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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Långvarig stress utan återhämtning påverkar människan både fysiskt och 

psykiskt. Forskning visar att långvarig stress kan försämra koncentration, 

prestationsförmåga och förmågan att visa medkänsla. Att vårda handlar om 

något större än att endast utföra arbetsuppgifter. Att vara närvarande 

möjliggör för sjuksköterskan att möta patienten där hon är, att läsa av 

ansiktsuttryck och lyssna aktivt.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda under stress. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod gjordes utifrån orginalartiklar i 

databaserna CINAHL Complete, PubMed och Nurses & Health Allied. Tio 

artiklar valdes ut. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

identifierades och resulterade teman och subteman.  

Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i tre huvudteman. Stress och 

vårdkvalitét, Synen på vårdande och Ensamhet eller en delad erfarenhet. 

Subteman som framkom var Icke-holistisk vård, Patienten som objekt, Att 

inte ha tid för samtal, Ökat avstånd till patienten, Att vårda genom att 

göra, Att vårda i görandet, Vårdande och tid, Kollegor, Inget stöd 

uppifrån, Utan återhämtning 

Diskussion: Resultatet diskuterades mot bakgrund av Jean Watsons teori för mänsklig 

omsorg och annan relevant forskning. Diskussionen tog fasta på att stress 

kan påverka det som är grundläggande inom vårdande utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, att sjuksköterskan kan påverkas av att inte få 

vara vårdande, samt betydelsen av kollegor i relation till stress och 

vårdande.   

Nyckelord: stress, erfarenhet, sjuksköterska, vårda, Jean Watson 

 



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: Long-term stress has physiological as well as phycological effects. 

Research has shown that long-term stress can lead to reduced ability to 

focus, reduced general capacity, and reduced ability to show compassion. 

Caring goes beyond simply completing tasks. Being present makes it 

possible for the nurse to meet patients where they are, to read facial 

expressions and to listen carefully.  

Aim: To describe nurses´ perception of caring under stress 

Method: A litterature review was conducted in line with the method by Friberg. 

The databases CINAHL, PubMed and Nurses & Health Allied was used. 

Ten original articles were selected. Similarities and differences between 

the articles were identified and resulted in themes and subthemes. 

Results: The articles were analyzed and resulted in three themes. Stress and quality 

of caring, The view of caring, Loneliness or a shared experience. Sub-

themes that were identified were Non-holistic caring, Patient as an object, 

No time to talk, Increased distance to the patient, Task-oriented caring, 

Caring when doing, Caring and time, Collegues, No support from the 

organisation, Without recovery   

Discussion: The result was discussed in relation to Jean Watsons theory of human 

caring and other relevant research. In the discussion, it was pointed out 

that stress can affect what is fundamental within caring from a caring 

theory perspective, that the nurse can be affected when not getting to be 

caring, and the importance of collegues in relation to stress and caring.  

Keywords: stress, experience, nurse, caring, Jean Watson 
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Inledning 
Vi har valt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda under stress. Vi har upplevt 

på vår verksamhetsförlagda utbildning och när vi själva arbetat inom vården att 

sjuksköterskor tenderar att ha en hög stressnivå. Att få syn på sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda under stress är därför av personligt intresse för oss. Förhoppningen är att få ökad 

insikt om och i så fall när och hur den stress vi upplever riskerar att leda till att vårdande 

försämras, uteblir eller rentav orsakar lidande hos patienten. Vi tror att det finns ett allmänt 

värde för sjuksköterskestudenter att få kunskap om stress kopplat till vårdande under 

utbildningen. Vi tror också att det i förlängning finns ett värde för sjukvården i stort att 

uppmärksamma stress hos sjuksköterskan kopplat till vårdande.    

 
Bakgrund 
Enligt World Health Organization orsakar stress för tidig död i Europa i sådan utsträckning att 

det verkligen måste tas på allvar (Währborg, 2009). Stress påverkar alla åldrar, orsakar 

mänskligt lidande och ökar dödligheten. Bakomliggande faktorer till stress som ofta lyfts 

fram är arbetsrelaterade och kommer av ett litet beslutsutrymme, för höga krav och för lite 

återhämtning.  

 Inom hälso- och sjukvården är stress ett återkommande problem som orsakar lidande hos 

personal och i förlängningen även hos patienter (SCB, 2017; Socialstyrelsen, 2018). 

Sjuksköterskeyrket har länge förknippats med stress och det är välkänt att sjuksköterskor 

arbetar i svåra förhållanden och under svåra villkor (Waddill-Goad, 2019). Omsorg och 

medlidande är det fundamentala i sjuksköterskeyrket, vilket i förlängningen kan bli på 

bekostnad för den enskilde personen. Höga krav ställer extra stor stress på sjuksköterskor som 

kämpar för att arbeta i överbelastade hälsovårdssystem (Nolte, Downing, Temane & 

Hastings-Tolsma, 2017). Detta riskerar att försämra förmågan att bry sig om andra, att 

medkänslan sänks och i förlängningen att inte längre vilja vara kvar i yrket. I en studie om 

varför sjuksköterskor slutar uppgav hälften av sjuksköterskorna att arbetsmiljö med stress och 

hög arbetsbelastning var en anledning (SCB, 2017). I studien framkom att sjuksköterskor 

hade prioriterat bort sådant som att ta lunch och gå på toaletten. En annan studie av 

Socialstyrelsen (2018) sågs en koppling mellan stress och vårdrelaterade skador. Främst var 

det mindre allvarliga vårdskador som ofta rörde omvårdnad, men utsatte likväl patienter för 

lidande och personalen för stress. Enligt en brittisk litteraturstudie har samband påvisats 

mellan personalens utbrändhet och låga välbefinnande, kopplat till patientsäkerheten. (Hall, 

Johnson, Watt, Tsipa & O'Connor, 2016).  
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Vad är stress 

Stress är brett begrepp, i fysiologisk bemärkelse är det kroppens sätt att reagera när den utsätts 

för krav, utmaningar eller hot (Gustafsson, 2014). Detta sker i ett avancerat samspel mellan 

hjärnan, nervsystemet, immunsystemet och det endokrina systemet. Vid en upplevd 

stressituation skickar hjärnan signaler om att producera stresshormon, blodtrycket ökar och 

blodsockret höjs. Detta leder till att såväl förbättra vår koncentration som att ge mer energi. 

Problemet är att denna mekanism är utvecklad för särskilt uppkomna situationer och bygger 

på återhämtning mellan situationerna. Vid konstant, långvarig stress utan återhämtning 

uppstår precis det motsatta. Långvarig stress riskerar därför att ge en mängd negativa 

hälsoeffekter såsom lägre prestationsförmåga, kronisk trötthet, sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter och smärta. Andra hälsoeffekter som synts i forskning är övervikt 

och högt blodtryck samt ökad konsumtion av ohälsosam mat (Urbanetto et al., 2019). Det är 

därför viktigt att särskilja positiv stress, på engelska eustress, från negativ stress, distress.  

 

Olika definitioner av stress 

En definition av yrkesrelaterad stress är att jobbrelaterade faktorer interagerar med en individ 

och påverkar henne psykiskt och fysiskt så att hon inte längre kan fungera på samma sätt som 

tidigare (Richardson & Rothstein, 2008). En annan typ av stress som finns beskriven i 

forskning är samvetsstress (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2008). Det kan drabba personer i 

vårdande yrken som upplever att den vård som ges inte är tillräcklig, eller när det handlar om 

att jobba mot en inre övertygelse. Lutzen, Cronquist, Magnusson & Andersson (2003) 

beskriver ett närliggande begrepp, moralisk stress, som innebär att sjuksköterskan har en 

moralisk övertygelse om vad patienten behöver, men av anledningar hen inte rår över handlar 

mot denna övertygelse. Corley, Elswick, Gorman & Clor (2001) preciserar innebörden av 

moralisk stress genom att härleda till faktorer såsom tidspress, ledning, struktur samt 

lagstiftning.   

  

Stress har olika källor  

Uppkomsten av stress hos sjuksköterskan och dess bakomliggande orsaker är ett 

välutforskat område, i synnerhet i form av kvantitativa studier (Hall et al., 2016). Att arbeta 

som sjuksköterska kan innebära att ofta ställas inför svårigheter såsom allvarliga sjukdomar, 

lidande, sorg och död (Mohite, Shinde & Gulavani, 2014). I forskningen framkommer det hur 
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dessa faktorer ger upphov till stress men hur de samtidigt är en oundviklig del av yrket. 

Exempel på faktorer som har visat sig utlösa stress hos sjuksköterskan är höga krav, lågt 

inflytande, låg support, oro gällande kvalitén på vården, att hantera död och döende, 

arbetsbelastning, dålig organisation, för lite resurser och att hantera närstående (Lambert & 

Lambert, 2008). Exempel på konsekvenser av stress och utmattning är försämrad förmåga att 

lösa problem och ett försämrat arbetsminne (Socialstyrelsen, 2017). Långa arbetspass och 

nattarbete har visat sig ha inverkan på fysisk utmattning medan spridd information och 

upplevelsen att hantera ett för stort antal arbetsuppgifter har visat sig kunna ge en kognitiv 

utmattning. En annan orsak är om kommunikationen mellan teammedlemmar inte fungerar 

som den ska, vilket har visat sig kunna leda till att riskfyllda situationer kan uppstå 

(Socialstyrelsen 2017). 

