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En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom 
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The stressed nurse 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av 

långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal 

inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor 

upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. Orsakerna till detta antas 

bland annat bero på de omorganisationer och neddragningar som skett de 

senaste decennierna. Sjuksköterskans profession innebär ett ansvar för 

patientens omvårdnad som ska grundas på vetenskap och evidens. 

Dessutom ska sjuksköterskans arbete vara personcentrerat, följa regelverk 

och lagar så att god patientsäkerhet upprätthålls. Långvarig stress kan leda 

till utmattningssyndrom, vilket inte bara påverkar sjuksköterskan psykiskt 

och fysiskt, utan även organisationens produktivitet genom minskad 

motivation bland anställda.  

Syfte: 
Att belysa vilka faktorer som kan bidra till att Nordiska sjuksköterskor 

drabbas av stress och utmattningssyndrom 

Metod: En litteraturöversikt med analys av 10 originalartiklar  

Resultat: Resultatet delades in i två teman: yttre faktorer och inre faktorer. De yttre 

faktorerna var hög arbetsbelastning och krav, bristande delaktighet och 

ledarskap samt bristande socialt stöd och samarbete. De inre faktorerna 

sjuksköterskorna upplevde var otillräcklighet och engagemang.   

Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturöversikten som metod för 

examensarbetet och i resultatdiskussion diskuteras resultatet utifrån 

Antonovskys holistiska modell KASAM samt vetenskaplig litteratur.  

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, sjuksköterskor, stress, utbrändhet 

utmattningssyndrom 

 

 

  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Since the late 1990's there has been an increase in long-term sick leave in 

Sweden due to mental illness. Healthcare staff consider work as stressful 

and nurses feel that their work may be mentally stressful. The reasons for 

this are assumed to the reorganization and cuts that have taken place in the 

recent decades. The Nurse´s profession means responsible and ensuring 

that the patient receives care, based on science and evidence. In addition, 

the nurse´s work should include looking after the patient´s individual 

needs and comply with regulations and laws to maintain patient-safety. 

Long-term stress can lead to burnout, which not only affects nurse´s 

mentally and physically health but also the organization's productivity 

through employees reduced motivation, and sick leave. 

Aim: To highlight which factors could contribute to Nordic nurses suffering 

from stress and burnout. 

Method: A literature review of 10 original articles  

Results: The results were divided into two themes: external and internal factors. 

The external factors that the Nordic nurses experienced were high 

workloads and demands, lack of participation and leadership as well as 

lack of social support and cooperation. The internal factors that nurses 

experienced were commitment and feelings of insufficiency. 

Discussion: In the method discussion, the literature review is discussed as a method 

for the degree project, and in the result discussion the results are discussed 

based on Antonovsky's holistic model SOC as well as scientific literature. 

Keywords: Burnout professional, nurses, work related stress 
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1 Inledning 

Media rapporterar om att den psykiska ohälsan i samhället ökar och att allt fler människor 

lider av stress och utmattningssyndrom. Vi har funderat på om sjuksköterskor är en 

yrkesgrupp som i högre utsträckning riskerar att drabbas då dagens vårdsituation är pressad. 

Under praktikperioderna har vi stött på sjuksköterskor som varit sjukskrivna på grund av 

stress och under utbildningen har vi haft en kurs i psykisk ohälsa med fokus på 

utmattningssyndrom. Intresset för ämnet har därför vuxit fram med en önskan att fördjupa oss 

i sjuksköterskans arbetssituation. Eftersom vi snart är färdigutbildade sjuksköterskor vill vi få 

en förståelse för vilka faktorer som orsakar stress och utmattningssyndrom och vad som kan 

göras för att undvika detta. 

 

2 Bakgrund 

Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som 

framförallt beror på psykisk ohälsa (Währborg, 2009). I åldersgruppen 16-44 år anser sig allt 

fler människor ha en dålig hälsa. Det är stressrelaterade besvär som är vanligast till exempel 

trötthet, oro, ångest och utmattningssyndrom. År 2012 stod stressrelaterade sjukdomar för 

cirka 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige (Försäkringskassan, 2013). Personal inom 

hälsa och sjukvård utsätts för både fysisk och psykisk belastning och de psykiska 

arbetskraven har ökat framförallt bland landstingsanställda (Socialstyrelsen, 2009). Orsakerna 

till denna utveckling antas bero på omorganisationer och neddragningar som skett de senaste 

decennierna, vilket har lett till att människor upplever ökad stress och arbetsbelastning. 

     Enligt en rapport från EU:s arbetsmiljöbyrå kan stora förändringar i arbetslivet leda till 

psykosociala risker som kan ge en ökad stressnivå hos personalen och kan leda till allvarliga 

försämringar av den psykiska och fysiska hälsan (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2015). 

Rapporten visade även att de nordiska länderna särskilde sig från övriga Europa avseende hur 

för lite tid ansågs pressande på arbetsplatser. Norden är ett geografiskt område som utgörs av 

Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island (Norden.se, 2018a). Det Nordiska rådet som 

bildades 1952 är ett samarbete mellan de Nordiska länderna som bygger på gemensamma 

värderingar och ett önskemål att uppnå resultat som bidrar till gemensam utveckling 

(Norden.se, 2018b). Sedan 1950-talet finns det inom Norden en överenskommelse om en 

gemensam arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård och det är vanligt att svenskar arbetar i 

till exempel Norge (Vårdförbundet, 2018a). Nordiska yrkesorganisationer och fackförbund 

samarbetar för att utveckla yrken och förbättra löner (Vårdförbundet, 2018b).  



 
 3 (30) 

 

2.1 Stress 

Stress innebär att kroppen reagerar på krav, utmaningar, hot eller belastning (Gustafsson, 

2014). Hjärnan, nervsystemet, immunsystemet och det endokrina systemet har ett samspel och 

förändringar i ett system påverkar de andra. När kroppen utsätts för en akut stressituation ger 

hjärnan en signal till binjurarna att producera stresshormoner. Dessa hjälper till att mobilisera 

energi som ger koncentration och kraft. Kroppens blodtryck ökar, blodfetter och blodsocker 

stiger och smärtkänsligheten blir mindre. Människans kropp är anpassad till att möta 

kortvariga hot, men den långvariga stressen ger istället minskad energi och 

prestationsförmåga. Stressen kan delas in tre faser: alarmfas, motståndsfas och utmattningsfas 

(Perski, 2012). Under alarmfasen sker en orientering om vad som pågår och ett beslut fattas 

om ett visst reaktionsmönster. I motståndsfasen görs försök att undanröja faran och hantera 

hotet. Om detta inte lyckas, vilket är vanligt i moderna livsvillkor, blir stressen kronisk och 

kallas utmattningsfas. Detta är ett tecken på allvarlig ohälsa. 

     Kognitiva störningar till följd av stress kan vara minnessnedsättningar (Perski, 2006). 

Individen kan få svårt att minnas de mest vardagliga saker Andra kognitiva störningar 

orsakade av stress kan vara koncentrationssvårigheter, tunnelseende eller ökad känslighet för 

ljus och ljud. Stressrelaterad trötthet kan upplevas som övermäktig och en känsla av att 

samtliga av kroppens energiresurser är förbrukade. Att vila hjälper inte för att få tillbaka sin 

energi och sömnsvårigheter är vanliga. När trötthet övergår till utmattning förändras 

trötthetskänslor såsom irritation och frustration till distansering och avskärmning (Asp & 

Ekstedt, 2014). Det blir allt svårare för individen att koncentrera sig och till slut kan förvirring 

och känslor av ledsamhet, otillräcklighet och hjälplöshet uppstå. 

