sjuksköterskorna menade att många läkare hade en nedvärderande syn på dem och att deras 

kunskaper inte värdesattes. De skulle följa läkarens ordination utan att ifrågasätta.  

Läkarnas historiskt överordnade ställning, med makt och medicinskt kunnande som setts 

som överlägset, har genomgått förändringar (Kuhse, 1999). Även sjuksköterskornas 

färdigheter och uppgifter har genomgått förändringar. Många sjuksköterskor har känt ett 

missnöje med den traditionellt underordnade roll de haft och har strävat efter att deras 

kunskap ska räknas och att de skulle få ett erkännande som yrkesmänniskor. Vidare diskuterar 

Kuhse om huruvida omvårdnaden är underordnad medicinen, där den traditionella 

sjuksköterskorrollen alltid varit underordnad, och det faktum att en stor majoritet av alla 

sjuksköterskor är kvinnor i ett mansdominerat samhälle. 

 Idag är könsfördelningen mellan läkare och sjuksköterskor inte lika stereotyp, men det 

framstår ändå som att maktstrukturer och rollfördelningen mellan yrkesgrupperna på vissa 

håll finns kvar i viss utsträckning. Det framkom även att brister i samarbetet med kollegor var 

en orsak till stress. Som sjuksköterska kan du arbeta i en rad olika miljöer och sammanhang, 

och många gånger självständigt. Stöd av kollegor och att kunna samarbeta tror vi är mycket 

viktigt för att känna trygghet på arbetet och minska den skadliga stressen.  

 

9.2.5 Fysisk arbetsmiljö 

Både den fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkade sjuksköterskans upplevelse av stress.  

Currid (2009) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde att arbetsmiljörelaterad stress 

i kombination med hög belastningsnivå gjorde att de fick mindre tid för sina arbetsuppgifter. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna fick svårt att koppla bort tankar på arbetet när de var lediga. 

Utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM så kan det vara utmanande att hantera 

svårigheter i sitt yrke om arbetsmiljön har brister. Brister i arbetsmiljön kan påverka 

sjuksköterskans upplevelse av begriplighet negativt. En arbetsmiljö som är oordnad och 

ostrukturerad blir därmed svårare att hantera. I en studie av Gyllensten, Andersson och Muller 

(2017) undersöktes effekterna av förkortad arbetstid på en kirurgavdelning. Den psykosociala 

arbetsmiljön förbättrades. Personalen upplevde även att arbetsgruppen blev mer stabil och 

färre planerade att sluta. Andra positiva aspekter var att personalen upplevde ett förbättrat 

arbetsklimat och mer glädje på arbetsplatsen.  

Arbetsmiljön har stor inverkan på människans välmående. Eftersom en så stor del av vår 

tid spenderas på arbetsplatsen är det viktigt att både den fysiska och psykiska miljön är 
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tillfredsställande. Den fysiska miljön behöver vara anpassad för verksamheten, att ha 

möjlighet att kunna sitta avskilt under sin rast tror vi har positiv inverkan, ett tillfälle för 

reflektion och återhämtning. En god psykisk arbetsmiljö menar vi är viktigt för att minska de 

skadliga effekterna av stress och att det kan ha positiv inverkan för att känna sig trygg på 

arbetsplatsen. 

 

9.2.6 Vårda svårt sjuka patienter 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor beskrev vårdandet av svårt sjuka patienter var en 

av de faktorer som orsakade stress. Svårt sjuka patienter påverkade sjuksköterskorna 

känslomässigt vilket kunde leda till att de hade svårt att koppla bort arbetet på fritiden. Vård 

av yngre vuxna och barn var psykiskt påfrestande för sjuksköterskorna. Detta stöds av 

Wadensten, Wennerberg, Silén, Tang och Ahlström (2008) som i sin studie kom fram till att 

vårda yngre och svårt sjuka patienter var väldigt mentalt krävande och något som påverkade 

sjuksköterskorna. Utifrån Antonovskys teori (2005) så är begriplighet en av komponenterna i 

KASAM. Vårdandet av svårt sjuka patienter kan framkalla känslor av orättvisa, frustration 

och sorg. Det kan leda till att sjuksköterskor inte finner tillvaron begriplig. När sjuksköterskor 

har svårt att koppla bort arbetet på sin fritid kan det tyda på bristande hanterbarhet. 