 Det är inte möjligt att existera i en helt stressfri miljö men stress kan reduceras genom att 

den person som upplever sig stressad kan lära sig säga nej, sätta gränser och eventuellt be om 

att byta arbetsuppgifter eller skift. Det finns också subjektivitet i stress, det vill säga att vad 

som utlöser stress hos en individ vid ett specifikt tillfälle behöver inte utlösa stress hos en 

annan individ eller för samma individ vid ett annat tillfälle (McVicar, 2003).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans uppdrag är enligt International Council of Nurses (ICN) att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 

2017). Det är viktigt att se till patientens egna upplevelser eftersom upplevelsen av ohälsa och 

hälsa är individuell. Sjuksköterskans ansvar är att ta till vara på de förmågor som patienten 

har och lyssna till patienten för att bidra till en hälsofrämjande omvårdnad. Vid varje 

arbetspass möter sjuksköterskan patienten som är i en sårbar situation och alla patienter har 

olika behov av omvårdnad. Att kunna ge patienten stöd och lindra lidande ingår i 

sjuksköterskans arbete (Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ili, 2014). 

Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2011) menar att hälsofrämjande omvårdnad bygger på en 

humanistisk människosyn och den präglas av delaktighet, dialog och att sjuksköterskan möter 

patienten där hen är. Mötet med patienten kan antingen hindra patientens kraft att ta kontroll 

över sin hälsa eller medföra att patienten blir stärkt. När det finns en dialog mellan 

sjuksköterskan och patienten så skapas en energi och en motivation som i sin tur kan 

möjliggöra en förändring.  
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Enligt Baggens & Sandén (2011) så är ett av målen med omvårdnad att upprätta en 

kommunikation där patienten och sjuksköterskan förstår varandra. Kommunikation kan ske 

både genom språkliga och kroppsliga handlingar. Båda parter behöver vara delaktiga för att 

denna kommunikation ska bli ömsesidig. Socialstyrelsen (2017) lyfter fram vikten av att 

patienten och närstående är involverade i utformningen av vården eftersom detta har visat sig 

bidra till en säkrare vård. Det är patienten som har kunskap om sig själv och sina 

förutsättningar och vården ska därför anpassas och planeras i samråd med patienten och göra 

patientens röst hörd. Information och delaktighet är lagstadgade rättigheter. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen och vårdgivaren har alltid ansvaret för att vården ska vara säker.  

 

Vårdande 

Vårdandet definieras av Eriksson (2015) som något som alltid har funnits, som finns inom oss 

alla, och som i grunden handlar om kärlek. Genom att vara nära, visa ömhet och sörja för den 

andre så skapas vårdande. En förutsättning för vårdande är därmed att vårdaren förmår ha 

denna närvaro och empati i relationen till patienten. Eriksson talar också om icke-vård, som 

kan inträffa exempelvis när vårdandet enbart är en teknisk övning, eller när en avdelning 

präglas av en atmosfär som är kall och ogästvänlig. Detta riskerar att leda till vårdlidande. 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av närvaro och av vårdarens engagemang. När 

detta saknas finns risk att vårdlidande uppstår. För att vården ska bli god behöver medicinska 

och vårdvetenskapliga kunskaper förenas. Sjuksköterskan behöver vara öppen och följsam för 

att se patientens unika behov.  

 Vid en sviktande hälsosituation och en labil tillvaro så ska vårdpersonal stärka patientens 

livskraft så att ett välbefinnande infinner sig hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdande innebär att ohälsa och sjukdom mildras och det är en väsentlig uppgift som 

sjuksköterskan har. Ett vårdande möte handlar kort och gott om att se patienten. Det är bådas 

ansvar att ett möte blir positivt men vårdaren har en skyldighet att tillgodose att mötet blir 

vårdande. 
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Problemformulering 

Stress finns beskrivet som en av de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvård globalt. 

Långvarig stress utan återhämtning kan orsaka trötthet, bristande koncentration och har visat 

sig kunna få konsekvenser för patientsäkerhet. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande, 

främja hälsa, vara ett stöd och inge hopp. Vårdande uppkommer när sjuksköterskan förmår 

vara närvarande, se och möta patienten och handlar därmed i grunden om kärlek. Att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda under stress kan ge en bild av vilka konsekvenser 

stress kan ha på vårdandet. Detta kan i sin tur ge insikt om vikten av att arbeta med dessa 

frågor.  

 
 
Syfte/Frågeställningar 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda under stress.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet i denna studie har diskuterats utifrån omvårdnadsteoretikern Jean Watsons teori för 

vårdande. Valet av Watson grundar sig på de värden som hon lyfter fram som viktiga för 

vårdandet. För att främja hälsa och visa omsorg menar hon att omvårdnad handlar om att 

värna om vår egen och patienternas mänsklighet (Watson, 1993). Det vi gör mot oss själva 

och de vi möter blir som ringar på vattnet och får betydelse för hela mänskligheten. Watson 

menar att sjuksköterskan kan utveckla känslighet gentemot sig själv och andra och på så sätt 

stödja, skydda eller förbättra den psykiska, sociala, fysiska och andliga miljön. På ett 

meningsfullt sätt kan den inre och yttre världen förenas och skapa samklang. Att vara i 

harmoni med sig själv och världen är ett sätt att främja hälsa.  

 Watson (1993) beskriver omvårdnad som något som sker mellan patient och sjuksköterska 

och som båda blir påverkade av. Det vårdande ögonblicket är samspelet mellan två personer 

som får kontakt då den ene ställs inför den andres sårbarhet. Det kännetecknas av närvaro i 

nuet. Hopp, tillit och förtroende skapas när sjuksköterskan bekräftar patientens subjektiva 

betydelse. Patienterna upplever då att sjuksköterskan vill lära känna just dem och deras 

livssituation. För att kunna ta emot vad som förmedlas från patienterna så är det viktigt att 

sjuksköterskan har förmåga att lyssna och även se ansiktsuttryck och deras kroppshållning. 

Därmed utvecklas förmågan att höra det som inte sägs. Watson (2003) lyfter också in 

medmänsklighet i vårdandet. När vårdaren och patienten är två medmänniskor växer och 

utvecklas de tillsammans. När sjuksköterskans möter patienten i dennes livsvärld finns det 
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möjlighet för patienten att uttrycka sina tankar och känslor. Detta möjliggör att patientens 

människovärde skyddas, stärks och bevaras (Watson, 1993). 

En framträdande aspekt i Watsons teori är att vara observant på det som sker här och nu 

och vara det med ett öppet hjärta (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Watson kallar detta för 

caritas conscioness. När sjuksköterskan ser patienten som en människa och när hon vill henne 

väl så utgår detta från caritas consciousness. Att som sjuksköterska vara närvarande med alla 

sina sinnen och inte bara använda sina färdigheter och kunskaper blir på så sätt väsentligt och 

en utgångspunkt för vårdande. Det kan vara att uppmärksamma patientens behov i stunden, 

exempelvis att ha ögonkontakt vid omläggningen av ett sår, för att se om patienten uttrycker 

smärta. Det kan också vara att känna av ifall patienten behöver samtala och då bekräfta detta 

och tillmötesgå patienten. För att göra detta behöver sjuksköterskan vara medveten om sig 

själv och sina värden och vad hon själv bidrar med i vårdsituationen. Den hållning som 

sjuksköterskan har påverkar hur mötet formas. Watson uppmuntrar sjuksköterskor till att träna 

upp förmågan att vara närvarande exempelvis genom meditation. 

 
 
Metod 
Den metod som användes i studien var litteraturöversikt utformad enligt Friberg (2017). 

Litteraturöversikt är lämpligt när syftet är att beskriva forskning inom ett visst område eller 

sammanställa forskning genom att exempelvis lyfta fram likheter i resultat.  

 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes från så kallade betaldatabaser, i det här fallet CINAHL, PubMed och 

Nurses & Allied Health. I en betaldatabas sker merparten av vetenskaplig publicering och 

innehållet är därmed granskat och noga utvalt av fackkunniga (Friberg, 2017). I de databaser 

som användes publiceras material som är kopplat till vårdvetenskap och medicin. I enlighet 

med Östlundh (2017) användes sökord som motsvarade syftet. CINAHL headings och svensk 

MESH användes för att få fram relevanta sökord och ämnesord kombinerades sedan med 

fritextord (Se bilaga 1). I enlighet med Fribergs metod användes Boolesk sökteknik för att ge 

en relevant träfflista och trunkering för att få med relevanta böjningar (Friberg, 2017). En 

avgränsning gjordes till att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2019. Detta för 

att hitta tillräckligt med artiklar till resultatet, och samtidigt få träfflistor som var hanterbara 

till antalet. I CINAHL complete och Nurses & Allied Health gjordes även avgräsningen peer 
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reviewed för att säkerhetsställa fullgod granskning. I samtliga databaser gjordes en 

avgränsning för engelska artiklar för att underlätta för författarna.  