     Störningar i kroppens fysiologi uppstår vid stress (Perski, 2006). Det kan gälla rubbningar 

i temperaturkontroll, mag-tarmfunktionen eller vätskebalansen. Andra symtom från hjärt-

kärlsystemet kan vara hjärtklappning eller snabb puls. Psykiska reaktioner kan förändras vid 

stress. Det kan uppkomma stor känslosamhet, kort stubin, ångestproblematik eller tillstånd av 

nedstämdhet och sorgsenhet. Att utsättas för stress under en lång period kan leda till hjärt-och 

kärlsjukdomar (Perski, 2012). Nederländsk forskning visar att överbelastning och trötthet ökar 

risken för akut hjärtinfarkt. Individer som drabbas av akut hjärtinfarkt har ofta sökt för ovan 

nämnda symtom ett par månader tidigare. 
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2.2 Utmattningssyndrom 

Långvarig stress kan leda till att individen drabbas av utbrändhet (Währborg, 2009). 

Utbrändhet har använts som begrepp sedan 1960-talet för att beskriva iakttagelser i 

arbetslivet. Psykologen Christina Maslach utvecklade under samma tid begreppet genom att 

undersöka hur individer som arbetar inom vården hanterar svår stress. Hon identifierade tre 

dimensioner av begreppet: utmattning, cynism och otillräcklighet. Utmattning är ofta den 

första stressreaktionen och innebär att individen känner energilöshet (Mashlach & Leiter, 

1999). Avkoppling och återhämtning kan bli svårt, och den drabbade upplever trötthet trots att 

denne har fått sömn. Otillräcklighet innebär en urholkning av känslor och engagemang. Detta 

kan göra att individen tappar tilltron till sin egen förmåga, vilket kan leda till minskat 

självförtroende. Cynism innebär att ha en negativa attityd till omgivningen och sig själv, 

vilket kan innebära en distanserad inställning till arbetet och arbetskamraterna. Att vara 

negativ i sitt förhållningssätt riskerar att skada individens välbefinnande och förmågan att 

göra ett bra arbete. Maslach tre dimensioner ligger till grunden för ”Maslach burnout 

inventory” som är det mest använda instrumentet för att mäta utbrändhet (Gustafsson, 2014).  

     Begreppet utbrändhet ersattes av begreppet utmattningssyndrom år 2005 efter att 

Socialstyrelsen hade gett ut en publikation där det föreslogs att använda denna term 

(Währborg, 2009). Utmattningssyndrom kommer därför användas i resterande del av 

litteraturöversikten istället för utbrändhet. Socialstyrelsens (2003) diagnostiska kriterier för 

utmattningssyndrom är fysiska och psykiska besvär som ska ha pågått i minst två veckor. 

Dessa besvär ska vara utvecklade till följd av stressfaktorer som ska ha funnits under minst 

sex månader. Det ska finnas avsaknad av psykisk energi, som ger sig uttryck i minskad 

uthållighet i samband med psykisk belastning. Under samma tvåveckorsperiod ska följande 

symtom visat sig: koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar, känslomässig labilitet, 

sömnstörningar, kroppslig svaghet samt fysiska symtom som till exempel värk, smärta i 

bröstet, hjärtklappning, yrsel, magbesvär eller ljudkänslighet. För att diagnosen 

utmattningssyndrom ska vara aktuellt ska symtomen orsaka ett kliniskt lidande för individen 

eller försämrad social och arbetsmässig funktion. Symtomen får inte heller bero på effekt av 

ett substansmissbruk eller somatisk sjukdom. 

 

2.3 Sjukvård som en föränderlig organisation  

De senaste decennierna har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn och ökade 

krav på effektivitet är en viktig anledning till detta (Folkhälsoguiden, 2011). Den främsta 
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förändringen har varit införandet av en ny styrform, ”New public management”, som har 

hämtat inslag från den privata sektorn. Detta har inneburit att vård och omsorg inte bara styrs 

utifrån lagar och politiska beslut, utan också med konkurrens mellan olika vårdgivare och 

ekonomisk resultatstyrning.  

     Kraven på tillgänglighet i vården ökar, samtidigt som politiker ställer höga krav där det 

ekonomiska målet är i fokus (Lilja, 2012). Besparingar inom den svenska sjukvården har 

resulterat i stora nedskärningar och omfattande rationalisering. Ett exempel på detta är att 

antalet vårdplatser har halverats i Sverige sedan 1990-talet. Lilja (2012) beskriver att vården 

kan liknas vid en pyramid, där toppen består av kärnverksamhet, det vill säga att bedriva vård 

och behandling, och basen av stödverksamheter och administration. På 1980-talet 

rationaliserades mycket driftspersonal bort från sjukvården, som till exempel städpersonal, 

kökspersonal och transportpersonal. Dessa arbetsuppgifter gick istället över till 

vårdpersonalen, som fick allt mer att göra och mindre tid till patientarbetet. På 1990-talet 

infördes olika myndighetsbeslut som gav upphov till administrativa krav som till exempel 

riskanalyser, avvikelsehantering, miljöhantering och brandtillsyn. De nya kraven medförde att 

vårdpersonalen fick utföra arbetsinsatser utanför kärnverksamheten vilket fick stora 

konsekvenser på patienternas vård och behandling. Förändringarna som har skett inom 

sjukvården innebär att sjuksköterskor ska utföra allt fler arbetsuppgifter på kortare tid. Det 

finns studier som påvisar att sjuksköterskan har en felutnyttjad funktion och att upp emot 30 

procent av sjuksköterskornas arbetsuppgifter skulle kunna utföras av andra yrkesfunktioner, 

vilket skulle ge mer tid för det patientnära arbetet.  

 

2.4 Sjuksköterskans profession och ansvarsområden  

Sjuksköterskans profession och ansvarsområde innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I yrket finns ett 

ansvar för att patientens omvårdnad vilar på vetenskaplig grund och är evidensbaserad 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Arbetet ska utföras utifrån en helhetsbild av patienten och 

vårdprocessens faser datainsamling, analys, vårdplanering, genomförande och återkoppling. 

Yrket är viktigt och kräver därför legitimation som är ett bevis på att sjuksköterskan följer 

lagar, förordningar och politiska mål (Finnström, 2010). Arbetet är komplext och kräver 

förståelse och kunskap, arbetsförmåga och färdighet samt möjlighet till att värdera och 

förhålla sig på ett sätt som gynnar patienten. För att behålla sin omvårdnadskompetens 

behöver sjuksköterskan kontinuerligt reflektera över sitt arbetssätt och mötet med patienterna. 
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Situationer uppstår ofta där komplicerade åtgärder behöver utföras samtidigt som patienten 

behöver få en förklaring till vad som sker, därför kräver yrket en pedagogisk kompetens. 

Sjuksköterskan ska följa de etiska regler som är framtagna av International Council of Nurses 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Dessa innebär bland annat att omvårdnad ska utövas 

med respekt för mänskliga rättigheter och patientens rätt till självbestämmande, samt med 

hänsyn till människors värderingar, vanor och tro.  

