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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Stress är ett vanligt förekommande i dagens samhälle, inte minst för 

sjuksköterskor då den ökade arbetsbelastningen gör att tid för återhämtning och reflektion får 

allt mindre utrymme. Stressen medför såväl fysiska som psykiska besvär, vilket påverkar 

sjuksköterskan både yrkesmässigt och privat.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka faktorer i sjuksköterskans arbete som orsakar 

stress.  

Metod: En litteraturstudie som baseras på totalt tio vetenskapliga artiklar, varav tre 

kvalitativa och sju kvantitativa. Resultatartiklarna valdes ut efter en systematisk 

litteratursökning i databaserna CINAHL och Academic Search Premier.  

Resultat: I resultatet visas olika faktorer som orsakar stress i sjuksköterskans arbete och 

dessa struktureras upp i två huvudteman; (1)Bristande socialt stöd och (2)Arbetsbelastning 

och krav. Till huvudtema (1) tillkommer ett undertema; Relation och kommunikation med 

kollegor och chefer. Till huvudtema (2) tillkommer tre underteman; (1)Omorganiseringar, 

tidsbrist och för lite resurser, (2)Ålder och erfarenhet samt (3)Bristande kontroll och 

delaktighet.  

Diskussion: Det sociala stödet är av stor betydelse i sjuksköterskans arbete då känslan av att 

vara en enhet ökar arbetsglädjen samt gör att stressen blir lättare att hantera. För att öka 

upplevelsen av meningsfullhet i sitt arbete är det även viktigt för sjuksköterskor att känna att 

de är delaktiga i olika beslut på arbetsplatsen, men många sjuksköterskor menar att det är 

svårt att få sin röst hörd. Den omfattande yrkesrollen kan göra att känslan av begriplighet 

försämras men samtidigt kan oförutsägbarheten vara stimulerande. På grund av de olika 

stressfaktorerna kan det vara svårt att helt följa de kompetenser som krävs av sjuksköterskan.  
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Abstract 

 

Background: Stress is a common occurrence in today's society, especially for nurses when 

the increased workload decreases the space for recovery and reflection. Stress causes both 

physical and psychological disorders, which affect nurses both professionally and privately. 

Aim: The aim of this study is to elucidate the factors in the nurse's work that causes stress. 

Methods: A literature review based on a total of ten scientific articles, three of which 

qualitative and seven quantitative. Results articles were selected by a systematic literature 

search in the databases CINAHL and Academic Search Premier. 

Results: The result shows various factors that cause stress to the nursing profession and these 

are structured into two main themes: (1)Lack of social support and (2)Workload and 

requirements. Main theme (1) has one sub-theme: Relationships and communication with 

colleagues and managers. Main theme (2) has three sub-themes: (1)Organisational Change, 

lack of time and lack of resources, (2)Age and experience, and (3)Lack of control and 

participation. 

Discussion: Social support is of great importance to the nursing profession as the feeling of 

being a team increases job satisfaction and makes the stress easier to handle. To enhance the 

experience of meaningfulness in their work, it is important for nurses to feel that they are 

involved in various decisions in the workplace, but many nurses believe that it is difficult to 

get their voices heard. The extensive professional role can deteriorate the sense of 

comprehensibility, but the unpredictability can at the same time be stimulating. Because of 

the different stress factors it can be difficult to fully comply with the competencies needed by 

the nurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: stress, stressors, nursing perspective, patient safety, SOC 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

 2.1 Stress och utbrändhet ..................................................................................................... 1 

 2.2 Emotionella påfrestningar .............................................................................................. 2 

 2.3 Hur stress påverkar sjuksköterskan ................................................................................. 3 

  2.3.1 Kognitiva störningar ............................................................................................... 3 

  2.3.2 Trötthet ................................................................................................................... 3 

  2.3.3 Fysiska och psykiska besvär ................................................................................... 4 

3 Problemformulering............................................................................................................... 5 

4 Syfte ...................................................................................................................................... 5 

5 Teoretisk utgångspunkt .......................................................................................................... 5 

6 Metod .................................................................................................................................... 6 

 6.1 Datainsamling ................................................................................................................ 7 

 6.2 Urval .............................................................................................................................. 7 

 6.3 Dataanalys ..................................................................................................................... 7 

7 Etiska överväganden .............................................................................................................. 8 

8 Resultat ................................................................................................................................. 9 

 8.1 Bristande socialt stöd ..................................................................................................... 9 

  8.1.1 Relation och kommunikation med kollegor och chefer ............................................ 9 

 8.2 Arbetsbelastning och krav .............................................................................................. 10 

  8.2.1 Omorganiseringar, tidsbrist och för lite resurser ...................................................... 10 

  8.2.2 Ålder och erfarenhet ............................................................................................... 11 

  8.2.3 Bristande kontroll och delaktighet ........................................................................... 12 

9 Diskussion ............................................................................................................................. 12 

 9.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ 13 

 9.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 14 

  9.2.1 Värdet av socialt stöd i arbetsgruppen ..................................................................... 14 

  9.2.2 Arbetsbelastning och krav ....................................................................................... 15 

 9.3 Praktiska implikationer................................................................................................... 18 

 9.4 Förslag till vidare studier ................................................................................................ 18 

10 Slutsats ................................................................................................................................ 19 

11 Referensförteckning ............................................................................................................. 20 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2



 
 1 (28) 

 

1 Inledning 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet stress hos sjuksköterskan och vad som orsakar stress i 

hennes arbete. Stress är ett ständigt aktuellt ämne och vi tycker att det är viktigt att 

uppmärksamma sjuksköterskan i den arbetssituation hon befinner sig i. Anledningen till att vi 

valt att belysa detta är för att vi under våra praktikperioder har uppmärksammat ett stressande 

och påfrestande arbetsklimat för sjuksköterskan, såväl fysiskt som psykiskt.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Stress och utbrändhet 

Alla kommer någon gång i livet att utsättas för påfrestningar och krav, både i arbetet och 

privat, men om dessa påfrestningar blir kortvariga och om tillfällen för återhämtning ges, 

behöver de inte vara till skada för oss. Stress beskrivs som den naturliga reaktion som sker i 

kroppen då människan möter krav och förväntningar som inte överensstämmer med vad 

han/hon kan prestera (Arbetsmiljöverket, 2013a). Inom vårdvetenskapen används fyra 

omfattande begrepp, så kallade konsensusbegrepp, vilka är människa, hälsa, miljö och 

vårdande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 17). Omgivningen 

har stor betydelse för hälsan och en av sjuksköterskans viktigaste funktioner är att skapa en 

god vårdmiljö, för att på så sätt främja både ett fysiskt och psykosocialt välbefinnande 

(Edvardsson & Wijk, 2009, s. 201). Lazarus och Folkman (1984, s. 19) definierar begreppet 

stress som en relation mellan människa och miljö. Om en person känner att det inte finns 

tillräckligt med resurser för att uppfylla de upplevda kraven, alltså att en obalans mellan krav 

och resurser uppstår, blir välbefinnandet hotat (Lazarus & Folkman, 1984, s. 19). Krav 

behöver dock inte alltid innebära något negativt för vårt välbefinnande, utan kan i många fall 

även förbättra vår prestation samt bidra till att känna glädje i nya utmaningar. Stress kan även 

orsakas av understimulering som vid exempelvis alltför monotont arbete (Arbetsmiljöverket, 

2013a).  