 
Urval  

Ett noggrant urval gjordes därefter för att välja ut texter som skulle ge svar på syftet. Syftet 

med urvalsprocessen är att få fram material som belyser det tänkta fenomenet samt att göra en 

kvalitetsgranskning (Friberg, 2017). I urvalet gjordes även en kvalitetsgranskning. Friberg 

framhåller vikten av att ha med en kvalitetsgranskning för att göra det tydligt vad som ligger 

till grund för den kommande analysen. Inledningsvis granskades de artiklar som hämtats från 

PubMed för att säkerhetsställa att dessa var peer-reviewed. Därefter granskades artiklarnas 

delar mer ingående med hjälp av urvalsfrågorna: Vad är syftet?, Hur är metoden beskriven?, 

Vad visar resultatet?. De artiklar som handlade om sjuksköterskors erfarenheter av stress 

inkluderades. Likaså de artiklar som var kvalitativa, eftersom erfarenheter främst berörs i 

kvalitativa artiklar (Friberg, 2017). Av artiklarna som kvarstod lästes resultaten i sin helhet. 

En inkludering gjordes om resultaten innehöll en beskrivning av sjuksköterskans erfarenhet 

av vårdande kopplat till stress. Vid denna sållning föll ytterligare några artiklar ut och tio 

artiklar kvarstod och valdes slutligen ut (Se bilaga 2). Nio av artiklarna var kvalitativa. En av 

artiklarna hade använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod och togs med i resultatet  

eftersom den bedömdes uppfylla inklusionskriterierna.  

 
Dataanalys 

Data analyserades därefter med hjälp av Fribergs metod (Friberg, 2017). Detta gjordes i 

enlighet med Friberg i bestämda steg. Inledningsvis lästes materialet igenom flertalet gånger 

för att helheten skulle förstås. Därefter gjordes sammanfattningar av relevanta delar av 

resultatet i ett separat dokument. Att sammanfatta blev ett sätt att reducera data och få en 

bättre överblick av väsentlig information. Med hjälp av färgkodning identifierades sedan 

likheter och skillnader i resultaten. Slutligen sorterades materialet och en sammanställning 

gjordes utifrån teman. Artiklarnas metod, syfte och de resultat som ansågs relevanta för denna 

studie sammanfattades i en matris (Bilaga 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 
Innebörden av forskningsetik är att göra etiska överväganden genom forskningsprocessens 

olika steg (Kjellström, 2012). Det är att ta hänsyn till generella riktlinjer men också att 

reflektera över sin egen roll och se sig själv utifrån. Det är också grundläggande i 
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vetenskapligt arbete att noga studera material för att undvika feltolkningar samt att vara 

källkritisk. 

 Ett etiskt övervägande i denna studie handlar om författarnas förmåga att så långt som 

möjligt få en korrekt förståelse av resultatartiklarna. Samtliga artiklar var skrivna på engelska 

vilket författarna upplevde ibland bidrog till försämrad läsförståelse. För att minimera risken 

för missförstånd eller feltolkningar lästes materialet noggrant. Ett engelskt-svenskt lexikon 

användes och innehåll och sammanhang diskuterades löpande. 

 Ytterligare ett forskningsetiskt övervägande som blev aktuellt handlade om valet av 

litteraturöversikt som metod. Friberg (2017) menar att det med litteraturöversikt finns en risk 

att artiklar väljs ut för att bekräfta författarens egna åsikter. För att motverka detta försökte 

författarna hålla sig kritiska till artiklarna och neutrala i sina åsikter i samband med urvalet.  

  Slutligen gjordes ett noggrant övervägande i samband med information som användes i 

bakgrunden. Rapporter och studier som beskriver stress i sjukvården kommer från olika 

aktörer såsom myndigheter, politiska partier, fackförbund och från den akademiska världen. 

Eftersom dessa frågor kan vara politiskt laddade var författarna särskilt noggranna med att 

granska källor och skaffa sig en uppfattning ur vilket perspektiv och i vilket syfte materialet 

var framtaget. Källor som bedömdes som tillförlitliga avseende statistik var Socialstyrelsen 

och Statistiska Centralbyrån.  

   

 
Resultat 
 
I resultatet inkluderades tio artiklar som på olika sätt beskrev sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda under stress. Studierna var gjorda i Belgien, Hong-Kong, Iran, Kanada, Saudi-

Arabien, Sverige, Thailand och USA. Vid analysen av artiklarna uppkom tre teman; Stress 

och vårdkvalitet, Synen på vårdande och Ensamhet eller en delad erfarenhet.  

 

Stress och vårdkvalitet 

I resultatet framkom hur sjuksköterskor upplevde att stress hade en direkt inverkan på 

vårdkvalitén. Sjuksköterskor beskrev hur de under stress fick en försämrad uppmärksamhet 

och fick svårare att koncentrera sig, detta i sådan utsträckning att det påverkade vårdandet 

negativt (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2014). Stress kunde också medföra att konkreta 

arbetsuppgifter prioriterades bort såsom att dubbelkolla läkemedel eller att utbilda patienter 

om den behandling de genomgick (Vinckx, Bossuyt & Dierckx de Casterlé, 2018). 
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Sjuksköterskor upplevde därför hur den vård de gav inte levde upp till förväntningarna hos 

vare sig dom själva, andra kollegor, patienterna eller deras anhöriga. Arbetsplatserna beskrevs 

som dysfunktionella med ökad administration, ökade patientvolymer, förändringar i teknologi 

och underbemanning (Wolf et al., 2015). Detta orsakade högt ställda krav på den enskilda 

sjuksköterskan, krav som dessutom ofta stod i konflikt till varandra. Låg bemanning eller 

patientvolymer som översteg vad som var beräknat pekades ut som den främsta orsaken till 

moralisk stress (Varcoe, Pauly, Storch, Newton & Makaroff, 2012). Sjuksköterskor kopplade 

återkommande dessa faktorer till en försämrad kvalitet på vårdandet vilket också konsekvent 

utsatte sjuksköterskan för ångest.  

  

Icke-holistisk vård 

Ett exempel på hur vårdkvalitéten påverkades negativt var att vårdandet utformades utifrån ett 

perspektiv där hela människan inte fick komma fram, ett icke-holistiskt vårdande. Det 

framkom hur sjuksköterskor upplevde sig göra en åtskillnad mellan fysiskt vårdande och 

emotionellt vårdande och hur uppmärksamheten riktades till det fysiska vårdandet (Yuwanich 

et al., 2014). Att göra så blev en strategi för att hantera känslan av att vara överväldigad av 

stress. Att i första hand fokusera på fysiska behov orsakade samtidigt en oro över av att inte 

uppmärksamma signaler från patienten och därför missa viktig information. Med detta 

förstärktes också upplevelsen av stress, det vill säga, stressen i sig gav upphov till ännu mer 

stress. På en akutmottagning beskrev sjuksköterskor hur stress medförde en utmaning i att ge 

vård till patienter som de inte ansåg borde söka till akutsjukvård eller som sökte vård ofta 

(Wolf et al, 2015). När patientvolymen på akutmottagningen var stor väcktes värderingar och 

starka känslor hos sjuksköterskor, i synnerhet inför patienter som hade psykiatriska problem 

eller substansberoende. Sjuksköterskor uttryckte att vissa patienter själva orsakat sin situation 

eller hade ett ansvar. Det ledde till frustration över den tid som dessa patienter tog i anspråk 

och hur det gick ut över sjuksköterskan och i förlängningen över andra patienter.   

  

Patienten som objekt 

Resultatet visade också på hur stress kunde medföra att sjuksköterskan slutade se patienten 

som en person. Detta kom till uttryck i samband med att arbetsuppgifter utfördes näst intill 

som på löpande band i syfte att arbeta snabbare (Chan, Jones & Wong, 2012). Att till exempel 

ta ett blodtryck kunde göras utan att reflektera över vilket tillstånd patienten var i eller vad 

som föranledde att blodtrycket behövde tas eller funderingar kring resultatet. Det blev en 
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siffra att dokumentera. I detta uttrycktes hur patienten upphörde att ses som en person och 

istället blev till ett tidskonsumerande objekt. Ibland kom det ikapp sjuksköterskan, 

exempelvis när anhöriga kom på besök vilket väckte starka känslor av skuld. Att på detta sätt 

arbeta rutinmässigt framkom som något som å ena sidan kunde förbättra effektiviteten i 

arbetet men som samtidigt medförde att individuella behov hos patienten förbisågs. Att stress 

och tidsbrist på detta sätt medförde att patienterna sågs som objekt snarare än som människor 

beskrevs som en återkommande konflikt med vårdandets filosofi (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005).  