     Arbetet ska ske personcentrerat och patienten ska bli sedd som en unik person med 

individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska 

vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård (SFS 2017:30). Detta innebär att den 

ska tillgodose patientens behov och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Sjuksköterskan ska dessutom arbeta förebyggande och på ett patientsäkert sätt samt 

följa regelverk. Patientsäkerhetslagen ska främja en hög patientsäkerhet (SFS 2010.659) och 

vårdgivaren ska planera och leda verksamheten på ett sådant sätt att vårdskador inte 

uppkommer. I sjuksköterskans yrke ingår det att samverka med olika yrkesroller och 

sjuksköterskan ska planera, konsultera och samarbeta med andra aktörer för att säkerställa 

säkerhet och kontinuitet i vårdkedjan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

2.5 Stressens påverkan på sjuksköterskan  

Personal inom vård och omsorg anser att deras arbete är stressigt och år 2015 uppgav 70 

procent av sjuksköterskorna att deras arbete varit psykisk påfrestande (Arbetsmiljöverket, 

2017: Socialstyrelsen, 2003). Stressrelaterad ohälsa påverkar inte bara sjuksköterskan 

psykiskt såväl som fysiskt, utan även organisationens produktivitet genom minskad 

motivation bland anställda (Idress & Satter, 2015).  

     Det ökade antalet långtidssjukskrivningar har orsakat belastning för arbetsgivare och 

arbetstagare och leder till minskad produktivitet, effektivitet, prestation och engagemang 

(Halbesleben & Buckley, 2004: Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, Kalimo & Jäppinen, 

2010: Lee, Song, Cho, Lee & Daly, 2003). En amerikansk studie visar att det finns ett 

samband mellan sjuksköterskors ökade arbetsbelastning och minskad patientsäkerhet 

(Ramujan, Abrahamson & Anderson, 2008). Utmattning bland personal har en påverkan på 

arbetsklimatet. En studie visar att sjukskörskor som har kollegor med utmattningssyndrom har 

en ökad risk att själva drabbas (Bakker, Le Blanc & Schaufeli, 2005). Trötthet är ett vanligt 

arbetsrelaterat problem bland sjuksköterskor (Smith-Miller, Shaw-Kokot, Curro & Jones, 

2014) och i en australiensk studie beskriver sjuksköterskorna sin arbetssituation som 
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överväldigande med känslor av utmattning, irritation och tomhet (Hunington et al., 2011). 

Josefsson (2012) beskriver att kommunalt anställda sjuksköterskor upplever stress på sin 

arbetsplats, vilket kan ge fysiska och psykiska besvär såsom nack-och ryggproblem, trötthet, 

sömnstörningar och huvudvärk samt muskel- och ledvärk. 

     Svenska LUST-projektet har undersökt hur sjuksköterskestudenter upplever stress och 

utmattningssyndrom (Rudman, Wallin, Omne-Pontén & Gustavsson, 2010). Resultatet visade 

att symtomen började redan under utbildningen. En annan svensk studie som undersökte 

orsaker till att sjuksköterskor lämnade yrket visade att efter det första året inom yrket ville var 

tionde sjuksköterska säga upp sig och 30 procent av sjuksköterskorna upplevde 

utmattningssyndrom under de första tre åren (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2008). 

 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskans profession innebär ett ansvar för patientens omvårdnad. Arbetet ska vila på 

vetenskaplig grund och vara evidensbaserad, följa etiska regler och ta hänsyn till patientens 

värdighet och integritet. Arbetet ska dessutom utföras på ett patientsäkert sätt. Förändringarna 

som har skett inom sjukvården de senaste decennierna har förskjutit sjuksköterskans 

arbetsuppgifter allt längre ifrån det patientnära arbetet. Många sjuksköterskor upplever att de 

har ett psykiskt påfrestande arbete och enligt Socialstyrelsen (2003) upplever människor i 

vårdyrken att deras arbete är stressigt. Studier visar att nyutexaminerade sjuksköterskor är 

särskilt drabbade av stressrelaterad ohälsa och när stressen blir långvarig kan den leda till 

utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom påverkar inte bara sjuksköterskan psykiskt såväl 

som fysiskt, utan även organisationens produktivitet genom minskad motivation och 

sjukskrivningar bland anställda. Dessutom riskerar det att påverka patientsäkerheten. Det är 

därför viktigt att förstå vilka faktorer som utlöser stress så att individer och arbetsgivare kan 

uppmärksamma detta i tid innan stressen blir långvarig och orsakar utmattningssyndrom. 

Detta kan i sin tur förebygga sjukskrivningar bland sjuksköterskor samt skapa en trygg miljö 

för patienter med en bra vårdkvalitet. 

 

3 Syfte 

Syftet var att belysa vilka faktorer som kan bidra till att Nordiska sjuksköterskor drabbas av 

stress och utmattningssyndrom. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Aaron Antonovskys holistiska modell, känsla av sammanhang (KASAM) kommer att 

användas som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversiktens diskussionsdel för att diskutera 

resultatet. Författarnas förhoppning är att modellen ska bidra till förståelse för varför vissa 

individer drabbas av stress och utmattningssyndrom. Antonovsky (2005) fokuserade på 

faktorer som påverkade hälsan och menade att vissa människor har bättre motståndskraft än 

andra i att hantera motgångar och påfrestningar i livet. Han ansåg att alla människor har 

generella motståndsresurser som medverkar till att göra stressfaktorer begripliga och 

hanterbara.  Generella motståndsresurser kan exempelvis vara god ekonomi, jagstyrka och 

kulturell stabilitet. KASAM är uppdelat i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar till i vilken omfattning individer upplever sin inre och 

yttre miljö. Kan individen förstå och hantera situationer som uppkommer med en trygghet att 

det löser sig innebär det att individen har en hög känsla av begriplighet. Upplever individen 

däremot sin miljö som kaotisk, otydlig och slumpmässig har denne en låg känsla av 

begriplighet. Hanterbarhet är individens resurser för att möta de krav i miljön som en 

människa utsätts för i olika sammanhang. Resurserna för att lösa kraven kan vara individens 

egna eller bestå av familj, vänner och kollegor. Hamnar individen i svåra situationer, men 

ändå har de resurser som krävs för att finna en väg tillbaka visar det en hög känsla av 

hanterbarhet. Hanterbarhet är kopplad till upplevelser av arbetsbelastning och i vilken mån 

individen upplever sig ha kontroll. Resurserna kan då bestå av erfarenheter, utrustning, den 

sociala miljön på arbetsplatsen. Vid arbetsbelastning och stress på arbetsplatsen kan känslan 

av hanterbarhet hotas om individen inte får möjlighet att vila och återhämta sig. 

Meningsfullhet är den viktigaste delen inom KASAM då den utgår från individens motivation 

till områden som anses viktiga i dennes liv vilket leder till engagemang, känslomässig 

betydelse och utveckling. Utan meningsfullhet går det varken att uppleva begriplighet eller 

hanterbarhet. Individen kan finna en hög känsla av meningsfullhet i arbetet om denne får vara 

delaktig i sina arbetsuppgifter, välja arbetstakt och arbetsordning samt att ha möjlighet till 

inflytande. Antonovsky anser att individen inte helt kan undvika att bli påverkad av stress 

utan behöver lära sig att hantera påfrestningar och motgångar samt göra det bästa av tillvaron. 

Tillvaron blir i sin tur sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. 
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5 Metod 

Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innebär en 

litteraturöversikt att befintlig forskning används för att få en helhetsbild över ett 

forskningsområde. Utgångspunkten är att söka efter och analysera vetenskapliga artiklar 

utifrån ett syfte och sedan kritiskt sammanställa och diskutera tillvägagångssätt och resultat 

för att få en förståelse över området. 

 

5.1 Datainsamling 

Författarna valde att söka artiklar i databaserna Cinahl Complete och psycINFO kring det 

område som berörde syftet och sökningarna gjordes under tidsperioden mars – april 2018. 