  Krav på bättre vårdkvalitet och minskade vårdköer samt att ständigt hålla sig uppdaterad 

och anpassa sig till nya rön och politiska inriktningar, har ökat arbetsbelastningen inom hälso- 

och sjukvården (Arbetsmiljöverket, 2013b). Bland landets sjuksköterskor rapporterades 

mellan åren 1997-2001 en ökning av arbetsrelaterade sjukdomar och nästan hälften av de 

rapporterade fallen hade sin grund i organisatoriska eller psykosociala faktorer där stress och 

hög arbetsbelastning ofta angavs som en orsak till detta (Arbetsmiljöverket, 2004). Enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) har den långvariga psykiska och psykosociala 
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stressen ökat bland befolkningen och eftersom denna typ av stress inte är densamma som 

kroppens stressystem är utvecklat för att hantera, är den därför mer skadlig. Stressystemet kan 

vid långvarig stress inte ”stängas av” på samma sätt som vid plötsliga hot eller fysiska 

ansträngningar och obalansen mellan krav och resurser kan då bli permanent. De besvär som 

långvarig stress kan medföra är exempelvis; nedsatt prestationsförmåga, kronisk trötthet, 

muskelvärk och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2009), vilket oftast uttrycks som 

utbrändhet (Socialstyrelsen, 2005a).  

  Begreppet utbrändhet definieras som en känsla av emotionell utmattning och nedsatt 

personlig prestation samt en upplevelse av depersonalisation, vilket innebär att känna sig 

främmande för sin egen person och det egna jaget. Denna reaktion förekommer ofta hos de 

som arbetar med andra människor, särskilt med människor som har bekymmer och problem, 

då de kroniska påfrestningarna i att vara ständigt emotionellt engagerad har samma 

skadeverkningar som andra stressreaktioner. Skillnaden är att stressens grund ligger i det 

sociala samspelet mellan den som hjälper och den som blir hjälpt (Maslach, 1985, s. 12).  

 När en person väl blivit emotionellt utmattad kan en känsla av likgiltighet uppstå och för 

att minska eller undvika att bygga på den emotionella bördan, reduceras istället engagemanget 

i den andres problem. Människor behandlas då enligt regler och etiketter och 

individanpassade åtgärder undviks för att slippa lära känna den person man har framför sig. 

Detta emotionella självförsvar och objektiva inställning till andra är något som människor i 

vårdyrken ofta tar till då kraven på att hjälpa till och vara ständigt engagerad många gånger 

blir för stora. Patienten får visserligen vård och behandling men den personliga omsorgen får 

stå tillbaka (Maslach, 1985, s. 12-13).   

 

2.2 Emotionella påfrestningar  

Ett otillräckligt stöd från chefer, kollegor och familj, en försämrad återhämtningsförmåga 

samt att inte kunna leva upp till omgivningens förväntningar är några faktorer som kan orsaka 

emotionell utmattning hos vårdpersonal. Emotionell utmattning har i sin tur ett samband till 

samvetsstress, vilket uppstår till följd av ett kravfyllt arbete och att inte ha tid att ge den vård 

som behövs (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). 

     Tid för återhämtning och reflektion får allt mindre utrymme bland vårdpersonal och risken 

att drabbas av fysiska och psykiska besvär är hög (Arbetsmiljöverket, 2013b). I utformningen 

av arbetsförhållandena har chefer och arbetsledare betydande roller, men mer än var fjärde 

arbetstagare uppger att de aldrig eller nästan aldrig får vara med att besluta om 

arbetsupplägget (Arbetsmiljöverket, 2013c). 
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Det visar sig att sjuksköterskor har svårt att sluta tänka på sitt arbete när de kommit hem 

(Currid, 2009) och att de försöker kompensera sin tuffa arbetssituation genom att påbörja sina 

pass tidigare på morgonen och jobba över sent på kvällarna. De hoppar dessutom ofta över 

lunchen och andra raster (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskor ringer även 

ibland till avdelningen efter sina arbetspass för att försäkra sig om att de inte glömt göra eller 

säga något viktigt. Detta påverkar således deras privatliv (Currid, 2009). Varför 

sjuksköterskorna inte kan koppla bort arbetet när de kommer hem bottnar i rädslan av de 

konsekvenser som kan uppstå ifall de glömt nämna viktig information och detta i sin tur 

skapar rädsla för att få skulden om något går fel. Studien visar även att sjuksköterskorna har 

många arbetsuppgifter på gång samtidigt och att underbemanning och överbeläggningar gör 

att de känner sig pressade, vilket resulterar i att de blir distraherade och ofta glömmer att 

vidarebefordra viktig information till sina kollegor vid skiftbytet (Currid, 2009). I studien av 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) framkommer det även att kollegor som befinner sig i 

samma stressande miljö har svårigheter att ge varandra stöd. 

 

2.3 Hur stress påverkar sjuksköterskan 

2.3.1 Kognitiva störningar 

Stress kan leda till kognitiva störningar där minnesnedsättningar utgör en viktig konsekvens. 

Personen i fråga kan få svårt att minnas vardagliga saker och kan ha svårt att lägga nya saker 

på minnet. Koncentrationssvårigheter, tunnelseende och överkänslighet för exempelvis ljud 

och ljus är också exempel på kognitiva störningar relaterat till stress. Det är även vanligt att 

en stressad individ känner sig lättstörd då flera saker pågår samtidigt (Perski, 2006, s. 101, 

103). Billeter-Koponen och Fredén (2005) skriver att sjuksköterskors förmåga att lära och 

minnas reduceras i samband med stress och utbrändhet och det framkommer att mötet med 

patienterna påverkas av den stress de upplever på arbetet.  

 

2.3.2 Trötthet  

Brist på energi och ökad trötthet utgör ett vanligt medicinskt symptom då man talar om stress. 

Denna trötthet är ofta svår att vila bort och sömnsvårigheter i form av orolig sömn eller att ha 

ett överdrivet sömnbehov är också vanligt. Detta kan ses som att all energi hos personen är 

slut (Perski, 2006, s. 105). Sömnproblem och trötthet är vanliga problem hos sjuksköterskor 

(Billeter-Koponen och Fredén, 2005) och Huntington, Gilmour, Tuckett, Neville, Wilson och 

Turner (2011) uppger att sjuksköterskor känner sig utmattade till följd av sitt arbete. Det 

framkommer att sjuksköterskorna känner sig trötta och vissa uttrycker att de är utmattade och 
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griniga samt känner sig tomma och ”zombie-lika”. Deras känsla av utmattning kunde kopplas 

till att jobba nattskift och 12-timmarspass samt till en hög arbetsbelastning på grund av 

otillräckligt med personal (Huntington et al., 2011). Josefsson (2012) skriver att även 

sjuksköterskor inom äldrevården ofta upplever att de är psykiskt utmattade efter jobbet och att 

perioder av extrem trötthet (fatigue) är ett vanligt förekommande. Liksom i Currids (2009) 

studie framkommer det även här att sjuksköterskorna ofta har svårt att lämna sitt jobb bakom 

sig efter att de avslutat sin arbetsdag (Josefsson, 2012).  

 

2.3.3 Fysiska och psykiska besvär 

Förutom trötthet och kognitiva störningar kan stressen även medföra fysiska och psykiska 

problem. De fysiska problem som kan uppstå i samband med stress är bland annat 

hjärtklappning, magsmärtor, förstoppning, andningssvårigheter och illamående. De psykiska 

besvär som följer av stressen kan exempelvis vara ångest och känslolabilitet (Perski, 2006, s. 

106-107). Risken för belastningsbesvär, såsom värkande leder och muskler i nacke, skuldror 

och rygg, har visat sig öka då fysisk belastning kombineras med stress, eftersom den psykiska 

belastningen ökar muskelspänningen och besvären stannar kvar även efter arbetet. Den 

psykiska belastningen kan i sin tur bero på känslor av otillräcklighet till följd av 

underbemanning, stor arbetsmängd, tidspress, ensamarbete och förväntningar på 

arbetsinsatsen (Arbetsmiljöverket, 2013d). Psykiska påfrestningar utgör också en stor risk för 

konflikter på arbetsplatsen vilket också bidrar till ogynnsamma arbetsförhållanden 

(Arbetsmiljöverket, 2013e). 

 I artikeln av Billeter-Koponen och Fredén (2005) framkommer det att sjuksköterskor 

upplever många kroppsliga och psykiska besvär relaterat till en stressad arbetsplats. 