 

Att inte ha tid för samtal 

Ett annat exempel på hur stress medförde en försämrad vårdkvalitet var att inte uppleva sig ha 

tid att prata med patienter. Den höga arbetsbelastningen i kombination med personalbrist 

gjorde att tiden inte räckte till att vara med varje patient, lyssna till patienten och möta 

patientens behov vilket utgjorde en barriär till att interagera med patienten (Chan et al., 2012; 

Vinckx et al., 2018; Wazqar, 2017). Detta kom till uttryck genom att sjuksköterskorna undvek 

att kommunicera med patienterna eller försökte skjuta upp att samtala med patienter och till 

och med försökte undvika att ha ögonkontakt med patienter (Vinckx et al., 2018). Särskilt 

undveks samtal som gick på djupet eller samtal som handlade om att närma sig patientens 

känslor. Att undvika patienten uttrycktes också som en strategi för att hantera sin egen stress 

(Varcoe et al., 2012). Att inte se dem i ögonen framkom som ett sätt att inte väcka känslor av 

stress och skuld. 

 Sjuksköterskor uttryckte också hur de använde sig av icke-verbal kommunikation för att 

förmedla till patienten att de inte hade tid att prata. Det kunde vara att utföra en 

omvårdnadsuppgift och samtidigt ha ett hastigt kroppspråk, att gå bort från patienten när man 

fortfarande pratade eller att se till att ha mindre ögonkontakt (Vinckx et al., 2018). De här 

strategierna användes för att undvika att patienten fick ett tillfälle att ta upp något som skulle 

ta tid och som skulle vara svårt att trassla sig ur om de väl började samtala.  

  

Ökat avstånd till patienten 

Ytterligare ett exempel på hur vårdkvaliteten försämrades var att stress gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde sig hamna längre och längre bort från patienten. Att distansera sig 

från patienten kunde vara en medveten strategi hos sjuksköterskan för att hantera känslan av 

stress och för att orka (Varcoe et al., 2012). Att uppehålla sig med exempelvis telefonsamtal, 
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mail, möten och dokumentation var exempel på aktiviteter som uppgavs som ett sätt att 

komma ifrån. Att ägna sig åt icke patientnära arbetsuppgifter blev både ett sätt att undvika att 

hamna i en viss stressfylld situation, och att kunna avlägsna sig när en situation uppkom 

(Yuwanick et al., 2015).  

Att komma längre från patienten beskrevs också som något som kom utifrån genom de 

förväntningar som sjuksköterskan upplevde att organisationen hade. En del sjuksköterskor 

uttryckte det som att det patientnära arbetet ansågs trivialt för sjuksköterskan. Att det helt 

enkelt inte avsattes tid till att lära känna patienter och familjer då sjuksköterskan hade annat 

som var viktigare att fokusera på (Chan et al., 2012). Sjuksköterskans roll hade till exempel 

kommit att handla om att få avdelningen att fungera organisatoriskt snarare än att vara nära 

patienten. Ett ökat fokus på mätvärden och en överdriven dokumentation var andra exempel 

på hur sjuksköterskan upplevde att det fanns krav på dem att prioritera områden som inte hade 

med det patientnära arbetet att göra (Wolf et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev det som att 

kraven på dem var motstridiga och hur de antingen kunde vara en bra sjuksköterska i 

organisationens ögon, eller vara en bra sjuksköterska i sina egna ögon. Sjuksköterskor 

beskrev också hur de behövde dokumentera, administrera eller vara en vakt istället för att vara 

vid patientens sida (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Masoodi Alavi, 2012). Det framkom 

hur sjuksköterskor upplevde att de visste vad som skulle göras för att vårda men att de 

verkade under ett system som styrde åt ett annat håll. 

 

Synen på vårdande 

 I resultatet framkom också likheter och skillnader i synen på vårdande i samband med stress. 

Stress medförde ofta att vårdande kom att handla om konkreta arbetsuppgifter såsom 

såromläggningar och blodprover (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Varcoe et al., 2012; 

Vinckx et al., 2018). Detta kunde antingen beskrivas som normaliserat, att det var så det var 

(Forozeija, Wanderspank-Wright, Bourbonnais, Moreau & Wright, 2019). Men det beskrevs 

också hur den grundläggande inställningen till vårdande fanns kvar, något som antingen 

kunde orsaka moralisk stress eller öppna för alternativ att vårda i görandet.  

  

Att vårda genom att göra  

Ett exempel på hur synen på vårdande kunde påverkas av stress var att det blev mer 

uppgiftsrelaterat. Sjuksköterskor uttryckte hur tidspress tvingade dem att prioritera och deras 

högsta prioritet blev då den synliga fysiska omvårdnaden (Vinckx et al., 2018). Detta 
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medförde också att utformningen av vården blev mer ad-hoc, det vill säga att arbetsuppgifter 

hanterades mer i stunden och lite planlöst. Vad som gav den bästa vården på längre sikt 

förbisågs. Samtidigt framkom hur stress kunde göra att sjuksköterskor följde ett mer fixerat 

och rutinbaserat sätt att arbeta. Det uttrycktes som att detta hjälpte dem att arbeta snabbare 

men att det resulterade i en mindre individualiserad, mindre patientcentrerad vård. 

Sjuksköterskor beskrev återkommande hur vården gick emot att bli allt mer 

uppgiftsorienterad med fokus på effektivitet och där kvalitet inte hade någon betydelse 

(Varcoe et al., 2012). Att ge bra vård hade bytts ut mot att vara effektiv och snabb. Många 

upplevde att de inte hade något val än att följa med i denna ström. Att direktiven kom 

uppifrån. Att vårda under de premisserna beskrevs som att vara besegrad eller att känna sig 

som en robot. I detta tycktes även kärleken till jobbet upphöra, och jobbet blev reducerat 

endast till arbetsuppgifter att utföra. Sjuksköterskor uttryckte att de i grunden älskade sitt 

arbete och att de ville jobba med människor men att något försvann (Billeter-Koponen & 

Freden, 2005). Att som sjuksköterska inte få vara social beskrev som något som kunde skada 

en. Det kopplades till hur vårdrelationen ger positiva erfarenheter av att vara professionell och 

känslan av att göra gott. Stress beskrevs som ett tecken på den konflikt som uppstod mellan 

vårdandets filosofi och hur vården i praktiken utfördes. 

  

Att vårda i görandet 

Ett annat exempel på hur synen på vårdande beskrevs i samband med stress var att den 

inställning som sjuksköterskan hade haft från början fanns kvar. Sjuksköterskor beskrev hur 

de en gång hade känt en kärlek till sitt arbete, att de hade valt yrket utifrån viljan att få hjälpa 

(Billeter-Koponen & Freden, 2005). Trots stress tycktes sjuksköterskor inte sluta sätta värde 

på att samtala med och lära känna patienter och deras anhöriga eftersom det gjorde så stor 

nytta för den vård de gav (Chan et al., 2012). Detta kunde utlösa ännu mer stress i och med att 

det blev där som konflikten uppstod mellan vad som sjuksköterskan upplevde vara en god 

vård och den vård som gavs (Varcoe et al, 2012). Men det framkom också hur sjuksköterskor 

med hjälp av självreflektion förmådde hantera upplevelsen av denna konflikt och därför inte 

bli överväldigad av den (Forozeija et al., 2019). Sjuksköterskan kunde då trots svårigheter och 

stress hitta ett sätt att vårda även i det lilla och i görandet. Små och enkla arbetsuppgifter 

kunde därmed få en helt annan innebörd med en meningsfullhet som sträckte sig bortom det 

omedelbara och såg till hela människan (Vinckx et al., 2018). Att se rengöring i sängen som 

en möjlighet till ett helande samtal var ett exempel på det. Andra exempel var hur olika 

arbetsuppgifter blev ett tillfälle till kommunikation, exempelvis ett klädbyte blev ett tillfälle 
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att informera och utbilda patienten om en behandling (Chan et al., 2012). Likaså blev icke-

verbal kommunikation ett sätt för sjuksköterskan att både se och uppmärksamma patienten 

och samtidigt vara mer mottaglig för patientens egen användning av icke-verbal 

kommunikation.  

   

Vårdande och tid 

Ytterligare ett exempel på hur synen på vårdande kunde påverkas av stress var synen på 

begreppet tid. Tid kunde uttryckas som något mätbart, tiden på klockan, som det fanns för lite 

av, eller som att känna sig överväldigad av arbetsuppgifter och kämpa för att hinna göra allt 

(Vinckx et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte hur tid var en grundläggande faktor som 

avgjorde hur de organiserade och förstod sitt arbete (Chan et al., 2012). Det var konkurrens 

om tiden som ledde till att sättet att arbeta blev mer uppgiftsorienterat och mindre 

patientcentrerat. Det var också tidspress som drev fram ett mer rutinmässigt sätt att arbeta 

vilket upplevdes medföra negativa effekter på vårdkvalité och patientsäkerhet. Tidspress på 

grund av mätvärden beskrevs därtill som att det orsakade en direkt skada på vårdkvalitén 

(Wolf et al., 2015). Att ta kontroll över tid framstod som ett sätt att hantera situationen. Att 

planera vård i förtid var en strategi för att ha kontroll och hinna ge vård i tid (Vinckx et al., 

2018). Att vara effektiv i själva organiseringen av vård sågs därför som en viktig kompetens 

hos sjuksköterskan. Att därtill öppet och aktivt kommunicera den upplevda känslan av 

tidsbrist till patienter var en strategi. Genom att uppriktigt förklara för patienten att ens 

prioriteringar berodde på tidsbrist uppkom en känsla av att få mer tid.  