Som framtida sjuksköterskor kommer vi att möta patienter i alla åldrar i olika tillstånd. Det 

är då viktigt att kunna möta dessa patienter på bästa sätt. Vi menar att möjlighet till reflektion 

och stöd i dessa lägen är betydelsefullt. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten kan bidra till ökad förståelse för sjuksköterskornas arbetssituation och de 

faktorer som orsakar stress hos dem. Sjuksköterskor, såväl verksamma som blivande tror vi 

kan ha nytta av innehållet. Vi tror även att innehållet kan vara till nytta för både chefer och 

arbetsgivare genom att bidra till ökad förståelse för sjuksköterskans situation och upplevelse 

av stress. Stressen påverkar inte bara sjuksköterskorna, utan även patienterna och 

verksamheten i stort. Genom att tillgodose en sund arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning 

och välbemannade avdelningar kan den skadliga stressen hos sjuksköterskorna minska. 

Samarbete, bemöta varandra väl med respekt och stötta varandra i arbetet kan bidra till en 

bättre arbetsmiljö. På samhällsnivå kan sjuksköterskornas ohälsa ses ur ett vidare perspektiv 

där problemen med sjukskrivningar måste tas itu med.  
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Stress finns och kommer alltid finnas i sjuksköterskans vardag. Något som är intressant och 

viktigt är på vilket sätt verksamheter arbetar för att motverka stress på arbetsplatsen. Detta 

kunde vara intressant att undersöka vidare. Ett förslag är att undersöka effekterna av förkortad 

arbetstid. Ett annat förslag är att undersöka hur metoder som exempelvis medicinsk yoga, 

kognitiv beteendeterapi och fysisk aktivitet kan minska stressens skadliga effekter. 

 
10. Slutsats 
 

Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården arbetar i en komplex miljö där risken att 

utsättas för stress är påtaglig. Sjuksköterskor har stort ansvar, hög arbetsbelastning och en 

arbetsledande roll. I resultatet framkom det att sjuksköterskor utsattes för stressfaktorer och 

upplevde stress i sitt arbete genom bristande stöd och uppskattning från både chefer och 

kollegor. Underbemanning, arbetsbelastning och tidsbrist var stressfaktorer som påverkade 

sjuksköterskorna negativt, vilket kunde leda till känslor av frustration och utmattning samt att 

patienter inte fick den vård som var önskvärd från sjuksköterskorna. Flera sjuksköterskor 

upplevde stress när de hade bristande inflytande över arbetssituationen och inte kunde 

påverka arbetet samt att maktfördelning på arbetet var ojämn. Konflikter och mobbing bland 

kollegor på arbetsplatsen orsakade stress hos sjuksköterskorna. Den fysiska arbetsmiljön 

kunde upplevas som stressfylld när det saknades tillräckliga utrymmen att vistas i. Vården av 

svårt sjuka patienter orsakade stress hos sjuksköterskor då oberäkneliga situationer kunde 

uppstå och tillståndet hos patienten snabbt kunde skifta. Resultatet visade att sjuksköterskor 

utsätts för en rad olika stressfaktorer i sitt arbete och att upplevelser av stress fanns hos många 

sjuksköterskor som påverkade deras hälsa på olika sätt. 
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- Lidande som ett resultat av etisk 

känslighet 

- Dilemman orsakade av 

sjuksköterskans begränsade 

autonomi kring beslut rörande 

behandling 

- Konflikter med läkare 

- Konflikt med organisationens policys 

Drury, V., Craigie, 

M., Francis, K.,  

Aoun, S., & 

Hegney, D.G. 