Huvudvärk, magont, högt blodtryck, andningssvårigheter och smärta i muskler, ben, nacke 

och leder är några exempel på fysiska besvär som framkommer. De psykiska besvären 

handlar mycket om känslomässiga reaktioner med lätt till gråt och svårigheter att vara positiv 

som konsekvenser. Dessa känslor visar sig vara ett resultat av den trötthet som 

sjuksköterskorna upplever (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Även Josefsson (2012) skriver 

om arbetsrelaterade hälsoproblem och att bland annat nack- och ryggproblem, sömnproblem, 

huvudvärk samt muskel- och ledbesvär är vanligt förekommande symtom bland 

sjuksköterskor. Missnöje och vemod är också vanliga känslor relaterat till arbetet och många 

utav sjuksköterskorna i studien upplever att de har svårt att komma över dessa känslor. Att 

arbeta i äldrevården upplevs vara både fysiskt och psykiskt stressande i längden och mer än 
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hälften av sjuksköterskorna i studien har känt ett behov av att sjukskriva sig, men har trots 

detta gått till sitt arbete.  

 

 3 Problemformulering 

Sjuksköterskans arbete visar sig vara såväl fysiskt som psykiskt påfrestande och stressande 

och det kan konstateras att en stressad sjuksköterska upplever nedsatt energi liksom ett 

bristande engagemang i sitt arbete. Höga nivåer av stress på arbetsplatsen och svårigheter att 

koppla bort jobbet på fritiden gör att påfrestningarna kan bli alltför övermäktiga och på sikt 

eventuellt leda till utbrändhet. Men hur uppkommer stressen? Vilka faktorer är det som gör att 

just sjuksköterskan upplever så hög stress i sitt arbete?  

 

4 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilka faktorer i sjuksköterskans arbete som 

orsakar stress.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Den valda teoretiska utgångspunkten för denna litteraturstudie är Aaron Antonovskys begrepp 

KASAM, känsla av sammanhang, vilket kommer att anknytas till och användas som grund för 

i resultatdiskussionen. Begreppet KASAM utvecklades till följd av Antonovskys undran om 

varför vissa människor hanterar livets påfrestningar och motgångar bättre än andra. Han 

menar att livet är fullt av stressfaktorer och att hanteringen av dessa faktorer och påfrestningar 

har stor betydelse för hälsan (Antonovsky, 2005, s. 16-17).  

KASAM omfattar tre centrala komponenter, vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Den första komponenten, begriplighet, handlar om i vilken utsträckning en 

person upplever sin omgivning som konkret och förnuftig, det vill säga i vilken omfattning 

han/hon upplever olika inre och yttre stimuli som sammanhängande, strukturerade, tydliga 

och organiserade. Upplever personen att omgivningen är rörig, otydlig, oförklarlig och 

slumpartad kan detta förklaras som en låg känsla av begriplighet. Att känna en hög grad av 

begriplighet innebär således att personen i fråga kan uppleva olika stimuli som förklarliga och 

organiserade (Antonovsky, 2005, s. 43-44).  

Den andra komponenten i KASAM, hanterbarhet, kan definieras som känslan av att det 

finns tillräckligt med resurser att ta hjälp av för att möta de krav som ställs. Dessa resurser 

kan dels vara inneboende hos personen själv eller bestå av familj, kollegor, religion eller 
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något annat/någon annan man känner att man kan räkna med och litar på. Finns en hög känsla 

av hanterbarhet finns även känslan av att saker och ting, i de flesta fall, går att ordna 

(Antonovsky, 2005, s. 45). Känslan av arbetsrelaterad hanterbarhet bottnar i upplevelsen av 

belastningsbalans liksom i känslan av kontroll. Här kan resurserna utgöras av den kunskap, de 

färdigheter, material och utrustningar som finns till förfogande samt den sociala struktur som 

finns på arbetsplatsen. Ibland kan de sociala relationerna få större betydelse än de inneboende 

resurserna eller de resurser som finns i den formella arbetsmiljön. Det som hotar en hög 

känsla av hanterbarhet är kronisk eller frekvent överbelastning där de nödvändiga resurserna 

inte är tillräckliga och möjligheterna till återhämtning och vila är begränsade (Antonovsky, 

2005, s. 154).  

     Meningsfullhet, som är den tredje och sista delen i KASAM, anses vara det viktigaste 

begreppet och ses som en motivationskomponent; utan meningsfullhet blir vare sig 

begriplighet eller hanterbarhet särskilt långvariga (Antonovsky, 2005, s. 50). Med 

meningsfullhet menas att känna att åtminstone en del av de problem som uppkommer är värda 

att investera energi och engagemang i, att se problemen som utmaningar som måste 

konfronteras med inställningen att söka mening i dessa och göra sitt bästa för att ta sig igenom 

situationen med värdigheten i behåll (Antonovsky, 2005, s. 46). Känslan av meningsfullhet i 

arbetet utgår dels från upplevelsen av att ha ett yrke som är socialt värdesatt och att 

värderingen uttrycks i resurser från samhället, såsom makt, belöningar och prestige. Men även 

känslan av att ha inflytande över sitt arbete och att vara delaktig i beslutsfattande bidrar till 

upplevelsen av meningsfullhet. Att ha möjlighet att kunna välja arbetsuppgifter, -ordning och 

-takt samt att ha inflytande över vad som görs, påverkar viljan att investera energi i det och på 

så vis upplevs sannolikt arbetet även som meningsfullt (Antonovsky, 2005, s. 152-153). 

 

6 Metod 

För att bearbeta syftet och få det besvarat har en litteraturstudie, i enlighet med Friberg 

(2012), gjorts. En litteraturstudie bygger på att man skapar en översikt över det kunskapsläge 

som finns inom det område som valts att skriva om. Detta har författarna gjort genom att ta 

del av tidigare forskning för att på så vis få en uppfattning om vad som redan skrivits om 

ämnet. Vid en litteraturstudie skall den valda litteraturen sedan analyseras och 

kvalitetsgranskas, vilket slutligen resulterar i en beskrivande översikt av ämnet (Friberg, 

2012).  
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6.1 Datainsamling 

Material till resultatet inhämtades från databaserna CINAHL och Academic Search Premier. 

De sökord som har använts är; stress, registered nurse, stressors, nursing environment, 

occupational stress, occupational stressors, nursing, nurses, job-related stress, stress and 

health, professional, professional stress, work stress, nurses’ perceptions, stress in workplace 

samt nurses experience. Sökorden användes i olika kombinationer och skiljdes åt med den 

booleska söktermen AND. Boolesk sökteknik används för att bestämma sökordens samband 

till varandra och när man vill använda fler än ett sökord. De tre huvudsakliga booleska 

termerna är AND, OR och NOT, varav AND utgör den vanligaste (Östlundh, 2012, s. 69). För 

att förtydliga sökningarna till resultatartiklarna har en sökmatris gjorts (se bilaga 1). Till att 

börja med valdes artiklar med titlar som verkade vara relevanta för litteraturstudiens syfte och 

därefter lästes abstraktet igenom. Om artiklarna fortfarande var intressanta och svarade mot 

syftet lästes de igenom i sin helhet.  

 

6.2 Urval 

Litteraturstudien utgår från sjuksköterskans perspektiv och inkluderar både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar för att få en bred översikt över det valda området. Det har inte gjorts 

någon avgränsning gällande publikationsår vid artikelsökningarna, utan spannet mellan 

årtalen har varierat beroende på de olika sökordskombinationerna. Peer reviewed kryssades i 

för att säkerställa att resultatet av sökningarna innehöll vetenskapligt granskat material 

(Östlundh, 2012, s. 76). Även fulltext kryssades i vid artikelsökningarna. Forskning från olika 

länder inkluderades i sökningen men endast artiklar skrivna på engelska valdes ut. Det har 

inte använts någon specifik mall för att kvalitetsgranska artiklarna, men däremot har det varit 

viktigt att artiklarnas olika delar, såsom inledning, bakgrund, syfte, metod, resultat och 

diskussion har funnits med och framkommit på ett tydligt sätt. Även etiska aspekter har tagits 

i beaktande. I det slutgiltiga urvalet valdes tio artiklar ut till resultatet, varav tre kvalitativa 

och sju kvantitativa.  