 

 

Ensamhet eller en delad erfarenhet   

I resultatet framkom också erfarenheter av att stress kunde vara en delad erfarenhet eller 

medföra en känsla av ensamhet. Att inte få stöd från organisationen och att inte bli lyssnad på 

var vanligt förekommande. Det framkom också hur upplevelsen av stress satt kvar även efter 

arbetsdagens slut och förstärkte känslan av ensamhet ytterligare.  

 

Kollegor som kraft eller hinder 

Kollegor beskrevs i både positiva och negativa bemärkelser i samband med stress. I 

situationer av hög stress uttrycktes känslan av att det var ett lagarbete där sjuksköterskorna 

hjälpte varandra (Chan et al., 2012). Att prata med och debriefa varandra kunde göra tillvaron 
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lättare, i synnerhet om det fanns personer som stod en nära i personalen (Yuwanick et al., 

2015). Ibland kunde stödet från kollegor även kompensera för att det inte gavs stöd i någon 

mer formell bemärkelse från avdelningen eller organisationen. Att uttrycka upplevelsen av 

stress upplevdes också lindra i form av att stress därmed blev en delad erfarenhet (Forozeiya 

et al., 2019). Yngre kollegor kunde känna stöd i att kollegor med erfarenhet såg och 

bekräftade deras känslor av stress och också berättade att de kände detsamma. Gruppen blev 

på så sätt sammansvetsad och de mötte en stressig tillvaro tillsammans. En respondent gjorde 

en liknelse till ett zebragräs som vajade i vinden. När det blåste till ordentligt kunde 

zebragräset böjas helt och hållet och ligga platt på marken. Varenda grässtrå påverkades. 

Samtidigt satt rötterna på varje grässtrå fast. Och när vinden var över skulle gräset 

tillsammans orka resa sig igen (Forozeiya et al., 2019). Att arbeta tillsammans och ha en god 

kommunikation i arbetsgruppen sågs som avgörande faktor för att kunna ge god vård även 

under stress (Vinckx et al., 2018).  

Samtidigt framkom flera exempel på när sjuksköterskan upplevde att det inte fanns någon 

hjälp att få från kollegor eller av någon anledning valde att inte ta emot hjälp (Eslami Akbar, 

Elahi, Mohammadi & Fallahi Khoshknab, 2017). Att hellre utföra arbetsuppgifterna själva än 

att be en kollega om hjälp blev ett sätt att bevara kontrollen över situationen. Att själv ha full 

kontroll blev ett sätt att hantera stress i det kortsiktiga perspektivet. Kollegor beskrevs också 

som ett hinder genom att stress hos en kollega kunde öka stressen hos en själv (Adib-

Hajbaghery et al.,2012). Likaså kunde kollegor med mindre erfarenhet utgöra en stress. 

Sjuksköterskor tycktes också se sig själva som ansvariga när vården blev otillräcklig (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005). Att ta på sig ansvar på det sättet var ett uttryck för att vara 

professionell. Ytterligare en aspekt som framkom var vikten av att inte lämpa över 

arbetsuppgifter till kollegor som skulle gå på följande pass (Chan et al., 2012). Detta beskrevs 

som en av orsakerna till att ett mer uppgiftsrelaterat och synligt arbete ofta prioriterades. 

Stress kunde därmed medföra att vården utformades utifrån vad som var bäst för kollegorna 

på nästa skift snarare än vad som kanske var bäst för patienten 

  

Inget stöd uppifrån 

Att inte känna något stöd från chefer eller högre upp i ledningen var vanligt förekommande 

(Varcoe et al., 2012), (Wazqar, 2017). Frånvarande chefer, eller chefer som inte verkade 

förstå omvårdnad och sjuksköterskans roll, lämnade sjuksköterskan kvar i en känsla av 

ensamhet (Varcoe et al., 2012). Det fanns också exempel på när inte bara ett formellt stöd 

uteblev utan där sjuksköterskor dessutom upplevde att de ständigt hölls ansvariga, att det var 
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lätt att skylla på den enskilda sjuksköterskan (Wazqar, 2017). Det framkom också hur 

sjuksköterskans roll blev pressad av höga krav på arbetsuppgifter som inte hade en direkt 

koppling till vårdande (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Denna typ av organisatoriska 

förändringar beslutades över huvudet på sjuksköterskor och de hade lite eller ingen möjlighet 

till inflytande. Det gjorde att de beslut som fattades också saknade de insikter eller det 

perspektiv som sjuksköterskor hade kunnat bidra med. På så sätt så utformades vården i 

frånvaro av ett vårdvetenskapligt perspektiv. Sjuksköterskor uttryckte hur de i organisationens 

jakt på effektivitet hade flyttats allt längre bort från vårdandet (Chan et al., 2012). Ett exempel 

på detta var att flytta över omvårdnadsarbetet på personal med kortare utbildning. Effekten 

hade blivit att sjuksköterskor förlorat känslan för att ge basal omvårdnad. Istället fylldes deras 

dagar av administration och dokumentation i mängder. 

  

Utan återhämtning  

I resultatet framkom också att sjuksköterskor inte fick tillräcklig återhämtning utanför jobbet 

vilket medförde att de tappade glädjen till arbetet och till vårdandet. Sjuksköterskor beskrev 

hur stress utan återhämtning hade gått ut över deras familjer och därigenom genererat 

ytterligare känslor av stress (Adib-Hajbaghery et al., 2012). Dessa sjuksköterskor uttryckte 

hur de på grund av trötthet hade gett upp det de tidigare tyckte var roligt. Sjuksköterskorna 

hade jobbat bort vänner, familj, intressen och upplevde inte längre att de levde utanför sina 

jobb. Det framkom också hur sjuksköterskor fick fysiska symtom av stress såsom 

sömnstörningar, magproblem, trötthet och högt blodtryck (Wolf et al., 2015). Känslan av 

ansvar var ihållande och den beredskap för oförutsedda händelser som behövdes under 

arbetspasset, en konstant alarmsituation, stannade kvar i kroppen även vid arbetsdagens slut 

(Adib-Hajbaghery et al., 2012). Även känslan av tidspress beskrevs som att den dröjde sig 

kvar så att hela tillvaron var satt under press (Vinckx et al., 2018). Behovet av 

copingstrategier sträckte sig därför även utanför arbetet. Dessa inkluderade alkohol, mat och 

läkemedel (Yuwanick et al., 2015; Wolf et al., 2015; Wazqar, 2017).  

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Tankeprocessen i denna uppsats inleddes med idén om att skriva om stress hos 

sjuksköterskan. Därefter följde samtal och handledning och i en gemensam kreativ process 

framkom idén att skriva om att vårda under stress. Med denna ansats tydliggörs det 
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vårdvetenskapliga perspektivet i resultatet. Friberg beskriver en litteraturbaserad studie som 

en tankeprocess som börjar med en idé (Friberg, 2017). Idén kan sedan vridas och vändas på 

för att slutligen leda fram till formuleringen av ett syfte. Det är värt att resonera runt huruvida 

syftet skulle haft fördel av att vara mer avgränsat. En tidig tanke var att avgränsa till en 

särskild del av vården eller särskild grupp av sjuksköterskor, detta eftersom det är lätt att 

föreställa sig att arbetsrelaterad stress har andra orsaker i exempelvis ambulanssjukvård än i 

psykiatri. Det finns åtskilliga studier av stress i olika sammanhang; arbetsrelaterad stress hos 

ambulanssjuksköterskor, moralisk stress hos onkologisjuksköterskor, stress hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor och så vidare. Samtidigt finns det studier som inte gör en 

sådan avgränsning bland de utvalda resultatartiklarna. Då syftet var att beskriva erfarenheter 

av att vårda under stress, och inte uppkomsten till stress, bedömdes en avgränsning till en viss 

grupp av sjuksköterskor överflödig. Ett liknande resonemang låg till grund för att inte 

avgränsa gentemot en viss typ av stress, exempelvis arbetsrelaterad stress eller moralisk 

stress. För att säkerställa att problemområdet trots detta var tillräckligt inringat användes 

PICO-frågor. Friberg (2017) lyfter fram PICO som en möjlig hjälp just vid avgränsning av ett 

problem och för att underlätta vid urval. Med PICO-frågorna som underlag blev det tydligt att 

det var relevant att på ett allmänt plan beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

under stress. 