Databaserna valdes eftersom de omfattar omvårdnad, beteendevetenskap och psykisk hälsa. 

De sökord som användes var: Stress, Occupational, Burnout, professional och work 

environment, stress, nurs*. Trunkering användes på nurs* för att även böjningar av ordet 

skulle inkluderas och utöka antalet träffar (Östhlund, 2012). De olika sökorden kombinerades 

med den booleska söktermen “AND“ för att fånga in så många relevanta artiklar som möjligt. 

I Cinahl Complete användes sökorden “stress, occupational”, “burnout, professional” och 

“work environment” som MeSH ord, däremot finns inte denna möjlighet i psycINFO varav 

sökorden istället användes som fritextsökning. Eftersom syftet var att studera sjuksköterskor i 

Norden var det viktigt att kunna särskilja specifika länder i sökningarna. Författarna bestämde 

därmed att göra en sökning med samma kombination av sökord följt av “AND” för varje 

nordiskt land Sweden, Norway, Finland, Denmark och Iceland. Detta gjordes eftersom 

författarna bestämde sig för att det var det bästa sättet att urskilja specifika länder i urvalet. 

 

5.2 Urval 

Samtliga sökningar (Bilaga 1) begränsades till engelskspråkiga artiklar som var utgivna 

mellan 2002-2018 och var “peer reviewed” (Cinahl Complete) eller “scholarly” (psycINFO) 

för att garantera att artiklarna har blivit vetenskapligt granskade och håller god kvalitet 

(Östhlund, 2012). “Full text” användes inte som sökkriterie men enbart artiklar som fanns 

tillgängliga som fulltext valde ut till resultatet, vilket innebar att de fanns tillgängliga via 

Ersta Sköndal Bräckes biblioteks hemsida utan att behöva göra en beställning eller betala för 

dessa. Övriga inkluderingskriterier i sökningarna var att studierna skulle vara etiskt godkända, 

originalartiklar samt att resultatet besvarade litteraturöversiktens syfte. Ett 

exkluderingskriterie var artiklar som berörde samvetsstress då författarna ansåg att ämnet mer 
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tangerade etiska frågeställningar än det ämne som avsågs undersökas i detta examensarbete. 

Författarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att erhålla en bred 

förståelse för området. Vid en kvalitativ forskningsansats undersöks individers levda 

erfarenheter och är därför en lämplig metod att välja när man söker förståelse av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2017). Den kvantitativa forskningsansatsen innebär strukturerade 

mätningar och data representeras av siffror i olika former (Billhult, 2017). Syftet att välja en 

kvantitativ ansats kan till exempel vara att studera samband mellan olika variabler eller att 

göra en jämförelse. I urvalet av resultatartiklar började författarna med att läsa titlar för att 

identifiera de artiklar som kunde vara relevanta för syftet, och därefter lästes abstract för att få 

ytterligare kunskap kring artikelns resultat. Utifrån att artikelns abstract verkade intressant 

lästes därefter artikeln i sin helhet. När urvalet var klart hade 10 originalartiklar blivit utvalda, 

6 kvalitativa och 4 kvantitativa (Bilaga 2). 

 

5.3 Analys 

Analysen av artiklarnas resultat gjordes enligt Fribergs analysmodell och skedde i flera steg 

(Friberg, 2017). Författarna började analysarbetet genom att på var sitt håll noggrant och flera 

gånger läsa igenom artiklarna för att få en förståelse för helheten. Efter genomläsning 

diskuterades artiklarna för att säkerställa att författarna förstått studierna på samma sätt. I 

nästa steg identifierades de viktigaste delarna i varje artikels resultat som svarade på syftet. 

Dessa markerades med överstrykningspenna. I nästa steg analyserades skillnader och likheter 

i studierna som formulerades på post-itlappar och likheterna formulerades därefter i 

huvudkategorier. Underkategorier skapades därefter för att sortera upp materialet ytterligare. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2017). Samtliga resultatartiklar hade etiska godkännande 

förutom en, som dock innehöll ett etiskt resonemang. Författarna var medvetna om sin egen 

förförståelse av ämnet vilket kunde komma att påverka vilka artiklar som valdes. Sökningen 

och läsningen av artiklarna skedde därför med ett så öppet sinne som möjligt för att undvika 

att tidigare kunskap kring ämnet inte skulle påverka urvalet och analysen. Samtliga artiklar 

var skrivna på engelska och författarna fick därför översätta dessa till svenska, vilket medför 

risk för feltolkning och felöversättning av ord. Lexikon användes för att översätta engelska 

ord till svenska då författarna var osäkra på ordets innebörd. 
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7 Resultat 

Efter genomgång av resultatartiklar utformades ett resultat utifrån två teman: yttre och inre 

faktorer. Yttre faktorer fick tre underrubriker: arbetsbelastning och krav, bristande 

delaktighet och ledarskap samt bristande socialt stöd och samarbete. Inre faktorer fick en 

underrubrik: otillräcklighet och engagemang. 

 

7.1 Yttre faktorer 

7.1.1 Arbetsbelastning och krav 

Enligt studien av Johansson, Sandahl & Hasson (2013) ansåg 56 procent av de deltagande 

sjuksköterskorna att de arbetade under en hög arbetsbelastning. Arbetet utfördes i många fall 

under högt tempo som innehöll snabbt beslutsfattande. Hög arbetsbelastning var ett problem 

för sjuksköterskorna då de upplevde att det var svårt att prioritera bland arbetsuppgifterna. 

Detta ansåg de orsaka stress och en ökad patientrisk (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). 

Speciellt sjuksköterskor med liten erfarenhet av yrket kände att arbetsbelastningen gav 

upphov till stress och orsaken berodde på att de inte hade fått tillräcklig introduktion på 

arbetsplatsen (Silén, Tang, Wadensten & Ahlström, 2008). Sundin, Hochwälder och Lisspers 

(2011) beskrev att rädslan för att göra vårdrelaterade misstag och hög arbetsbelastning var 

faktorer som kunde leda till känslomässig utmattning, vilket i sin tur är en riskfaktor för 

utmattningssyndrom. 

     Underbemanning löste sjuksköterskorna genom att arbeta övertid och längre pass utan 

uppehåll för rast (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Att vara ensam sjuksköterska på helger 

och kvällar var frustrerande. Tanken på att inte ha ett delat ansvar med en kollega och att 

ingen annan sjuksköterska skulle kunna ta över arbetspasset upplevdes som stressande 

(Karlsson et al., 2009). Patienter som hade fått besked om svåra diagnoser önskade att dela 

med sig av sina tankar om detta, men tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte 

räckte till för patienternas behov (Silén et al., 2008). I studien av Karlsson et al. (2009) gav 

tidsbrist upphov till en sådan trötthet, att sjuksköterskorna funderade på att säga upp sig eller 

gå i förtidspension. 

      Sjuksköterskorna upplevde sig vara ”spindeln i nätet” på arbetsplatsen och att detta var en 

stressfaktor eftersom övrig personal och anhöriga tog för givet att de skulle finnas till hands, 

vara flexibla och anpassningsbara (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). Sjuksköterskorna 

belastades med arbetsuppgifter som de ansåg vara utanför deras ansvarsområde och de 
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upplevde det som svårt att sätta gränser och säga nej, vilket gav upphov till frustration. Att det 

ställs krav på sjuksköterskor bekräftades även i Billeter-Koponen och Fredéns (2005) studie. 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns en förväntan från andra att en sjuksköterska alltid skulle 

vara flexibel, och att trötthet därmed kunde uppfattas som oprofessionellt. Kraven gav upphov 

till utmattning hos sjuksköterskorna och de upplevde svårigheter att minnas och lära in ny 

saker. Patienternas närstående kunde även uppfattas som krävande då de uttryckte missnöje 

med vårdinsatser och ställde orimliga krav. Detta gjorde situationer svåra att hantera och gav 

upphov till frustration och nedstämdhet (Silen et al., 2008). 