 

6.3 Dataanalys 

Efter datainsamlingen gjordes en dataanalys som skedde i enlighet med Fribergs (2012) 

modell för analys och vid litteraturstudier är det huvudsakligen artiklarnas resultatinnehåll 

som analyseras och jämförs (Friberg, 2012, s. 140-141). Till att börja med lästes de tio 

utvalda artiklarna noggrant igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få en djupare 

förståelse för sammanhang och innehåll. Nyckelfynd från artiklarnas resultat identifierades 
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och sammanställdes i en provisorisk mall, vilken dock inte presenteras i detta arbete då den 

endast använts som ett utkast för författarna själva. Efter detta identifierades likheter och 

skillnader mellan artiklarnas resultat, vilket gjordes med hjälp av olika färgkoder för att på ett 

tydligt sätt kunna sortera och urskilja de olika teman som framkom.  

 Vid kvantitativa studier ligger fokus på numerisk data och statistik, medan kvalitativa 

studier presenteras i form av exempelvis kategorier eller teman (Friberg, 2012, s. 141). Då 

litteraturstudier har som avsikt att beskriva eller belysa data (Friberg, 2012, s. 134) har 

författarna valt att omformulera de kvantitativa artiklarnas numeriska data till ord. De teman 

som framkom vid dataanalysen utgjorde sedan grunden till resultatets rubriker och efter 

granskningen ställdes resultatartiklarna upp i en matris (se bilaga 2) där man på ett 

överskådligt sätt kan förstå artiklarnas innehåll. 

  

7 Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden är i enlighet med vad Forsberg och Wengström (2013, s. 70) 

rekommenderar, vilket innebär att artiklarna är granskade och godkända av etiska kommittéer 

eller att etiska aspekter har vidtagits. Rekommendationer från Vetenskapsråden (2005, s. 16) 

har även tagits i beaktning, vilka menar att det är av största vikt att forskarens resultat aldrig 

förskönas eller förvrängs i syfte att stödja sin egen teori. Citering av andras material får heller 

aldrig förvanskas (Vetenskapsrådet, 2005, s. 16). Plagiat av tidigare publicerat material är en 

vetenskaplig oredlighet (Vetenskapsrådet, 2005, s. 75) och för att garantera att inga plagiat 

existerar i denna litteraturstudie kommer innehållet granskas i URKUND innan det slutligen 

godkänns av en examinator.  

 Etiska aspekter, såsom informerat samtycke, frivilligt deltagande samt anonymitet, finns 

redovisat i alla artiklar utom en. Trots avsaknad av ett tydligt etiskt resonemang anser 

författarna dock att presentationen av artikelns metod, urval och resultat är av hederligt slag 

och därmed inte utgör någon etisk fara. Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt under 

arbetets gång och har hållit sig objektiva gentemot det inhämtade materialet för att minska 

risken för att påverkas av sin egen förförståelse.  
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8 Resultat 

Resultatet består av tio vetenskapliga artiklar och de faktorer, vilka identifierats som 

stressorsaker i sjuksköterskans arbete, struktureras nedan i olika huvudteman och underteman. 

De två huvudteman som framstod var Bristande socialt stöd och Arbetsbelastning och krav. 

Under huvudtemat Bristande socialt stöd framkom ett undertema; Relation och 

kommunikation med kollegor och chefer. Under huvudtemat Arbetsbelastning och krav 

framkom tre underteman, vilka var; (1)Omorganiseringar, tidsbrist och för lite resurser, 

(2)Ålder och erfarenhet samt (3)Bristande kontroll och delaktighet. 

 

8.1 Bristande socialt stöd  

8.1.1Relation och kommunikation med kollegor och chefer 

Det visar sig att ett bristande och otillräckligt socialt stöd mellan kollegor kan orsaka ökad 

stress hos sjuksköterskor och att påfrestande relationer mellan medarbetare kan utgöra en risk 

för patientsäkerheten. Ett gott samarbete mellan kollegor är viktigt för att kunna stå ut med ett 

högt arbetstempo och det framkommer att sjuksköterskor själva anser att de har ett ansvar 

gällande arbetsatmosfären (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Även i Rothmann, Van der 

Colff & Rothmann (2006) framkommer det att brist på socialt stöd från kollegor och chefer är 

en stressfaktor i sjuksköterskans arbete. Andra stressorsaker som kan relateras till den sociala 

miljön är konflikter och brist på uppskattning av ett bra utfört arbete. Berland et al., (2008) 

menar också att konflikter på arbetsplatsen är en stressfaktor och att konflikter i en stressig 

arbetsmiljö lättare kan skapas eller förvärras. Detta kan i sin tur göra att den energi och 

koncentration som bör användas till patientens fördel, istället läggs på dessa slitningar, vilket 

kan bidra till att misstag lättare görs. 

 Att känna sig uppskattad i sitt arbete ger en uppryckande känsla för sjuksköterskor och ett 

bra teamarbete och samspel i arbetsgruppen visar sig vara positivt. En sjuksköterska uttrycker 

att det känns skönt när arbetsrelaterade problem blir lösta och då det finns ett bra teamarbete 

på arbetsplatsen. En god social relation med bland annat andra kollegor visar sig lindra 

sjuksköterskornas stress (Lim, Hepworth, Bogossian, 2011). Brist och avsaknad på social och 

emotionell respons från chefer bidrar till negativa känslor och sjuksköterskors stress kan 

tydligt relateras till den sociala miljö de arbetar i. Upplevelsen av att inte bli bekräftad av sin 

chef i sitt arbete stärker känslan av stress i arbetssituationen och att inte känna sig sedd 

upplevs som en brist på emotionellt stöd (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003).  
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Jenkins och Elliot (2004) skriver att emotionell utmattning är en bidragande orsak till att 

utveckla tillståndet utbrändhet och det framkommer att ett minskat socialt stöd är förknippat 

med ökad emotionell utmattning. Sjuksköterskor som upplever socialt stöd på sin arbetsplats 

känner således lägre nivåer av stress och emotionell utmattning (Jenkins & Elliot, 2004).  

 

8.2 Arbetsbelastning och krav 

8.2.1 Omorganiseringar, tidsbrist och för lite resurser 

Nedskärningar av personal visar sig öka arbetsbelastningen och sjuksköterskor behöver ”ta  

hand om allt”, även om de uppgifter som inte tillhör sjuksköterskans arbete. Det framkommer 

att sjuksköterskor tycker att de måste ta ett alltför stort ansvar, vilket upplevs vara betungande 

för dem (Lim, et al., 2011). Jenkins och Elliot (2004) menar också att personalbrist är en 

stressande faktor och att en hög arbetsbelastning leder till stor stress hos sjuksköterskor. 

Gelsema, Van der Doef, Maes, Janssen, Akerboom och Verhoeven (2006) visar i sin studie att 

ökad arbets- och tidspress, fysiska krav samt ökad beslutsbefogenhet, med tiden kan orsaka 

emotionell utmattning, somatiska besvär och psykisk stress. Dessa faktorer har även ett 

omvänt samband, alltså att de sjuksköterskor som med tiden utvecklar exempelvis somatiska 

besvär, upplever större arbets- och tidspress, mer fysiska krav, mindre beslutsbefogenheter, 

mindre resurser, mindre belöning och sämre kommunikation. Även ökad psykisk stress är 

relaterad till liknande upplevelser. Detta kan förklaras genom att utmattade och stressade 

sjuksköterskor upplever krav och belastningar som tyngre eftersom deras resurser redan är på 

väg att ta slut. 