   En svårighet som uppkom tidigt i processen var att hitta artiklar som var relevanta för syftet. 

Ett problem var att det skrivits en mängd artiklar om stress men att en stor andel använt 

kvantitativa metoder och därmed inte lika tydligt kunde svara till sjuksköterskans erfarenheter 

av att vårda under stress. Ytterligare ett problem i PubMed var att ämnesordssökningen, 

MESH, inte hade någon bra motsvarighet till begreppet vårdande. Det tog därför tid att hitta 

rätt sökord för att få fram användbart material och träfflistorna fick gås igenom flertalet 

gånger och nya sökord prövas. Att på detta sätt om och om igen analysera sina träfflistor blir 

en del i processen att slutligen komma fram till ett urval (Östlundh, 2017).  

 Det kan också resoneras runt ifall det är en styrka eller en svaghet att resultatartiklarna 

kommer från olika delar av världen. Det kan finnas kulturella aspekter på stress men 

samhället är idag globaliserat och kulturella skillnader kan finnas även inom samma 

geografiska område. Att artiklarna kommer från olika delar av världen skulle kunna vara en 

styrka genom att det ger en bredd och speglar en mer allmän uppfattning av att vårda under 

stress. Samtidigt kan det finnas andra faktorer som skiljer sig åt mellan de nationer som är 

representerade i resultatet och som kan tänkas påverka resultatet. Exempel på detta är 
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organisatoriska skillnader, arbetsförhållanden, hierarkier och sjuksköterskans status. Det är 

möjligt att en geografisk avgränsning hade gjort att resultatet blivit annorlunda.    

 En svaghet är att det kan ha varit svårt för författarna att hålla sig neutrala i sin 

förförståelse. Stress i vården såväl som i samhället som stort är ett aktuellt ämne som det talas 

mycket om i media. Författarna har återkommande diskuterat och påminnt varandra om att 

försöka vara neutrala men det är svårt.  

 En styrka är att författarna har haft ett genuint intresse för ämnesområdet. Det har varit 

utvecklande och meningsfullt att arbeta med litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras mot bakgrund Watsons teori för mänsklig omsorg samt tidigare 

forskning.  

 

Att vårda under stress 

I det första temat framkommer hur stress på olika sätt kan påverka det som är grundläggande 

inom vårdande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Sjuksköterskor uttryckte hur stress 

kunde göra att vården blev icke-holistisk, att avståndet till patienten ökade och att patienten 

upphörde att ses som en person och blev mer av ett objekt. Vårdvetenskapen vilar på en 

holistisk människosyn (Dahlberg & Segesten, 2010). Watson beskriver detta genom att se 

människan som en i grunden andlig varelse där helheten är större än summan av dess delar. 

Hälsa beskrivs som en upplevelse av enhet mellan det som finns inom en (kropp, sinne och 

själ-ande) och världen utanför (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Begreppet caring beskrivs 

av Watson som grundläggande inom omvårdnad och som något som sträcker sig bortom 

omvårdnad som formell yrkesutövning (Wiklund Gustin & Lindvall, 2012). Watson menar att 

omvårdnad sker i relationen mellan sjuksköterska och patient, en relation där båda påverkas. 

Detta sker i det som hon kallar för ett vårdande ögonblick och som beskrivs som att två 

personer möts i nuet och deras fält flätas samman. Ett vårdande ögonblick utgår från en 

medveten närvaro och som blir till ett möte som går bortom tid och rum.  

 Vi författare menar att resultatet pekar på att viktiga aspekter av vårdandet riskerar att 

försvinna när sjuksköterskor vårdar och samtidigt är i ett tillstånd av stress som är ohälsosam. 

Det handlar om att se hela människan, att se personen bakom, att lyssna till patienten, att 

stanna upp för att förmedla trygghet och att inge hopp. När sjuksköterskan inte förmår att se 

hela människan riskerar disharmonin mellan människan och världen kvarstå och medföra 
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fortsatt ohälsa. Att sjuksköterskan har kraft och energi att möta hela människan är därför en 

förutsättning.  

 Att stress påverkar vårdande har även framkommit i kvantitativ forskning. I en studie 

undersöktes sambandet mellan stress och vårdande, caring behaviour (Sarafis et al., 2016). 

Tjugofyra olika aspekter av vårdande studerades, i stort handlade det om mänsklig närvaro, 

kunskap och färdigheter, respekt för patienten och samhörighet. Resultaten visade på hur 

stress relaterade till nästan samtliga faktorer och visade på att deltagarna under stress hade ett 

sämre beteende mot sina patienter.  

 

Synen på vårdande 

I resultatet framkom hur stress på olika sätt påverkade sjuksköterskans syn på vårdande. Dels 

beskrevs hur fokus flyttades till att göra istället för att vårda. Detta upplevdes antingen som 

något som bara var som det var, något att acceptera, eller som något som gjorde att 

sjuksköterskan inte längre gav den vård hon vill ge. Det sistnämnda kunde i sin tur orsaka 

moralisk stress eller motivera sjuksköterskan att hitta alternativa lösningar.  

 Watson resonerar runt begreppen intention och intentionalitet och gör en åtskillnad 

däremellan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012. Intentionalitet beskrivs som något som går 

bortom att endast utföra en uppgift. Det handlar om att ha en slags riktad medvetenhet, och är 

motsatsen till att arbeta rutiniserat och utan engagemang. Det handlar om att hålla sitt eget 

ego tillbaka och överskrida sig själv. Rent konkret kan det handla om att även i görandet 

uppmärksamma signaler, ha ögonkontakt, notera hur patienten reagerar vid blodprovstagning 

eller liknande. Watson kallar detta för en omsorgsfull medvetenhet som bygger på närvaro. 

En av hennes caritasprocesser handlar om den autentiska närvaron som beskrivs som att vara 

närvarande som människa och inte endast utifrån sin yrkesroll. Den autentiska närvaron gör 

det möjligt för människan bakom patienten att bli sedd och handlar om en respekt och 

vördnad för den andre. Den autentiska närvaron går på det sättet djupare än till att upptäcka 

vad patienten signalerar. Det handlar om att förmedla tro och hopp, något som inte först och 

främst kan göras genom ord, utan väckas genom en djup bekräftelse av personen bakom. Som 

tidigare nämnts uppmuntrar Watson sjuksköterskan till att träna upp denna förmåga genom 

meditation.  

 Vi författare upplevde det först som överraskande att synen på vårdande kom att ta olika 

riktningar. Vi reflekterade runt vad det kan göra med sjuksköterskan när hon vänder sig till 

görandet, till blodtryck eller dokumentation. Mot bakgrund av Watsons resonemang kan detta 

tänkas medföra att sjuksköterskan inte längre får vårda på det sätt som hon ursprungligen 
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velat. När vårdandet endast blir till arbetsuppgifter att utföra blir hon fråntagen kärleken i 

vårdandet. Att ge stöd till sjuksköterskor för att uppmuntra andra strategier skulle kunna 

medföra både att sjuksköterskor gör ett bättre jobb men också att de håller längre och att de 

stannar längre i yrket.  

 Att flytta fokus till görandet på det sättet som framkom i resultatet har också studerats i 

forskning. Att använda sig av strategier som bygger på flykt-undvikande har visat sig 

korrelera med högre nivå av utbrändhet (Chana, Kennedy & Chessel, 2015). Att som vissa 

sjuksköterskor istället hitta alternativa strategier, att ha ett mer lösningsfokuserat arbetssätt, 

har korrelerat med lägre nivåer av utbrändhet. Det finns också forskning som ger stöd till 

olika stressreducerande tekniker såsom meditation, qi-qong och yoga (Sallon, Katz-Eisner, 

Yaffe & Bdolah-Abram, 2017). Interventioner som gjorts med dessa metoder har associerat 

till minskad stress och utbrändhet och upplevda förbättringar i sinnesstämning samt somatisk 

och mental hälsa.  

 

Ensamhet eller en delad erfarenhet 

I resultatet framkom att många sjuksköterskor värderade kollegorna som värdefulla för att 

känna trygghet så att stressfyllda situationer kunde hanteras. Samtidigt fanns exempel på 

sjuksköterskor som inte på samma sätt kunde hitta stöd i kollegorna och istället upplevde det 

lugnare att arbeta själva och ta kontroll över situationen.  

  Watson betonar vikten av att värna om sin egen hälsa (Wiklund & Gustin, 2012). Omsorg 

ses som en ömsesidig process som riktas mot såväl patienten, en själv och kollegorna. Att ta 

hand om sig själv är en förutsättning för att kunna ge en empatisk omsorg, att visa omtanke 

med sig själv blir därmed inte oförenligt med att visa omtanke gentemot andra.  

 Vi författare reflekterade runt att värna om varandra i arbetsgruppen. Att både ge och ta 

emot stöd kan vara stärkande på många sätt. Det kan finnas en stolthet i att tro att man klarar 

allt själv och tro att ensam är stark, men att kunna be om hjälp när det behövs är modigt och 

visar på en styrka. Att arbeta tillsammans istället för att bära hela världen på sina axlar är en 

förutsättning för att orka.  