      Patientrelationen ansåg sjuksköterskorna vara det mest centrala i yrket (Billeter-Koponen 

& Fredén, 2005). För patienternas skull försökte de få arbetssituationen att fungera genom att 

komma till arbetet tidigare på morgonen, arbeta övertid samt hoppa över sina raster.  I flera 

artiklar framgick det att sjuksköterskorna hade valt sitt yrke för att arbeta med människor, 

men att de istället upplevde att de fick lägga mer tid på administrativa sysslor än på 

patienterna (Silén et al., 2008: Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  Ansvar för många svårt 

sjuka patienter ansågs leda till både fysisk och psykisk utmattning och frustration (Silén et al., 

2008). Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med tid för vila och vissa dagar 

kunde sjuksköterskorna uppleva trötthet redan innan de gick på sitt arbetspass (Johansson et 

al., 2013). För stor arbetsbörda gjorde att sjuksköterskorna inte kunde släppa tankarna på 

arbetet och fick därmed svårigheter att slappna av på fritiden (Olofsson, Bengtsson & Brink, 

2003). Att inte få tillräckligt med tid för återhämtning i kombination med mycket stress på 

arbetet var en riskfaktor för att drabbas av utmattningssymtom. De sjuksköterskor som 

upplevde det svårt att få ihop arbete och familjeliv hade en större risk att drabbas av 

utmattningssyndrom (Leineweber et al., 2014). Långa arbetstimmar, skiftarbete och ansvar 

över andra var stressfaktorer som gick ut över sjuksköterskornas privatliv och skapade en 

konflikt mellan arbete och familjeliv. 

     Tidsbrist gjorde att sjuksköterskor upplevde stress och de var oroliga att det skulle ge 

negativa konsekvenser för patienterna (Berland et al., 2008: Karlsson et al., 2009: Olofsson et 

al., 2003). Exempelvis beskrev det att de glömde bort viktig information och inte hann dela 

mediciner i tid eller att de dagliga arbetsrutiner som krävdes inte blev utförda (Berland et al., 

2008).  Oro uttrycktes över att patientsäkerheten kunde påverkas av detta. Att vara för få 

sjuksköterskor på ett för stort antal patienter gjorde att de saknade möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt och de upplevde att de fick göra stora uppoffringar på sig 

själva för att lösa svåra situationer (Silén et al., 2008). Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt 

att veta hur tiden skulle fördelas mellan patienterna, vilket orsakade stress. Tidsbrist gjorde 
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också att de inte hade möjlighet att vårda patienterna på det sättet som de önskade, speciellt 

allvarligt sjuka patienter med mycket omvårdnadsbehov. Stor administrativ börda ansåg 

sjuksköterskorna vara en stressfaktor eftersom det tog tid från patientarbetet och många av 

arbetsuppgifterna tvingades utföras på övertid eftersom de inte hann med allt under 

arbetsdagen (Silén et al., 2008: Olofsson et al., 2003).  

 

7.1.2 Bristande delaktighet och ledarskap 

Sjuksköterskorna uppfattade att de inte hade något att säga till om på sin arbetsplats vilket 

skapade en känsla av hopplöshet (Olofsson et al., 2003). När de försökte prata med sina 

chefer om sin arbetssituation upplevde de att deras åsikter inte blev tagna på allvar. Att inte 

känna sig sedd av sin chef eller kunna påverka sin arbetssituation gav upphov till frustration 

och minskad arbetsglädje. Detta i sin tur skapade irritation och stress. Avsaknad av 

uppskattning och stöttning från sin chef bekräftades även av Silén et al. (2008) som ett 

stressrelaterat problem. En stor andel av sjuksköterskorna fick sällan stöttning och 

uppskattning i det dagliga arbetet och de blev inte involverade i viktiga beslutsfattanden. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade mandat att påverka sin arbetsplats i frågor som 

rörde bemanning eller i de återkommande omorganisationer, som ofta utfördes med syfte att 

minska kostnader. Enligt Johansson et al. (2013) upplevde nästan 60 procent av 

sjuksköterskorna att de inte kunde påverka sin arbetsmängd och 30 procent ansåg att de sällan 

eller väldigt sällan fick stöttning och uppskattning av sina chefer i sitt dagliga arbete.  

      I studien av Kanste (2008) beskrivs att det finns ett samband mellan olika 

ledarskapsbeteenden och risken för utmattningssyndrom bland sjuksköterskor. Resultatet 

visade ett samband mellan passivt ledarskap och upplevelser av känslomässig utmattning, 

minskad prestation och cynism. Ett aktivt ledarskap däremot där sjuksköterskorna fick 

stöttning minskade risken för utmattningssyndrom.  Enligt sjuksköterskorna ska en bra chef 

ha en stöttande roll och förstå medarbetarnas arbetssituation (Johansson et al., 2013). 

Tillsammans med chefen ville sjuksköterskorna reflektera kring sina arbetsuppgifter och 

därför ansåg de att det var viktigt att deras chef även var sjuksköterska i grunden som förstod 

sig på deras arbetsuppgifter. 

 

7.1.3 Bristande socialt stöd och samarbete 

Bristande stöd från kollegor kunde leda till att sjuksköterskorna utvecklade en negativ 

inställning till sitt arbete vilket är en riskfaktor för att drabbas av utmattningssyndrom (Sundin 
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et al., 2011). Bristande kommunikation och ett icke-fungerande samarbete med andra i 

vårdteamet påverkade arbetsmiljön på ett negativt sätt. Att sjuksköterskorna inte kände sig 

uppskattade i sin profession var någonting som framgick i flera artiklar (Karlsson et al., 2009: 

Berland et al., 2008: Silén et al., 2008).  Det fanns en uppfattning att vissa läkare inte var 

intresserade av att lyssna på det sjuksköterskorna hade att säga och de verkade inte anse att 

sjuksköterskornas yrkeskunskaper var speciellt värdefulla för patienternas vård (Karlsson et 

al., 2009: Berland et al., 2008: Silén et al., 2008). Bristande förståelse för sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter från andra professioner eller oenighet mellan sjuksköterskor kring 

arbetsuppgifter och ansvar kunde leda till konflikter som gjorde att sjuksköterskorna kände 

sig stressade (Silén et al., 2008). I studien av Olofsson et al. (2003) framkommer att en dålig 

arbetsmiljö leder till minskad arbetsglädje i yrkesrollen, vilket kunde leda till cynism och att 

stämningen i arbetsgruppen därmed försämrades. Detta gav i sin tur upphov till irritation som 

hade en negativ effekt på individerna och arbetsmiljön. 

     Sjuksköterskor som var stressade kunde inte fungera som stöd för sina kollegor vilket gav 

upphov till ett dåligt samarbete (Billeter-Koponen & Fredén, 2005 I studien av Berland et al. 

(2008) beskrev sjuksköterskorna att dåliga relationer med kollegor och andra professioner 

gjorde att det blev osäkra eller tappade koncentrationen när de utförde viktiga arbetsuppgifter, 

vilket kunde påverka patientsäkerheten. Ett dåligt socialt stöd kunde visa sig i elaka 

kommentarer från kollegor vilket resulterade i en dålig arbetsmiljö. 