 Upplägg och organisation av arbetet samt ekonomiska problem uppges också vara 

kategorier som leder till mycket stress hos sjuksköterskan. Oväntade situationer, otillräckligt 

med resurser, dåliga löner, pappersarbete, tidsbegränsningar och en dålig arbetsmiljö är några 

exempel på stressfaktorer som inkluderas under dessa kategorier (Golubic, Milosevic, 

Knezevic & Mustajbegovic, 2009). Lim et al. (2011) skriver att en hög vårdtyngd leder till 

tidspress, vilket gör att sjuksköterskor inte hinner med alla de uppgifter som är nödvändiga 

för patientens vård. Tidspressen påverkar såväl sjuksköterskornas personliga som 

yrkesmässiga liv och bidrar till en ökad stress hos dem (Lim et al., 2011). Att inte ha 

tillräckligt med tid till att vårda patienterna på grund av att alltmer tid läggs på det 

administrativa arbetet, utgör frustration och stress hos sjuksköterskor. En sjuksköterska 

berättar att hon inte känner sig delaktig i vården av patienterna och menar att det är 

nödvändigt att lita på att undersköterskorna gör ett bra jobb. Det framkommer att 

sjuksköterskor slits mellan olika uppgifter som inte är relaterade till omvårdnaden av 
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patienterna. Mycket av tiden som borde läggas på omvårdnadsarbetet läggs istället på 

administrativa uppgifter, vilket upplevs vara stressande (Olofsson et al., 2003).  

 I studien av Berland et al. (2008) framkommer det att tidspress och ökade arbetskrav ställer 

till problem och äventyrar patientsäkerheten eftersom tiden inte alltid räcker till för att 

exempelvis förbereda läkemedel eller kontrollera att den medicinska utrustningen fungerar 

som den ska. De rutinkontroller av patienterna som bör ske varje morgon hinner sällan bli helt 

fullbordade och svårigheter med att avgöra hur mycket tid varje patient är i behov av, ökar 

pressen och försvårar arbetet ytterligare. Sjuksköterskorna uppger även att pressen gör att de 

ofta måste avvika från de riktlinjer som finns beskrivna på hur omvårdnadsarbetet bör 

genomföras för varje enskild patient (Berland et al., 2008). Andra stressorsaker i 

sjuksköterskans arbete som är relaterade till patientens vård är exempelvis att vårda döende 

patienter eller att se en patient lida. Oenigheter mellan kollegor gällande patientens vård och 

att göra misstag i sitt utförande av vården anses också vara orsaker som utgör stress hos 

sjuksköterskan (Rothmann et al., 2006).  

 Det framkommer att det råder en rädsla över att glömma bort viktig information, liksom 

över att inte kunna utföra sitt arbete korrekt i stressfulla situationer. Känslor av frustration, 

maktlöshet, hopplöshet och otillräcklighet är stressande för sjuksköterskan och oro över att 

inte ha tillräckligt med resurser om en oväntad situation dyker upp visar sig också bidra till 

ökad stress. Det visar sig att stressfulla situationer uppkommer när det förväntas att 

sjuksköterskan skall vara tillgänglig för flera patienter samtidigt. När det är ont om tid och 

sjuksköterskan ständigt blir avbruten förstärks stressen vilket leder till dåligt samvete. En 

sjuksköterska förklarar att det är svårt att hinna klart med sina arbetsuppgifter och att känna 

lugn och ro i sitt arbete. Hela tiden är det något som avbryter - alltifrån ringande telefoner till 

patienter eller kollegor som behöver hjälp samt närstående som är oroliga och behöver prata 

(Olofsson et al., 2003).  

 

8.2.2 Ålder och erfarenhet 

Ökad arbetspress kan associeras med en högre grad av stressfaktorer i arbetet och 

sjuksköterskor med mer erfarenhet visar sig känna mer stress i sin arbetsmiljö än de 

sjuksköterskor som är mindre erfarna (Schaefer & Moos, 1993). I en studie av Purcell, Kutash 

och Cobb (2011) framkommer det att äldre sjuksköterskor har ett större antal patienter, vilket 

leder till en högre arbetsbelastning. Här visar det sig dock att yngre sjuksköterskor känner en 

högre grad av stress relaterat till omvårdnaden av patienterna än vad de äldre sjuksköterskorna 

gör. Stressnivåerna visar sig delvis bero på hur länge sjuksköterskorna har varit verksamma 



 
 12 (28) 

 

inom yrket (Purcell et al., 2011). Många av deltagarna i studien av Berland et al. (2008) 

betonar vikten av att mer erfarna sjuksköterskor bör tillåta de mindre erfarna sjuksköterskorna 

att ta god tid på sig att genomföra sina sysslor, även under stressiga perioder, för att undvika 

att patienterna utsätts för fara. McGillis Hall och Dorans (2007)  studie visar att 

sjuksköterskors känslor av att inte kunna ge fullgod omvårdad bidrar till ökade känslor av 

stress, bristande säkerhet och spänningar inom yrkesrollen. Även att vårda patienter med 

komplex sjukdomsbild samt att vara mindre erfaren ökar dessa känslor (McGillis Hall & 

Doran, 2007).  

 

8.2.3 Bristande kontroll och delaktighet 

I studien av Berland et al. (2008) visar det sig att brist på kontroll och inflytande är faktorer 

som leder till stress i sjuksköterskans arbete. En krävande arbetsmiljö i kombination med 

denna bristande kontroll och ett litet socialt stöd från kollegor, resulterar i ökad stress hos 

sjuksköterskan vilket även kan påverka patientsäkerheten. Flera av sjuksköterskorna i studien 

menar att det är svårt att komma med nya idéer och metoder till de sjuksköterskor som har 

längre erfarenhet inom yrket då det visar sig att mer erfarna sjuksköterskor inte alltid är öppna 

för förändring, utan vill ofta hålla fast vid gamla rutiner. De känner även att andra 

yrkesgrupper inte värdesätter deras kompetens. 

 Bättre tydlighet och kontroll på arbetsplatsen är relaterat till färre stressfaktorer i 

omvårdnadsarbetet och dessutom upplever sjuksköterskor färre problem med kollegor när 

arbetsuppgifterna är tydliga och arbetsbelastningen inte är så hög (Schaefer & Moos, 1993). 

Att inte känna sig delaktig och inte kunna påverka sin arbetssituation leder till känslor av 

hopplöshet hos sjuksköterskan, vilket minskar engagemang och arbetsglädje. Detta leder i sin 

tur till alltmer irritation, vilket har en negativ och stressande effekt hos både sjuksköterskorna 

och i arbetsmiljön i stort (Olofsson et al., 2003). 

 

9 Diskussion 

Diskussionen består av två delar; en metoddel och en resultatdel. I metoddiskussionen 

resonerar författarna kring styrkor och svagheter gällande metodvalet och i 

resultatdiskussionen diskuterar författarna viktiga delar ur studiens resultat, vilka styrks med 

hjälp av ytterligare vetenskapliga artiklar. Utöver detta ställs även studiens resultat i relation 

till den teoretiska utgångspunkten; Antonovskys begrepp KASAM. Dessutom görs 

återkoppling till arbetets bakgrundsdel. 
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9.1 Metoddiskussion 

Metoden för detta examensarbete är en litteraturstudie. Det finns en viss kritik mot 

litteraturstudier då det kan innebära en risk för att författarna aktivt väljer material som 

gynnar det egna ställningstagandet, vilket på så vis gör att studien blir selektiv (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 26). Ur denna synpunkt är det därför viktigt att författarna har ett kritiskt 

förhållningssätt genom hela skrivprocessen. Detta gäller såväl vid urvalet som vid granskning 

av valda studier samt av den egna texten (Friberg, 2013, s. 135). Eftersom författarna själva 

både har iakttagit och upplevt stress inom vården på såväl praktik- som arbetsplatser har det 

hela tiden varit viktigt att påminnas om sin förförståelse för att inte färgas av den. Vid 

sökningen av artiklar dök det upp titlar med fokus på enskilda stressfaktorer. Vid en första 

anblick tycktes dessa intressanta, men blev aldrig aktuella vid urvalet då de vid närmare 

eftertanke ansågs spegla författarnas förförståelse i alltför stor utsträckning.  