 Att kollegor och lagarbete är av stor betydelse för såväl sjuksköterskan själv som för 

hennes förmåga att vårda finns det också stöd för i forskning. En Australiensk studie 

undersökte vilka faktorer som påverkade sjuksköterskors förmåga att kunna ge empatisk 

omvårdnad (Jones, Winch, Strube, Mitchell & Henderson, 2016). Resultaten visade att 

arbetsgruppens kultur och i synnerhet stöd från kollegor var en av de främsta faktorerna för 

kunna vara empatiska i arbetet. Att ge och få stöd, att debriefa, att våga ställa frågor utan att 
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bli dömd var exempel på faktorer som framkom. Många lyfte också fram äldre kollegor och 

chefer som betydelsefulla när dessa fungerade som förebilder.   

   

 
Kliniska implikationer  

Denna studie kan användas för att beskriva vilken inverkan stress hos sjuksköterskan kan ha 

på vården. Resultaten kan användas för att argumentera för att frågan om stress hos 

sjuksköterskor är viktig, inte bara för att få sjuksköterskor att hålla och vilja stanna i yrket 

utan också för att få en bättre vård. Hur kan sjuksköterskan ge personcentrerad vård under 

stress? Hur används exempelvis omvårdnadsprocessen i vårdandet för att det inte bara ska bli 

ett ostrukturerat görande? Watson menar att omvårdnad har en viktig uppgift i dagens 

samhälle i att bevara individens värdighet och skydda mänskligheten. Individen är värd att få 

förståelse, stöd, respekt och omvårdnad. Sjuksköterskor arbetar med personer som går igenom 

en speciell upplevelse av att vara patient. Det måste ses som en angelägenhet att skapa en 

arbetsmiljö som gör det möjligt för sjuksköterskor att göra ett bra jobb. Detta kan både 

minska lidande, hjälpa patienter, göra att sjuksköterskor stannar på sina jobb samt minska 

kostnaderna för sjukvården. Stress har kommit att bli ett folkhälsoproblem och är den främsta 

orsaken till sjukskrivningar i Sverige idag. Det kan då tyckas ironiskt om sjukvården inte 

förmår vara vårdande på grund av stress och att stress istället medför att vårdpersonal ofta blir 

sjukskrivna själva. Att som sjuksköterska inte få vara vårdande är samtidigt att ta ifrån henne 

något. Det handlar om den inneboende kärlek som finns i vårdandet och i att få hjälpa. När 

vårdande reduceras till att bli arbetsuppgifter att utföra går detta förlorat vilket försämrar 

vården och ökar risken att sjuksköterskan lämnar yrket. Att frågan om stress hos 

sjuksköterskan tas på allvar är därför av yttersta vikt.   

 
 

Förslag till fortsatt forskning  

Överlag finns det mycket kvantitativ forskning på området medan kvalitativa studier är 

mindre vanliga. Mer kvalitativa studier skulle öka förståelsen för stress som fenomen. Det 

vore också intressant om det gjordes en observationsstudie på sjuksköterskans stress kopplat 

till vårdande. Vad händer med det vårdvetenskapliga perspektivet då sjuksköterskan är 

stressad? Hur påverkas sjuksköterskans bemötande? Det är också viktigt att få fram 

patientperspektivet. Det vore intressant att se hur patienter uppfattar en stressad sjuksköterska. 
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Eftersom stress hos sjuksköterskan kan inverka negativt på vårdande så bör det också studeras 

hur detta kan motverkas.   

 
 
Slutsats  

Resultaten av denna litteraturöversikt pekar på hur stress kan försvåra för sjuksköterskor att 

vara vårdande. Stress kan göra att sjuksköterskan inte ser hela människan, något som är 

grundläggande i sjuksköterskeyrket. Det kan också göra att sjuksköterskan undviker att 

samtala med patienten. Att prioritera icke patientnära arbetsuppgifter såsom dokumentation 

eller organisationsfrågor kan vara ett sätt att hantera stress. Kollegor kan vara ett stöd i 

samband med stress. Kollegor kan också vara en källa till stress.   
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Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal 

lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete 
10/10-2019 

"nurse* experience*" OR "nurse* 
perception*" AND  
"qualitative"  
AND  
"occupational stress" [Subject 
headings] OR "psychological 
stress" [Subject headings] 

147 2000-2019 
English 
Peer-Reviewed 
 

12 6 3 
Chan, E-A; Jones, A; Wong Kitty. (2013) 
 
Forozeiya, D; Vanderspand-Wright, B; 
Fothergill Bourbonnais, F; Moreau, D; 
Kenneth Wright, D. (2019) 
 
Vinckx, M-A; Bossuyt, I; Dierckx de Casterlé, 
B. (2018) 

Nursing & Allied Health 
Database 
10/10-2019 
 
 
 
 
 

"nurses"  
AND  
"qualitative"  
AND  
"occupational stress" OR "moral 
distress" OR "job stress" 

201 2000-2019 
English 
Peer-Reviewed 

11 7 4 
Eslami Akbar, R; Elahi, N; Mohammadi, E; 
Fallahi Khoshknab, M. (2017) 
 
Varcoe, C; Pauly, B; Storch, J; Newton, L; 
Makaroff, K. (2012) 
 
Wazqar, DY. (2019) 
 
Wolf, L.A; Perhats, C; Moon, M.D; Clark P.R; 
Zavotsky, K.E. (2015) 

PubMed 
10/10-2019 
 
 
 

"Nurses" [Mesh] AND  
"Occupational Stress"[Mesh] OR 
"Stress, Psychological"[Mesh] 
AND  
"qualitative" 

214 2000-2019 
English 
 

9 5 2 
Billeter-Koponen, S; Fredén, L. (2005) 
 
Yuwanich, N; Sandmark, H; Akhavan, S. 
(2015) 

PubMed 
12/10-2019 

"Nurse" 
AND 
"life experience" AND 
"perception" AND "psychological 
stress" 

164 2000-2019 
English 
 

5 2 1 
Adib-Hajbaghery, M; Khamechian, M; 
Masoodi Alavi, N. (2012) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare 
  

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Adib-Hajbaghery, 
M; Khamechian, 
M; Masoodi 
Alavi, N 

Nurses 
perceptions of 
occupational stress 
and its influencing 
factors: a 
qualitative study 
 

2012, Iran, Iranian 
Journal of 
Nursing and 
Midwifery 
Research 

Att förstå sjuksköterskors 
erfarenheter och 
upplevelser av 
arbetsrelaterad stress 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 19 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
Djupintervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Att stress medförde att fokus flyttades från vårdandet. Att 
behöva dokumentera, administrera eller vara en vakt istället 
för att vara vid patientens sida. Att därtill veta vad som ska 
göras för att vårda men att systemet styr en åt ett annat håll. 
 
Att kollegor kunde bli ett hinder genom att deras stress 
fördes över till en själv. Att kollegor med mindre erfarenhet 
kunde utgöra en stress.  
 
Att stressen hade påverkat kroppen och själen. Kronisk 
trötthet, agression, otålighet, irritabilitet, isolering och 
depression. Att inte längre uppskatta sin tillvaro eller ha 
intressen. 
 
Att inte få återhämtning då känslan av stress höll sig kvar 
även utanför jobbet.  

Billeter-Koponen, 
S; Fredén, L 

Long-term stress, 
burnout and 
patient-nurse 
relations: 
qualitative 
interview study 
about 
nurses´experiences 

2005, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Få en djupare förståelse på 
hur sjuksköterskan 
upplever efter långvarig 
stress och därmed det 
centrala av relationen 
mellan patient och 
sjuksköterska 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 10 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Stress medförde att vårda blev att göra. Fokus på konkreta 
arbetsuppgifter. 
 
Att stress hindrade sjuksköterskan från att vara social. Att 
det gjorde att det som det som de en gång tyckt om i sitt yrke 
försvann.  
 
Att sjuksköterskor tyckte att de själva var ansvariga när 
vården blev otillräcklig i samband med stress. Att på detta 
sätt ta ansvar beskrevs också som ett uttryck för att vara 
professionell.  
 
Att vården utformades utan att lyssna till sjuksköterskan.  
 
Att patienten blev ett objekt istället för en människa.  
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Chan, E-A; Jones, 
A; Wong Kitty 

The relationship 
between 
communication, 
care and time are 
intertwined: a 
narrative inquiry 
exploring the 
impact of time on 
registered nurses’ 
work  
 

2013, 
Hongkong/UK, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att undersöka 
sjuksköterskors syn på tid 
på sin arbetsplats 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 5 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Att patienten blev ett tidskonsumerande objekt, att 
arbetsuppgifter gjordes på löpande band. Att detta ibland 
kom ikapp sjuksköterskan och då väckte känslan av skuld.  
 
Att inte hinna samtala med patienten. 
 