Compassion 

satisfaction, 

compassion 

fatigue, anxiety, 

depression and 

stress in 

registered nurses 

in Australia: 

Phase 2 results 

 

 

2014,  Australien, 

Journal of Nursing 

Management 

Att undersöka faktorer som 

påverkar, 

samvetstillfredställelse, 

samvetströtthet, ångest, 

depression och stress samt att 

beskriva de strategier 

sjuksköterskor använder sig 

utav för att addera 

samvetstillfredställelse till 

arbetslivet 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: Tio sjuksköterskor som 

arbetade på 

akutvårdsmottagning, 

intensivvårdsavdelning & 

vårdavdelningar.  

Datainsamling: Individuella 

semi-strukturerade intervjuer 

samt en fokusgrupp. 

En tre-fas metod användes som 

understöds av pragmatism. 

Datanalys: data analyserades 

utifrån Braun and Clarke’s 

tematiska analysmetod. 

-data lästes flera gånger samt 

kodades 

-teman identifierades och 

utmynnade i huvudteman 

 

 

 

 

 

Innehållet från intervjuerna och fokusgruppen 

grupperades i sju teman: 

- Socialt-stöd och nätverk 

- Infrastruktur och stöd 

- Miljö och livsstil 

- Lärande 

- Ledarskap 

- Stress 

Förslag för att stärka det psykiska 

välbefinnandet hos sjuksköterskor 
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Happell, B., 

Dwyer, T., Reid-

Searl., K., Burke, 

K. J., Caperchione, 

C. M., & Gaskin, 

C. J. 

Nurses and stress: 

recognizing 

causes and 

seeking solutions 

2013, Australien, 

Journal of Nursing 

Managment 

Att utifrån sjuksköterskors 

perspektiv identifiera 

arbetsrelaterade stressorer 

och hur de kan minska 

Metod: Kvalitativ studie med 

utforskande design. 

Urval: 38 sjuksköterskor som 

arbetade inom pediatrik- 

kirurg- samt 

medicinavdelningar fördelade 

på sex fokusgrupper  

Datainsamling: fokusgrupper 

intervjuades. Deltagarna fick 

beskriva vad som gav upphov 

till den arbetsrelaterade stressen 

samt beskriva möjliga 

arbetsinitiativ för att minska 

stressen 

Datanalys: Data analyserades 

med transkribering av 

intervjuerna samt 

fältnoteringar. 

Det som gav upphov till arbetsrelaterad stress 

var: 

- Hög arbetsbelastning 

- Doktorer som inte var tillgängliga 

- Inget stöd från ledningen 

- Personalfrågor 

- Interna frågor 

- Närstående till patienter 

- Skiftarbete 

- Bilparkering 

- Tillvägagångssättet vid överlämning 

- Ingen gemensam plats för 

sjuksköterskorna 

- Att inte utvecklas på arbetet 

- Patientens psykiska hälsa 

  

Lee, W-L., Tsai, S-

H, Tsai, C-W., & 

Lee, C-Y. 

A study on Work 

Stress, Stress 

Coping Strategies 

and Health 

Promoting 

Lifestyle among 

District Hospital 

Nurses in Taiwan. 

2011, Taiwan, Journal 

of Occupational Health 

Att undersöka arbetsrelaterad 

stress och copingstrategier 

samt att analysera deras 

förhållande för att kunna 

förbättra hälsofrämjandet hos 

sjuksköterskor i Taiwan. 

Metod: Kvantitativ studie 

Urval: 360 sjuksköterskor 

varav 120 arbetade på 

medicinavdelning, 121 på 

kirurgavdelning, 33 på 

förlossning, 25 pediatrik och 61 

specialistsjuksköterskor från 

fyra olika sjukhus deltog i 

studien. 

Datainsamling: Enkäter. 

Svarsfrekvens 93,51% (360 av 

385 tillfrågade) 

Dataanalys: SPSS version 15.0 

användes. Deskriptiv statistik, 

t-test, ANOVA samt Pearsons 

korrelations koefficient. 