 Det var relativt svårt att hitta adekvata artiklar till denna litteraturstudie, men slutligen 

resulterade sökprocessen i totalt tio vetenskapliga artiklar, varav tre kvalitativa och sju 

kvantitativa. Forsberg och Wengström (2013, s. 56) menar att det under en lång tid funnits en 

oenighet om vilken av dessa ansatser som anses vara bäst för omvårdnadsforskning. Dock 

råder det konsensus om att de båda metoderna kan komplettera varandra och att forskningens 

syfte skall styra metodvalet. Att de båda metoderna använts i denna litteraturstudie kan då ses 

som en styrka. Författarna hade dock ett önskemål om att använda sig av en majoritet 

kvalitativa studier i arbetet för att få en djupare inblick i och större förståelse för det valda 

området, men det visade sig att antalet kvantitativa studier var överrepresenterade. Om 

artikelsökningarna hade gjorts utan att kryssa i fulltext hade eventuellt fler kvalitativa studier 

visats och det kan därmed ses som en svaghet att denna begränsning har gjorts. Trots detta 

anser författarna att de valda artiklarna har bidragit med fullgod substans till resultatets 

innehåll och att de svarar mot studiens syfte. Anledningen till att författarna valde att inte 

begränsa sig gällande publikationsår var på grund av rädslan av att missa användbara artiklar 

eftersom det redan fanns svårigheter att hitta artiklar som matchade syftet. Artikeln av 

Schaefer och Moos publicerades år 1993 och kan eventuellt anses vara för gammal, men 

författarna valde ändå att ta med denna då resultatet svarade mot syftet. 

 De valda artiklarna har varit skrivna på engelska, vilket kan utgöra risk för feltolkning då 

detta inte är författarnas modersmål. Denna risk kan ha minskats något eftersom båda 

författarna har läst samtliga artiklar och diskuterat dess innehåll med varandra. De valda 

artiklarna är från fyra olika världsdelar och innefattar åtta olika länder; USA (2), Kanada (1), 

Sverige (1), Norge (1), Kroatien (1), Storbritannien (1), Nederländerna (1), Sydafrika (1), och 
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Singapore (1). Författarna till artikeln från Singapore har dock sin utgångspunkt från ett 

universitet i Australien. Trots den geografiska spridningen framkommer liknande resultat i 

samtliga artiklar, vilket författarna anser bidra till ett tillförlitligt resultat i denna 

litteraturstudie.  

 Artikelsökningen gjordes i två databaser, vilka var CINAHL (Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health) och Academic Search Premier. CINAHL är en databas som är speciellt 

inriktad på forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75) medan 

Academic Search Premier (http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier) är 

en multidisciplinär databas som innehåller tidskrifter inom olika ämnen.  Det kan ses som en 

svaghet att majoriteten av artiklarna är hämtade från Academic Search Premier då denna 

databas inte enbart innehåller omvårdnadsforskning. Artiklarna från denna databas är dock 

från tidskrifter inom omvårdnad eller innefattar sjuksköterskor. Författarna vill även 

poängtera att denna litteraturstudie inte har som syfte att belysa ett omvårdnadsproblem, utan 

att den utgår från sjuksköterskans perspektiv gällande stressfaktorer i arbetet. I några av 

studierna ingår även andra vårdprofessioner, såsom undersköterskor och vårdbiträden, men i 

dessa har det gått att urskilja sjuksköterskans svar från de övrigas och därför har dessa ansetts 

vara användbara till resultatet.  

 Strukturen av analysarbetet har fungerat väl då nyckelfynd på detta sätt har kunnat 

tydliggöras, vilket i sin tur har underlättat för tematiseringen av likheterna i artiklarnas 

resultat. Dessa teman kom sedan att bli denna litteraturstudies resultatrubriker. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Värdet av socialt stöd i arbetsgruppen  

Resultatet visar att ett bristande socialt stöd är en starkt bidragande orsak till stress hos 

sjuksköterskor, medan ett gott stöd från arbetsgruppen minskar känslan av stress. Avsaknad 

av respons och brist på bekräftelse orsakar stress hos sjuksköterskor och liknande bekräftas 

även av författarna i tidigare beskriven bakgrund där det framkommer att den sociala 

arbetsmiljön och det vardagliga mötet med kollegor bidrar till ökad energi, vilket leder till att 

arbetet fungerar bättre. Hertting, Nilsson, Theorell & Sätterlund Larsson (2004) kan bekräfta 

att socialt stöd på arbetsplatsen är viktigt då de menar att positiv feedback på utfört arbete från 

chefer och kollegor bidrar till att skapa en teamkänsla och på så vis även ökar arbetsglädjen. 

Även känslan av grupptillhörighet ökar då sjuksköterskor känner att arbetet flyter på 

obehindrat och att deras olika kompetenser och färdigheter kompletterar varandra. 
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Utifrån begreppet KASAM har sociala relationer stor betydelse för att uppnå en känsla av 

hanterbarhet i arbetet. En hög känsla av hanterbarhet innebär även känslan av att saker och 

ting går att ordna (Antonovsky, 2005, s. 45, 154). Ur ett sjuksköterskeperspektiv kan det 

sociala stödet mellan kollegor därför ses som en viktig resurs eftersom hanteringen av stress 

sannolikt blir lättare genom reflektion och samtal med kollegor. I bakgrunden framgår det att 

det sociala stödet inte enbart utgörs av samtal mellan kollegor, utan kan även handla om 

känslan av att inte vara ensam i svåra situationer.  

 Resultatet visar att det i en stressig arbetsmiljö lätt kan uppstå konflikter och att mycket av 

den energi som borde användas till omvårdnaden av patienterna istället läggs på onödig 

irritation mellan kollegor. Hallin och Danielsson (2008) menar att reflektion och diskussion 

på arbetsplatsen är av största vikt för konfliktlösning. Dock finns det ont om tid till samtal 

under arbetstid, vilket gör att reflektioner istället sker under luncher och andra raster. Detta 

kan styrkas av Hertting et al. (2004) som menar att det höga arbetstempot och känslan av 

stress gör att kommunikationen mellan kollegor blir lidande, vilket ökar irritationen på 

arbetsplatsen. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005b) står det bland annat att sjuksköterskan skall kunna leda, fördela, prioritera och 

samordna omvårdnadsarbetet. Detta innebär att sjuksköterskan skall ha en förmåga att 

utveckla och motivera arbetsgruppen, kunna utvärdera arbetslagets insatser, ge återkoppling, 

stärka förmågan till problemlösning och hantering av konflikter, samt ta tillvara på 

medarbetares åsikter och förslag (Socialstyrelsen, 2005b). Om det förekommer ett bristande 

socialt stöd mellan kollegor kan det eventuellt bli svårt att leva upp till de kompetenser som 

förväntas av sjuksköterskan i hennes arbete. Bjarnadottir (2011) menar att ett ömsesidigt 

socialt stöd mellan kollegor är en viktig resurs för att som sjuksköterska kunna hantera 

utmanande situationer i arbetet. Med ett ömsesidigt stöd delas de olika bördorna med varandra 

och ökar känslan av att vara en enhet, vilket gör att sjuksköterskorna även strävar efter samma 

mål.  