 

7.2 Inre faktorer 

7.2.1 Otillräcklighet och engagemang 

Sjuksköterskorna ansåg att de saknade möjlighet att utföra sitt arbete så bra som de hade 

önskat (Silén et al., 2008). De ville prestera bra på arbetet och upplevde en känsla av 

otillräcklighet när de inte kunde finnas till hands för patienter som behövde hjälp. I studien av 

Johansson et al. (2013) framgick att cirka 10 procent av sjuksköterskorna kände sig ständigt 

ledsna och stressade. Deras intresse för sina arbetsuppgifter hade minskat och självkänslan 

blivit sämre med en upplevelse av meningslöshet, skuld och förtvivlan. 

     Sjuksköterskorna i Vinje och Mittelmarks studie (2007) hade valt att bli sjuksköterskor 

utifrån en stark önskan att hjälpa människor och en känsla av att vara kallade till yrket. De 

hade höga krav på sig själva och andra på arbetsplatsen. Vidare ansåg de att det var viktigt att 

vara noggrann, förberedd, uppdaterad på ny forskning och arbetsmetoder. Kraven beskrev 

sjuksköterskorna grunda sig i moraliska värderingar som de ville få utlopp för i sitt yrke. De 
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hade en tendens att utvärdera andras arbetsprestation utifrån samma krav som de ställde på sig 

själva. Kollegorna uppfattades därmed ofta som underpresterande, vilket skapade ett behov 

hos sjuksköterskorna att kontrollera att arbetet hade blivit korrekt utfört. Dessa 

personlighetsdrag, i kombination med att sjuksköterskeyrket var krävande, gjorde dem sårbara 

för att utveckla psykisk ohälsa. Det visade sig att engagemanget och kontrollbehov var 

faktorer som till slut riskerade att leda till trötthet och utmattningssyndrom. Engagemang i 

yrket beskriver även Silén et al. (2008) som en riskfaktor för stress på arbetsplatsen. Mötet 

med patienter engagerar sjuksköterskorna och särskilt sårbara blev de i mötet med unga 

patienter som drabbats av obotlig sjukdom. Sjuksköterskor upplevde att det kan vara svårt att 

släppa tankarna på dessa patienter efter arbetspassets slut vilket var mentalt utmattande. 

 

8 Diskussion 

Diskussionen delas in i en metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer 

författarna att diskutera litteraturöversikt som metod för detta examensarbete. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån vetenskapliga artiklar, Antonovskys 

holistiska modell KASAM samt egna reflektioner. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturöversikt som metod till detta examensarbete var att författarna 

kunde söka brett i en lång tidsperiod kring det område som berörde syftet och aktivt välja ut 

de länder som avsågs studeras. Andra metoder hade säkerligen fungerat men hade 

förmodligen tagit längre tid att utföra och hade därför blivit svårt att utföra inom ramen för 

detta examensarbete. Risken med en litteraturöversikt är att urvalet sker selektivt och valet av 

studier är påverkade av författarnas förförståelse av ämnet (Friberg, 2017). Databaserna som 

användes var Cinahl Complete och psycINFO eftersom de täcker omvårdnad och psykisk 

ohälsa. Provsökningar gjordes i databasen Medline men resulterade inte i nya artiklar varav 

den därför valdes bort. Författarna till examensarbetet valde att enbart inkludera nordiska 

artiklar till resultatet, av det skälet att det ansågs mer intressant att studera det geografiska 

område författarna själva avser arbeta inom och att de nordiska länderna är lika varandra. Från 

början ansåg författarna att examensarbetets ämne utifrån ett internationellt perspektiv skulle 

bli svårt att studera eftersom sjukvården och sjuksköterskans arbete ser olika ut världen över. 

De internationella artiklar som används i resultatdiskussionen visar dock att det verkar finnas 

gemensamma drag mellan olika länder varav ett internationellt perspektiv ändå kunde varit 
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intressant.  

     Eftersom Norden är ett begränsat geografiskt område tvingades sökningen göras i ett 

längre tidsspann än vad som var tanken från början för att få fram artiklar som besvarade 

syftet. Tre av artiklarna som valdes ut är äldre än 10 år och risken finns att dessa artiklars 

resultat kan ha förlorat sin relevans, men författarna anser ändå att den risken är liten då de 

organisatoriska förändringar som beskrevs i bakgrunden hade skett redan innan och 

sjuksköterskans yrkesroll inte kan antas ha förändrats mycket sedan dess. Urvalet bestod av 

artiklar från Finland, Sverige och Norge, men inga från Island eller Danmark. Av artiklar som 

valdes till resultatet är 1 från Finland, 2 från Norge och 7 från Sverige och risken finns att 

resultatet är speglat av detta. Artiklar som kunde vara relevanta för syftet blev bortvalda 

eftersom de inte fanns tillgängliga i fulltext, vilket författarna anser vara en nackdel eftersom 

tillgången till kunskap reduceras. Intressanta artiklar valdes bort på grund av att de inte 

berörde sjuksköterskor specifikt, utan vårdpersonal generellt och det gick inte att särskilja 

yrkesgrupperna i resultatet. Litteraturöversikten består av 6 kvalitativa artiklar och 4 

kvantitativa artiklar vars resultat svarade på litteraturöversiktens syfte. Fördelen med 

kvalitativa studier är att de ger en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av 

stressrelaterade faktorer. De kvantitativa artiklarna grundar sig däremot på en större 

datamängd och kan uttala sig om många fler sjuksköterskor. Den teoretiska utgångspunkten 

KASAM som används för att diskutera resultatet i resultatdiskussion är inte en renodlad 

vårdvetenskaplig teori och används mest inom det sociologiska och psykologiska fältet. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att den ändå är relevant att använda i förhållande 

till syftet då hälsa är det centrala begreppet i KASAM och även i sjuksköterskans profession. 

Därför kan teorin bidra till en mycket bra förståelse för vad som orsakar att vissa individer 

drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att hög arbetsbelastning och krav från andra 

leder till en känsla av kontrollförlust och stress. Detta stämmer överens med Maslach och 

Leiters (1999) förklaring vad utmattning kan bero på: arbetsbelastning och brist på kontroll. 

Nedskärningar görs för att öka produktiviteten genom att färre människor utför mer arbete, till 

exempel att sjuksköterskor får fler patienter. Genom att arbeta effektivare skulle individer 

kunna åstadkomma mer med mindre resurser, men för det mesta blir resultatet istället att 

individerna får arbetare hårdare. Att ha möjlighet att göra prioriteringar i sitt arbete och välja 
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arbetsmetoder och fatta egna beslut är betydelsefullt för individens arbetsglädje. Saknas detta 

kan det istället leda till minskad självständighet och arbetsengagemang. 

     Kollegor, andra professioner, patienter och deras anhöriga, alla tycks enligt resultatet 

”rycka och dra” i sjuksköterskan. ”Spindeln i nätet” är ett vanligt sätt att beskriva 

sjuksköterskans yrkesroll och när man läser svensk sjuksköterskeförenings (2017) 

yrkesbeskrivning förstår man att det ligger någonting i varför uttrycket används. 

Sjuksköterskan ska ansvara för patientens omvårdnad på ett patientsäkert sätt som grundar sig 

i evidens samt lagar och direktiv. Samtidigt ska hänsyn tas till patientens självbestämmande. 