Att stress gjorde att sjuksköterskan kom längre ifrån 
patienten. Fokus på att få avdelningen att fungera 
organisatoriskt.  
 
Att sjuksköterskor trots stress värderade samtalet med 
patienter och anhöriga högt då det bidrog till en bättre vård.  
 
Att sjuksköterskan kunde hitta sätt att vara vårdande i 
görandet, till exempel kunde ett klädbyte bli till ett tillfälle 
att informera och utbilda patienten.  
 
Att tiden under stress sågs som den grundläggande faktor 
som avgjorde hur sjuksköterskan förstod och organiserade 
sitt arbete. Att tidspress ledde fram till ett mer 
uppgiftsorienterat och mindre patientcentrerat sätt att arbeta.  
 
Att kollegorna hade en viktig funktion, att hjälpa varandra i 
samband med stress.  
 
Att inte lämpa över arbetsuppgifter till kollegor som skulle 
gå på nästa pass. Stress kunde därmed göra att vården 
utformades utifrån vad som var bäst för kollegorna snarare 
än för patienterna.  
 
Att sjuksköterskorna i organisationens jakt på effektivitet 
hade flyttats allt längre från omvårdnad, och istället behövde 
ägna tid åt administration och dokumentation.  

Eslami Akbar, R; 
Elahi, N; 
Mohammadi, E; 
Fallahi 
Khoshknab, M 

 

How Do the 
Nurses Cope with 
Job Stress? A 
Study with 
Grounded Theory 
Apporach 

2017, Iran, 
Journal of Caring 
Sciences 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor hanterar 
arbetsrelaterad stress 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 15 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 

Att stress gjorde att det viktigaste att prioritera var att återta 
kontroll. Att själva ha full kontroll blev ett sätt att hantera 
stress kortsiktigt.   
 
Att hellre utföra arbetsuppgifter själva än att be en kollega 
för att bevara kontrollen.   
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Analys: Grounded 
Theory 

 
Att försöka undvika eller distansera sig från det som skulle 
kunna leda till ännu mer stress, återigen ta kontroll.  

Forozeiya, D; 
Vanderspand-
Wright, B; 
Fothergill 
Bourbonnais, F; 
Moreau, D; 
Kenneth Wright, 
D 

Coping with moral 
distress – the 
experience of 
intensive care 
nurses: An 
interpretive 
descriptive study 

2019, Kanada, 
Intensive & 
Critical Care 
Nursing  

Att beskriva 
intensivvårdsjuksköterskors 
upplevelse av att hantera 
moralisk stress 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 7 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 

Att uttrycka upplevelsen av stress gjorde att det blev en 
delad erfarenhet.  
 
Att sjuksköterskan med hjälp av självreflektion och 
kreativitet kunde hitta sätt att vara vårdande i görandet. Att 
inte ge upp i vårdandet trots stressen. Att stå upp för det rätta  
 
Att ge en vård som inte levde upp till den man borde ge. 
Känslor av stress, frustration, oro, insomnia, utmattning 
 
Att känna sådan stress över vårdandet att man vänder sig 
bort från det vårdandet som var patientnära, till mer indirekt 
vårdande.  

Varcoe, C; Pauly, 
B; Storch, J; 
Newton, L; 
Makaroff, K 

Nurses 
perceptions of and 
responses to 
morally 
distressing 
situations 
 

2012, Kanada, 
Nursing Ethics 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor uppfattar 
och svarar på moralisk 
stress 

Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Urval: 292 
Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Enkäter 
med öppna frågor 
 
Analys: Innehållsanalys 
 
 

Att stress till följd arbetsbelastning och underbemanning 
orsakade försämrad vårdkvalitet 
 
Att under stress undvika ögonkontakt för att inte väcka 
känslor av skuld och stress.  
 
Att det patientnära arbetet kom i andra hand. Att distansera 
sig från patienten för att hantera stress och för att orka.  
 
Stress medförde att vårda blev att göra. Fokus på konkreta 
arbetsuppgifter. 
 
Att sjuksköterskor upplevde sig vara styrda uppifrån i att 
arbeta snabbt och effektivt. Att kärleken till vårdande 
därmed försvann.  
Att inte känna något stöd från chefer och organisationen. 

Vinckx, M-A; 
Bossuyt, I; 
Dierckx de 
Casterlé, B 

Understanding the 
complexity of 
working under 
time pressure in 
oncology nursing: 
A grounded theory 
study 

2018, Belgien, 
International 
Journal of nursing 
Studies 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av hur 
tidspress påverkar 
vårdandet och hur de 
hanterar det  

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 14 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade 
djupintervjuer 

Att stress påverkade vårdkvalitéten negativt. Att konkreta 
arbetsuppgifter prioriterades bort såsom att dubbekolla 
läkemedel. 

Att inte ha tid att samtala med patienten, att undvika djupa 
samtal eller samtal om känslor. Att inte ha ögonkontakt. Att 
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Analys: Innehållsanalys 
 

använda sitt kroppspråk för att förmedla till patienten att 
man inte har tid. Att undvika patienter för att inte riskera att 
fastna i långa samtal.  

Stress medförde att vårda blev att göra. Fokus på konkreta 
arbetsuppgifter. Den fysiska omvårdnaden blev högsta 
prioritet. Stress gjorde att vårdandet blev mer planlöst 
hanterad och mindre patientcentrerat.  
 
Att sjuksköterskan samtidigt kunde hitta sätt att vara 
vårdande i görandet. Att små enkla arbetsuppgifter på så sätt 
kunde få en helt ny mening.  
 
Att tid kunde ses på olika sätt i samband med stress. Att ta 
kontroll över tiden blev till ett sätt att hantera stress. Att 
berätta om sin upplevda tidsbrist för patienten upplevdes ge 
mer tid. 

Wazqar, DY Oncology nurses 
perceptions of 
work stress and its 
sources in a 
university-
teaching hospital: 
A qualitative study 
 

2019, 
Saudiarabien, 
Nursing open 

Att undersöka och förstå 
arbetsrelaterad stress hos 
onkologisjuksköterskor på 
ett Saudiarabiskt 
universitetssjukhus 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 14 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 

Att inte känna något stöd från chefer och organisationen. 
 
Att som sjuksköterska bli beskylld och hållas ansvarig.  
 
Att behovet av copingstrategier behövdes även utanför 
arbetet och inkluderade alkohol, mat och lugnande 
läkemedel.  
 
Att inte kunna ge tillräckligt med tid till varje patient. Att 
inte kunna möta hens behov och att inte kunde lyssna till 
hens problem.  

Wolf, L.A; 
Perhats, C; Moon, 
M.D; Clark P.R; 
Zavotsky, K.E 
 
 
 

”It’s a Burden 
You Carry”: 
Describing Moral 
Distress in 
Emergency 
Nursing 

2015, USA, 
Journal of 
Emergency 
Nursing  

Att undersöka 
akutsjuksköterskors 
erfarenhet av moralisk 
stress 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 17 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Att stress påverkade vårdkvalité. Att vården som gavs inte 
levde upp till förväntningarna hos vare sig dom själva, 
kollegor eller patienter. Att arbetsplasterna var 
dysfunktionella.  
 
Att stress kunde leda till icke-holistisk vård. Att 
sjuksköterskor kunde bli mer dömande inställning till 
patienter som de tyckte utnyttjade vården.  
 
Att stress gjorde att sjuksköterskan kom längre ifrån 
patienten. Ökat fokus på mätvärden och överdriven 
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dokumenation påverkade vårdkvalitéten negativt. Att 
känslomässig kontakt försvann, t.ex. vid pulstagning, att det 
bara blev att man tog pulsen. 
 
Att behovet av copingstrategier behövdes även utanför 
arbetet och inkluderade alkohol, mat och lugnande 
läkemedel.  
 

Yuwanich, N; 
Sandmark, H; 
Akhavan, S 

Emergency 
department 
nurses’ 
experiences of 
occupational 
stress: A 
qualitative study 
from a public 
hospital in 
Bangkok, 
Thailand  
 

2015, 
Thailand/Sverige, 
Work/Allied 
Health  

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
av arbetsrelaterad stress på 
en akutavdelning 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 21 Sjuksköterskor 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 
 

Att stress påverkade vårdkvalitéten negativt med försämrad 
uppmärksamhet och koncentration. Att nödvändig 
information om patienten kunde missas på grund av detta. 
 
Att stress medförde en icke-holistisk vård där 
uppmärksamhet riktades mot det fysiska vårdandet. Att 
mentala och sociala delar av vårdandet fick mindre fokus. 
 
 
Att distansera sig från patienten genom att ägna sig åt 
telefonsamtal, mail, möten eller dokumentation. 
 
Att kollegorna hade en viktig funktion, att prata och debriefa 
med varandra kunde göra tillvaron lättare.  
 
Att hantera stress genom att undvika eller dra sig undan från 
situationer eller personer som gav upphov till stress. Att 
behovet av copingstrategier behövdes även utanför arbetet 
och inkluderade alkohol, mat och lugnande läkemedel.  
 

	
	

 