 

9.2.2 Arbetsbelastning och krav 

I resultatet framgår det att det råder bristande kontroll och inflytande gällande sjuksköterskors 

arbetssituation och att känslor av hopplöshet uppkommer då sjuksköterskor upplever att de 

inte är delaktiga och inte kan påverka sin arbetssituation. Detta kontrasteras mot 

arbetsmiljölagen (Svensk författningssamling [SFS] 1977:1160), i vilken det beskrivs att det 

finns en skyldighet att arbetstagaren skall inkluderas i utvecklings- och förändringsarbeten 

gällande det egna arbetet, samt få vara med och utforma den egna arbetssituationen. Hallin 
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och Danielsson (2008) bekräftar vikten av att sjuksköterskor fås möjlighet att argumentera för 

sina åsikter för att få sin röst hörd. Känner sjuksköterskorna att diskussionen blir resultatlös, 

klandrar de sig själva för att vara dåliga förhandlare och ger upp och accepterar 

arbetssituationen alldeles för lätt. Sjuksköterskorna i studien känner även misstro gentemot 

beslutstagarna och tror inte på att förändring kommer ske så länge sjuksköterskorna, utan 

kamp, accepterar den ökande arbetsbördan (Hallin & Danielsson, 2008). Att ha inflytande 

över sitt arbete och att vara delaktig gällande beslut på arbetsplatsen är utifrån KASAM två 

komponenter som bidrar till en ökad upplevelse av meningsfullhet i arbetet (Antonovsky, 

2005, s. 153). Känslan av minskad delaktighet gör dock att sjuksköterskan upplever ett 

bristande engagemang och en minskad arbetsglädje, vilket på så vis kan begränsa känslan av 

meningsfullhet i sjuksköterskans arbete.  

 Resultatet visar att otillräckligt med tid till patientens vård till följd av ökat administrativt 

arbete utgör stress hos sjuksköterskor. Samtidigt menar Hertting et al (2004) att många 

sjuksköterskor tycker att det varierande arbetet, med både administrativa uppgifter samt 

omvårdnad av patienter, gör att arbetet blir innehållsrikt och spännande. Omvårdnadsarbetet 

upplevs många gånger vara emotionellt utmattande vilket kan göra att det administrativa 

arbetet i vissa fall kan fungera som ett sätt att varva ner. Sjuksköterskorna i studien påpekar 

dock att omvårdnaden av patienterna vid tidspress alltid har första prioritet.  

 Fynd som framgår i resultatet är att tidspressen och de ökade arbetskraven i 

sjuksköterskans arbete inte bara påverkar sjuksköterskorna själva, utan även påverkar 

patientsäkerheten negativt. Detta uppfattas oroande då det enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) finns en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att se till att det föreligger en 

hög patientsäkerhet. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005b) skall sjuksköterskan ha förmåga att utföra eller delta i olika 

undersökningar och behandlingar, främja hälsa och förebygga ohälsa, bidra till en god 

vårdmiljö samt arbeta utifrån säkerhet och kvalitet (Socialstyrelsen, 2005b). Denna 

kompetens kan vara svår att helt följa eftersom resultatet visar att sjuksköterskor inte alltid 

hinner med omvårdnaden av patienten samt då det framgår att det ibland även avviks från de 

riktlinjer som skall följas. En alltmer omfattande yrkesroll och att slitas mellan olika 

arbetsuppgifter uppges i resultatet vara stressande för sjuksköterskor. Även i studien av 

Hertting et al. (2004) framkommer det att sjuksköterskorna upplever sin arbetsroll som 

splittrad då det inte finns någon tydlig gräns för sjuksköterskans funktion. Sjuksköterskorna i 

studien upplever att de utför både läkares och undersköterskors uppgifter (Hertting et al., 

2004) och detta kan utifrån KASAM göra att känslan av begriplighet blir försämrad eftersom 
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att arbetsmiljön då kan upplevas som ostrukturerad, otydlig och oorganiserad (Antonovsky, 

2005, s. 44). I studien av Bjarnadottir (2011) framkommer det dock att sjuksköterskor 

uttrycker en positiv attityd gentemot oförutsägbara och utmanande situationer i arbetet. 

Sjuksköterskorna i studien menar att olika situationer utmanar deras emotionella kapacitet då 

de exempelvis går från att vårda en döende patient till att komma med glädjande besked till en 

annan. Att inte hela tiden ha kontroll uppfattas istället som utvecklande samt något som gör 

att arbetsdagen blir intressant (Bjarnadottir, 2011). I bakgrunden framkommer det dessutom 

att krav inte alltid innebär något negativt, utan att det snarare kan förbättra prestationen samt 

bidra till ökad glädje. 

 I resultatet framgår det att ålder och erfarenhet har en betydande roll för huruvida 

sjuksköterskor uppfattar sin arbetssituation som stressande eller inte. Det visar sig dels att 

sjuksköterskor med mer erfarenhet upplever en högre nivå av stress men samtidigt framgår 

det att yngre och mindre erfarna sjuksköterskor upplever ökad stress. Bjarnadottir (2011) 

menar dock att ju mer erfarenhet sjuksköterskor har, desto större engagemang upplever de i 

sitt arbete. Det visar sig också att sjuksköterskor med lång erfarenhet sällan tar med sig jobbet 

hem samt att de inte brukar tänka på privata problem när de är på arbetet (Bjarnadottir, 2011). 

I studien av Feng och Tsai (2012) har nyutexaminerade sjuksköterskor intervjuats och det 

framkommer att dessa sjuksköterskor möts av många nya intryck; både miljö- och 

yrkesmässigt, vilket gör att de känner sig känslomässigt överbelastade. Upplevelsen av en 

”kaosartad” arbetsplats gör att de nyutexaminerade sjuksköterskorna även känner sig 

oorganiserade, överväldigade och splittrade i sin yrkesroll. Faktorer som bidrar till dessa 

känslor är deltagarnas brist på kunskap och klinisk erfarenhet och de flesta av deltagarna i 

studien påpekar att de inte känner sig tillräckligt förberedda som sjuksköterskor efter sin 

utbildning. De känner att mycket av det de lärt sig under sjuksköterskeutbildningen inte är 

användbart i praktiken, utan att den mesta kompetensen och kunskapen inhämtas på plats i 

verksamheten (Feng & Tsai, 2012). Att ha erfarenhet inom sjuksköterskeyrket kan därmed 

uppfattas som en viktig faktor för att uppleva lägre nivåer av stress, eller att det åtminstone 

går lättare att hantera stressen med mer erfarenhet. Samtidigt kan ett ökat engagemang 

eventuellt utgöra högre nivåer av stress då sjuksköterskorna upplever att de inte har 

tillräckligt med tid att ge den vård som behövs.  

 Även ur denna aspekt kan det relateras till KASAM och begreppet begriplighet, då en 

individs uppfattning om olika yttre och inre stimuli påverkar huruvida omgivningen uppfattas 

som strukturerad och sammanhängande (Antonovsky, 2005, s. 43-44). Att ha mer erfarenhet 

kan således eventuellt göra att sjuksköterskan, trots många stressfaktorer i sin omgivning, 
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ändå upplever sin arbetsplats som någorlunda organiserad samt upplever en högre känsla av 

begriplighet än en sjuksköterska med mindre erfarenhet. Detta eftersom att arbetet inte 

innefattar lika mycket nya intryck hos en erfaren sjuksköterska som hos en oerfaren 

sjuksköterska.  

 

9.3 Praktiska implikationer 

Sjuksköterskan är den som skall leda omvårdnadsarbetet och se till att patienten får god vård. 

För att kunna ge en god omvårdnad är det därför av största vikt att sjuksköterskan själv 

känner välbefinnande i sitt arbete. Resultatet från denna litteraturstudie kan visa på att det är 

viktigt att sjuksköterskor samarbetar med varandra och ger varandra stöd, både emotionellt 

och praktiskt. Om alla strävar efter samma mål; att skapa en harmonisk vårdmiljö för både 

patienter och personal, samt försöker att motivera och uppmuntra varandra kan arbetet 

upplevas som mindre stressigt och mer hanterbart. Tid för reflektion och samtal vid 

arbetspassets slut är ett enkelt men värdefullt sätt att avrunda dagen på, samt ett effektivt sätt 

för att få ventilera sina tankar och känslor för att undvika att inte tyngas av dessa utanför 

arbetstid. Det är dessutom viktigt att både kollegor och arbetsledning är lyhörda gentemot 

varandra för att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma påtagliga besvär som stressen kan 

medföra, som exempelvis utbrändhet eller andra psykiska och/eller fysiska åkommor.  