Sjuksköterskans funktion i vårdteamet innebär att säkerställa att information överförs mellan 

teamets olika medlemmar samt planera och konsultera andra aktörer för att säkerställa 

kontinuitet i vårdkedjan. Allt detta ska sjuksköterskan ansvara för samtidigt som sjukvårdens 

organisationer dras med nedskärningar och sparkrav. 

     Enligt resultatet ansåg sjuksköterskorna att den höga arbetsbelastningen kunde vara en risk 

för patientsäkerheten då de slets mellan sina arbetsuppgifter. Enligt Elfering, Semmer och 

Grebne (2006) kan stressrelaterade faktorer leda till felaktig dokumentation, utdelning av 

felaktig medicin samt att omvårdnaden inte utförs i tid. Sjuksköterskan har en skyldighet att 

arbeta förebyggande för att minska risken för vårdskador och enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) har alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården en skyldighet att främja en 

hög patientsäkerhet. Att sjuksköterskor arbetar under hög arbetsbelastning och samtidigt ska 

följa lagar och riktlinjer kring patientsäkerhet anser författarna är ett stort problem som också 

beskrivs i studien av Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008). Artikelförfattarna 

studerade förhållandet mellan sjuksköterskors uppfattningar om arbetskrav i förhållande till 

patientsäkerheten och resultatet visade att sjuksköterskor som saknar kontroll över sina 

arbetsuppgifter har lägre möjlighet att upprätta en hög patientsäkerhet. 

      Oerfarna sjuksköterskor var särskilt sårbara för stress enligt resultatet, och det framgick 

att de inte alltid hade fått en adekvat inskolning. Att stressen ökar när sjuksköterskor inte har 

tillgång till en erfaren handledare visas också i en studie av Blomberg et al. (2014). Precis 

som det framgick i litteraturöversiktens bakgrund finns det tidigare forskning som bekräftar 

att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever hög stressnivå under de första åren i yrket. Detta 

anser författarna tyder på hur viktigt det är att nyexaminerade sjuksköterskor får en god 

inskolning. Genom att få tid att komma in i yrkesrollen och bli trygg i sina arbetsuppgifter i 

kombination med avsatt tid för reflektion med handledare finns det en större möjlighet att 

sjuksköterskor orkar stanna kvar yrket. Att sjuksköterskor orkar arbeta ett helt yrkesliv är 

viktigt för att upprätthålla en god sjukvård och att det finns erfarna sjuksköterskor som kan 
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lära upp de nya. En god arbetsmiljö i kombination med erfarna sjuksköterskor ger en ökad 

patientsäkerhet (Kirwan, Matthews & Scott, 2013). 

     Enligt Antonovsky (2005) innebär en känsla av begriplighet att en individ kan handskas 

med svåra situationer som uppstår och känner en trygghet i att de går att lösa. Författarna 

anser att en sjuksköterska som har en hög känsla av begriplighet kan därmed hantera hög 

arbetsbelastning utifrån tryggheten i sin profession. Genom att känna en säkerhet i vad som 

bör prioriteras behöver sjuksköterskan därför inte uppleva arbetsbelastning och krav som 

stressfaktorer. Erfarenhet av yrket bör därför kunna bidra till en ökad begriplighet för 

sjuksköterskans arbetsuppgifter vilket därmed leder till en högre patientsäkerhet. En oerfaren 

sjuksköterska däremot som har en lägre känsla av begriplighet inför sina arbetsuppgifter och 

inte vet hur dessa bör prioriteras får svårare att hantera pressade situationer. Att det finns ett 

samband mellan utmattningssyndrom, patientsäkerhet och känsla av sammanhang hos 

sjuksköterskor bekräftas i en studie av Vifladt, Simonsen, Lydersen och Farup (2016). 

Studiens resultat visade att en hög patientsäkerhet var sammankopplad med att 

sjuksköterskorna visade låg nivå av utmattning och en stark känsla av sammanhang. Genom 

en förbättrad arbetsmiljö och teamwork kan personalen arbeta utan att behöva göra personliga 

uppoffringar, vilket minskar risken för utmattningssyndrom.  

     Resultatet visade att sjuksköterskorna hade otillräckligt med tid för patienterna och ofta 

var tvungna att arbeta övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter. Dessutom ansåg 

sjuksköterskorna att administrativa sysslor tog upp för mycket av deras arbetstid, på 

bekostnad av tiden med patienterna. De hade valt yrket för att arbeta med människor och 

besvikelsen verkade därför bli stor när administrationen visade sig vara en så stor del av 

sjuksköterskans arbetsdag på bekostnad av patientkontakten. Den ökade administrationen 

anser författarna är ett exempel på de förändringar sjuksköterskans yrke genomgått sedan 

1990 talet som beskrivs i denna litteraturöversiktens bakgrund. 

     Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan ge personcentrerad 

omvårdnad och patienten ska bli sedd som en unik person med individuella behov och 

resurser. Författarna tror att detta kan vara svårt att uppfylla i dagens pressade vårdsituation 

där tidsbrist gör att det blir svårt att skapa den vårdrelation som krävs för en god 

personcentrerad omvårdnad, vilket kan leda till en sämre vårdkvalitet. Sjuksköterskans 

tidsbrist kan också hindra sjuksköterskan från viktiga arbetsuppgifter såsom att lindra 

patienternas oro och rädslor eller att ge information till patienter och anhöriga (West, Barron 

& Reeves, 2005). Resultatet visade att sjuksköterskorna ofta fick arbeta övertid för att hinna 

utföra alla arbetsuppgifter. Vid övertidsarbete ökar risken för vårdrelaterade misstag och 
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risken var tre gånger högre vid skift som pågick 12,5 timmar eller längre (Rogers, Hwang, 

Scott AIken & Dinges, 2004: Smith-Miller, Shaw-Kokot, Curro & Jones, 2014). En annan 

risk som författarna anser med övertid är att tiden för vila och återhämtning inte blir tillräcklig 

och att risken för misstag därmed riskerar att öka. När en individ inte får tillräckligt med vila 

riskerar denne att skapa en distanserad inställning till arbetet och risken för 

utmattningssyndrom ökar (Mashlach & Leiter, 1999). Sömnstörningar och utmattning är ett 

vanligt problem bland sjuksköterskor (Smith-Miller et al.2014). Brist på energi och 

utmattning hos sjuksköterskor är kopplat till skiftarbete och antal sömntimmar.  

     Enligt resultatet kunde dåligt ledarskap och bristande delaktighet leda till stress och en 

känsla av frustration och hopplöshet. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade något att 

säga till om på sin arbetsplats och att deras chefer inte värderade deras åsikter. Detta gav dem 

upplevelsen av att inte vara delaktiga. I en studie av Hallin och Danielsson (2007) framgår det 

att sjuksköterskorna anser att det är svårt att få sin röst hörd, och att det krävs kunskap och 

erfarenhet för att få respekt. Eftersom det är svårt att få inflytande på sin arbetsplats valde 

sjuksköterskorna istället att byta arbetsplats eller vidareutbilda sig. Författarna anser att 

ledarskap är en viktig faktor för sjuksköterskors välbefinnande. Ett gott ledarskap innebär 

bland annat att sjuksköterskan får vara delaktig och komma till tals, samt får vidareutbildning 

och kompetenshöjning. Sjuksköterskan kommer då att vilja att stanna kvar på sin arbetsplats 

vilket i sin tur leder till kontinuitet och bibehållen kompetens. Enligt Antonovsky (2005) kan 

en person som får möjlighet att fatta egna beslut såsom arbetsuppgifter, arbetsordning och 

arbetstakt också uppleva ett ökat engagemang i sitt arbete. Delaktighet och inflytande leder 

därmed till ökad möjlighet att påverka sin arbetssituation vilket ger en känsla av 

meningsfullhet. 