 

 

 

 

 

Faktorer som orsakar stress hos 

sjuksköterskor 

- Balans mellan arbete och hemmet 

- Organisatoriskt klimat 

- Arbetsbörda 

- Arbetsledande roll 

- Personligt ansvar 

- Erkännande 

- Konflikter, krångel 

        -      Relationer 
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Lim, J., Hepworth, 

J., & Bogossian, F. 

A qualitative 

analysis of stress, 

uplifts and coping 

in the personal 

and professional 

lives of 

Singaporean 

nurses 

2011, Singapore, 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av daglig stress 

och coping 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 23 sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus valdes ut 

genom att använda 

snöbollsurval.  

Datainsamling: 

Sjuksköterskorna intervjuades 

via email under två omgångar. 

Dataanalys: Data analyserades 

med tematisk analys, 

huvudteman och underteman 

bildades. 

Tre teman identifierades för uppkomst av 

stress: 

- Tidspress 

- Utformningen av sjuksköterskans 

yrke 

- Flera roller 

 

Teman om vad som fick sjuksköterskorna att 

må bra var 

- Kände sig uppskattade 

- Vid förbättring av patienters hälsa 

- Pålitliga arbetsrelationer 

 

Lu, D-M., Sun, N., 

Hong, S., Fan, Y-

Y., Kong, F-Y., & 

Li, Q-J.  

Occupational 

Stress and Coping 

Strategies Among 

Emergency 

Department 

Nurses of China 

2015, Kina, Archives of 

Psychiatric Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva sambanden mellan 

arbetsrelaterad stress och 

coping strategier bland 

sjuksköterskor verksamma 

inom akutsjukvården 

Metod: Kvantitativ studie 

Urval: 113 sjuksköterskor som 

arbetade på akutvårdsavdelning 

Datainsamling: En 

tvärsnittsstudie gjordes för att 

se samband mellan stress och 

coping. 2 separata enkäter 

delades ut till på 

akutvårdsavdelningarna på fem 

sjukhus tillfrågades 113deltog. 

Dataanalys: SPSS 15. 0 

software användes för att 

analysera data, flera 

regressionsanalyser gjordes för 

att se samband. 

 

 

De högst rankade stressorerna hos 

sjuksköterskorna kom huvudsakligen ifrån: 

- att arbeta inom akutvården och dess 

innehåll 

- -arbetsbörda  

- -tidsbrist. 

 

McGibbon, E., 

Peter, E., & 

Gallop, R. 

An Institutional 

Ethnography of 

Nurses´ Stress 

2010, Kanada, 

Qualitative Health 

Research 

Syftet var att omformulera 

begreppet stress inom 

omvårdnad, med fokus på 

kontextuella aspekter av 

sjuksköterskans utövning 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 23 sjuksköterskor som 

arbetade på en 

intensivvårdsavdelning för barn  

Datainsamling: För att samla in 

data användes djupintervjuer, 

deltagarobservationer och 

fokusgrupper. 

Dataanalys: analysen gjordes 

Tematiseringen utmynnade i sex huvudsakliga 

former av stress: 

- Känslomässig stress 

- Ständig närvaro 

- Ansvarsbörda 

- Förhandla om hierarkisk makt 

- Engagera sig i det kroppsliga 

vårdandet 

- Att vara mamma, dotter, moster, 
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utefter Smith`s sociological 

ethnography för att undersöka i 

vilken form stress fanns i 

sjuksköterskornas vardagliga 

liv och deras sociala 

organisation. Data kodades och 

tematiserades. 

 

syster 

 

 

 

 

 

 

Murphy, F.  Stress among 

nephrology nurses 

in Northern 

Ireland 

2004, Nordirland, 

Nephrology Nursing 

Journal 

Att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning 

om stress inom njurmedicin 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 10 sjuksköterskor som 

arbetade på njurmedicin och 

dialysmottagning. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer  

Dataanalys: Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

Grounded theory approach 

användes för att analysera. 