     Bristande socialt stöd visade sig i resultatet vara en riskfaktor för att drabbas av 

utmattningssyndrom. Författarna anser att det sociala stödet kan vara den viktigaste faktorn 

för trivsel på arbetsplatsen och för motivationen till utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Vid hög arbetsbelastning och höga krav anser författarna att det sociala stödet kan fungera 

som en resurs för att orka arbeta vidare. Det kan till exempel handla om att få hjälp med 

arbetsuppgifter, men också om gemenskap där man kan få uppmuntran, stöttning vid svåra 

situationer samt någon att reflektera med. Detta leder till en öppenhet i arbetsmiljön som 

bidrar till arbetsglädje, kommunikation och motivation. Det kan bli lättare att anpassa sig till 

arbetskrav om sjuksköterskan har ett gott stöd från chefer och kollegor (Bjarnadottir, 2011). 

Ett positivt teamarbete, där kollegor strävar mot samma mål och där kollegor stöttar och 

uppmuntrar varandra kan ge en känsla av gemenskap och arbetsglädje (Hertting, Nilsson, 
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Theorell & Sätterlund, Larsson 2004). Enligt Antonovsky (2005) innebär hanterbarhet att 

individen har de resurser som krävs för att möta svårigheter i livet. Meningsfullhet är den 

motivation individen upplever till områden som är viktiga i livet. Detta leder till engagemang, 

arbetsglädje och utmaningar. Utifrån resultatet innebär hanterbarhet att sjuksköterskan har 

resurser för att hantera och möta de krav som finns i arbetsmiljön. Det sociala stödet på 

arbetsplatsen kan göra att sjuksköterskan upplever att det är tillfredsställande att gå till arbetet 

när det är en bra sammanhållning. 

     Resultatet visade att ett högt engagemang kunde leda till utmattningssyndrom, speciellt i 

kombination med ett stort kontrollbehov. Enligt Maslach och Leiter (1999) är sjuksköterskans 

yrke så emotionellt och fysiskt krävande att risken för utmattning är hög. När en individ väl är 

drabbad av stressrelaterad ohälsa innebär det en risk att engagemanget och hängivenhet till 

arbetet omvandlas till negativa tankar och cynism. Författarna anser att detta kan påverka 

vårdrelationen på så sätt att sjuksköterskan blir distanserad från sitt arbete vilket i sin tur 

påverkar patienterna. En negativ attityd till sitt arbete minskar arbetsglädjen och 

meningsfullheten. Författarna anser att engagemang är en intressant faktor eftersom den dels 

kan leda till utmattning som det är beskrivs ovan, men kan även fungera som en skyddande 

faktor mot stressrelaterad ohälsa (Maslach & Leiter, 1999). De sjuksköterskor med högt 

engagemang blir inte drabbade av utmattningssyndrom i lika hög grad som sjuksköterskor 

med mindre engagemang (García-Serrera, Fernandez-Castro och Martinez-Zaragoza, 2016). 

Enligt Antonovskys (2005) skulle det betyda att sjuksköterskor med hög känsla av 

sammanhang använder sitt engagemang för att skapa begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i sitt yrke. Sjuksköterskan kan då välja att använda engagemanget som en 

resurs för att skydda sig från påfrestningarna arbetsmiljön innebär. 

 

8.3. Kliniska implikationer 

Författarnas förhoppning är att denna litteraturöversikt ska ge förståelse för vilka faktorer som 

ger upphov till stress samt utmattningssyndrom och därmed belysa hur sjuksköterskan och 

patienter kan bli påverkade av detta. Kunskapen kan i sin tur bidra till att upptäcka symtom i 

god tid för att motverka att stressen blir långvarig och leda till sjukskrivningar. Resultatet i 

denna litteraturöversikt visar att det sociala stödet är en viktig komponent för att 

sjuksköterskor ska finna välbefinnande och trivsel. Att sjuksköterskan ges möjlighet och tid 

för reflektion med kollegor och chefer under arbetstid kan vara en metod för att kunna hantera 

svåra händelser som uppstått under dagen och på så sätt stödja varandra. Dagens arbetsmiljö 
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inom sjukvården med hög arbetsbelastning och tidsbrist gör att sjuksköterskor tvingas arbeta 

övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter, dessutom tar många sjuksköterskor med sig 

tankar om arbetet hem och de har svårt att slappna av på sin fritid. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor bör få gott om tid att växa in i sin roll med en mentor som kan vägleda dem in 

i yrket, annars finns risken att allt fler kommer att lämna sjuksköterskeyrket. Metoder att 

minska sjuksköterskors stress kan vara att arbetsplatsen är tillräckligt bemannad med 

hanterbar mängd arbetsuppgifter, ett gott socialt stöd och ett samarbete med kollegor och 

chefer där sjuksköterskan får vara delaktig. Tid för reflektion och återhämtning är viktigt för 

sjuksköterskan att kunna möta de krav som ställs. Detta bör därför ses som en positiv effekt 

både på individ- och organisationsnivå och för samhället i övrigt. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att sjuksköterskors upplevelse av stress är ett viktigt område att forska 

vidare på. Hur arbetsgivare ska kunna behålla sin personal är en stor utmaning för sjukvården. 

Ett förslag är att utforma en studie som undersöker sjuksköterskors egna uppfattningar om 

vilka åtgärder som skulle behövas för att reducera stressen på arbetsplatsen. Sådan forskning 

anser författarna skulle kunna användas av arbetsgivare för att kunna attrahera 

sjukvårdspersonal. Författarna fick under kursen i psykisk ohälsa prova yoga och mindfulness 

som avslappningsmetod. Ett ytterligare förslag på forskning är att utföra en studie där en 

grupp sjuksköterskor får utföra yoga eller mindfulness på arbetstid och sedan jämföra 

resultatet med en kontrollgrupp för att se om det har effekt på sjuksköterskornas upplevelse av 

stress. En annan aspekt av litteraturöversiktens ämne skulle vara att undersöka vilka faktorer 

som orsakar stress och utmattningssyndrom utifrån ett genusperspektiv och jämföra om det 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor i hur stress upplevs och hanteras. 

 

9 Slutsats 

Sjuksköterskans yrke innebär att ge god omvårdnad som bygger på vetenskaplig grund. 

Dessutom ska sjuksköterskan följa etiska regler och arbetet ska ske personcentrerat med 

hänsyn till patientens värdighet och integritet. Många av de organisationer sjuksköterskor 

arbetar inom är drabbade av sparkrav, minskade resurser och ökade krav på personalen. Stress 

är vanligt förekommande inom sjukvården och kan ge uttryck såsom känslor av ledsamhet, 

trötthet, sömnstörningar, men kan också påverka mag-och tarmfunktionen samt bidra till 

hjärt- och kärlproblem. Blir stressen långvarig kan den leda till utmattningssyndrom, med 
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sjukskrivningar som följd. Denna litteraturöversikt syftade till att belysa vilka faktorer som 

kan orsaka stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor och resultatet visade 

att arbetsbelastning och krav, bristande delaktighet och ledarskap, brist på socialt stöd samt en 

känsla av otillräcklighet och ett högt engagemang var faktorer som kunde orsaka detta. 

Resultatet visade även att stress hos sjuksköterskor riskerar att drabba patientsäkerheten 

negativt. 
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