Fem huvudteman 

- Jobbets innehåll 

- Bristande resurser 

- Bekymmer rörande professionen 

- Arbetsrelationer 

- Yttre faktorer 

 

 

 

 

Pereira, D.S, 

Araújo, T.S.S.L, 

Gois, C.F.L, Gois 

Júnior, J. P, 

Rodriguez, E.O.L 

& dos Santos, V.  

 

 

 

 

Occupational 

stressors among 

nurses working in 

urgent and 

emergency care 

units 

2013, Brasilien, Rev 

Gaúcha Enferm 

Syftet var att 

undersöka/bedöma 

arbetsrelaterade stressfaktorer 

hos sjuksköterskor arbetandes 

inom akutsjukvården.  

Metod: Kvantitativ studie 

Urval: 49 sjuksköterskor från 

två sjukhus.  

Datainsamling: En deskriptiv, 

tvärsnittsstudie genomfördes. 

Dataanalys: Bianchi´s stress 

scale användes för att bedöma 

arbetsrelaterad stress. 

Mann-Whitney test användes 

för att kunna jämföra enskilda 

resultat mellan de två 

sjukhusen.  

70 % av sjuksköterskorna uppgav att de 

tidigare använt psykofarmaka relaterat till 

problem med stress på arbetet.  

20 % av deltagarna i studien hade nyligen 

använt eller använde vid enkättillfället 

psykofarmaka. 

De huvudsakliga stressfaktorerna på sjukhus 

A var:  

- utföra uppgifter med minimalt med 

tid 

- medverka i akuta fall 

- interagera med anhöriga till svårt 

sjuka patienter 

- Hög ljudnivå på arbetsplatsen 

- Bemanning av sjuksköterskor 

- Fysiska miljön på avdelningen 

De huvudsakliga stressfaktorerna på Sjukhus 

B var: 

- Arbetsleda/ Ha uppsikt över andra 

sjuksköterskor 

- Ha ansvar för personaluppgifter 
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- Leda teamaktiviteter 

- Bemanning av sjuksköterskor 

       -      Fysiska miljön 

 

 

Silén, M., Fen 

Tang, P., 

Wadensten, B., & 

Ahlström, G. 

Workplace 

Distress and 

Ethical Dilemmas 

in Neuroscience 

Nursing 

2008, Sverige, Journal 

of  Neuroscience 

Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av arbetsrelaterad stress samt 

förekomsten av etiska 

dilemman inom ett 

neurologiskt område 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 21 sjuksköterskor som 

arbetade på en neurologisk 

avdelning 

Datainsamling: intervjuer 

Dataanalys: intervjuerna 

lyssnades på och lästes flera 

gånger. Innehållet delades upp i 

teman och underteman som 

analyserades flera gånger av 

författarna för att öka 

tillförlitligheten i studien  

 

 

Alla sjuksköterskor hade erfarenhet av etiska 

dilemman och arbetsrelaterad stress. 

 

Resultaten grupperades i fyra teman:  

- Arbetsrelaterad stress 

- Etiska dilemman 

- Hantering av stress och etiska 

dilemman  

- Omvårdnadens kvalitet 

 

Arbetsrelaterad stress 

- Många av sjuksköterskorna beskrev 

otillräckligt med personal 

- Fysiskt och psykiskt krävande 

- Arbetsbelastningen var för stor 

- Höga krav på sig själva 

- Konstant behöva omprioritera 

- Kraven från anhöriga hade ökat 

- Administrativt arbete 

- Både den fysiska och psykiska 

miljön var stressfaktorer 

- Omorganisationer hade gjorts på 

arbetsplatsen 

- Missnöje med lönen 

- Kunde ej påverka sin arbetssituation 

- Ej respekterade av läkarna 

- Sjuksköterskornas kompetens och 

åsikt inte vägde lika tungt som hos 

läkarna 

- Bristande kommunikation och 

samarbete med andra vårdarbetare 

- Att bevittna svårt sjuka patienters 

situation 
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