 De organisatoriska stressfaktorer som framkommer, såsom tidsbrist och för få resurser kan 

vara svåra att påverka som enskild sjuksköterska. Därför är det sociala stödet återigen av 

största vikt eftersom det kan vara lättare att påverka arbetssituationen som ett gemensamt 

team. Teamkänsla och ett gott samarbete kan göra stressen mer uthärdlig samt göra att varje 

enskild sjuksköterska känner sig som en viktig resurs i arbetsgruppen. Om sjuksköterskor blir 

bättre på att dokumentera sina missade luncher och andra raster får man en tydligare bild av 

hur mycket sjuksköterskan offrar av sin ”fritid” för att fullfölja sina arbetsuppgifter. Med 

dokumentation konkretiseras problemen och det blir då lättare för arbetsgruppen att 

gemensamt säga ifrån eftersom att det då finns belägg för detta. Författarna till denna 

litteraturstudie vill dock poängtera att en viktig praktisk implikation är att förändring bör ske 

högre upp på ett organisatoriskt plan för att rådande stressfaktorer i sjuksköterskans arbete 

skall kunna minskas.  

 

9.4 Förslag till vidare studier 

Vetenskapliga studier visar att det förekommer höga nivåer av stress i sjuksköterskans arbete 

och att stressen många gånger har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter. Detta är 
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oroande då stressen i sjuksköterskans arbete är ett uppenbart problem, men trots det verkar en 

lösning på problemet vara svår att finna. Eftersom stress är oundvikligt inom vården skulle 

förslag till vidare studier kunna riktas mot stresshantering, det vill säga forskning kring olika 

stressreducerande- eller hanteringsmässiga åtgärder. Effekten av dessa åtgärder skulle därefter 

kunna utvärderas och användas som underlag till ytterligare forskning. Forskning är viktigt, 

men i dagsläget anser vi att handling bör prioriteras för att uppnå en förändring gällande 

sjuksköterskans arbetsbörda och dess påföljande stress.   

 Ett annat förslag till vidare studier är mer forskning kring hur stress i sjuksköterskans 

arbete påverkar patienterna. Det skulle vara intressant att se hur både vårdrelationen, 

patientsäkerheten och det allmänna omvårdnadsarbetet påverkas av stress hos sjuksköterskan. 

Då det till största del har framkommit kvantitativa studier vore det dessutom intressant med 

mer kvalitativ forskning inom detta område. 

 

10 Slutsats 

I denna litteraturstudie har det framkommit ett antal olika faktorer i sjuksköterskans arbete 

som kan leda till stress och det har visat sig att stressen utgörs av såväl psykiska som fysiska 

faktorer. Det kan konstateras att sjuksköterskan arbetar i en påfrestande miljö och det visar sig 

att stress hos sjuksköterskan kan påverka omvårdnaden och patientsäkerheten negativt.  

 Trots ett stressigt arbete med mycket påfrestningar finns det dock en ambition hos 

sjuksköterskorna att alltid göra sitt bästa för patienterna eftersom det är detta, tillsammans 

med ett gott teamarbete med kollegor och chefer, som bringar arbetsglädje.  

 Mycket av det som står i omvårdnadslitteraturen om hur omvårdnadsarbetet bör bedrivas 

kan i dagsläget tyckas vara ett ideal som är svårt att som sjuksköterska leva upp till. De 

stressfaktorer som framkommit i detta arbete har visat sig kunna begränsa sjuksköterskan från 

att använda hela sin kompetens och till följd av detta begränsas även möjligheten till att ge 

den typ av god vård som beskrivs i litteraturen. Som blivande sjuksköterskor hoppas vi därför 

på en förändring gällande sjuksköterskans stressiga arbetssituation för att gapet mellan ideal 

och verklighet skall kunna minskas.  
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nurses’ experience of stress in the 

workplace 

Academic 

Search Premier 

Professional 

stress AND 

nurses AND 

stressors 

66 A qualitative analysis of stress, 

uplifts and coping in the personal 

and professional lives of 

Singaporean nurses 

Academic 

Search Premier 

Registered 

nurse AND 

nursing 

environment 

AND stress 

51 Relationship, task and system 

stressors in the health care 

workplace 
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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 

Berland, 

Natvig & 

Gundersen 

Patient safety and 

job-related stress: A 

focus group study 

2008, Norge, 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Syftet med studien var 

att undersöka effekterna 

av arbetsrelaterad stress 

med hänseende till 

patientsäkerhet.  

-Kvalitativ studie med fyra 

fokusgruppsintervjuer där 

totalt 23 sjuksköterskor 

deltog. 

-Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. En kvalitativ 

innehållsanalys användes 

för att identifiera 

huvudteman och relationer 

mellan dessa teman.  

Resultatet visar att en krävande 

arbetsmiljö tillsammans med liten 

kontroll och ett bristande socialt 

stöd från kollegor resulterar i 

ökad stress som ofta kan leda till 

konsekvenser för 

patientsäkerheten.  

Gelsema, van 

Der Doef, 

Maes, Janssen, 

Akerboom & 

Verhoeven 

A longitudinal 

study of job stress 

in the nursing 

profession: causes 

and consequenses 

2006, 

Nederländerna, 

Journal of Nursing 

Management 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

förändringar i 

arbetsförhållandet 

påverkar stressen och 

tvärt om; hur stress 

påverkar 

arbetsförhållandet 

-Longitudinell studie med 

paneldesign genomfördes 

under tre år.   

-Datan samlades in genom 

att skicka frågeformulär till 

1267 sjuksköterskor. Av 

dessa svarade 807 stycken 

vid första utskicket. Efter 

tre år fanns 621 av dessa 

sjuksköterskor kvar på sin 

arbetsplats och till dessa 

skickades en andra enkät 

ut. 381 sjuksköterskor 

svarade på det andra 

frågeformuläret. 

Resultatet visar att förändringar i 

arbetsförhållanden är mest 

förutsägande, främst angående 

arbetsglädje och emotionell 

utmattning.  

– Det som hade starkast 

inflytande på arbetsglädjen var 

socialt stöd från chefen, belöning 

och känna kontroll över arbetet.  

– Arbets- och tidspress samt 

fysiska krav var det som främst 

föranledde emotionell utmattning.  

– Det visades även att dessa 

faktorer hade omvända samband, 

alltså att stressfaktorer och 
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-Datan analyserades genom 

hierarkisk 

regressionsanalys.  

stressens utfall ömsesidigt 

påverkar varandra. 

Golubic, 

Milosevic, 

Knezevic, 

Mustajbegovic 

Work-related stress, 

education and work 

ability among 

hospital nurses 

2009, Kroatien, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var 

att fastställa vilka 

stressorer som finns I 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö;  

-att beskriva och 

jämföra hur 

sjuksköterskor med 

olika utbildningsnivåer 

upplever jobbstress. 

-att bedöma till vilken 

grad de olika 

stressorerna antas 

påverka 

sjuksköterskornas 

arbetsförmåga. 

-att fastställa om 

utbildningsnivån har 

någon betydelse för 

arbetsförmågan  

-En kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

-Ett frågeformulär 

skickades ut till 1392 

sjuksköterskor anställda på 

fyra universitetssjukhus i 

Kroatien. Av dessa svarade 

1086 stycken (78%).  

-Datan samlades in genom 

att använda två typer av 

enkäter; Occupational 

stress Assessment 

Questionnaire och Work 

Ability Index 

Questionnaire.  

I resultatet identifierades sex 

grupper av stressfaktorer; 

1. Organisation av arbete och 

finansiella problem. 

2. Samhällets kritik 

3. Risker på arbetsplatsen 

4. Konflikter på arbetsplatsen 

5. Skiftarbete 

6. Professionella och 

intellektuella krav. 
 

 

Jenkins & 

Elliot 

Stressors,burnout 

and social support: 

nurses in acute 

mental health 

settings 

2004, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var 

att (1) undersöka och 

jämföra hur utbrändhet 

och stressfaktorer 

upplevs av 

sjuksköterskor och 

undersköterskor inom 

akut psykiatrisk vård, 

(2) undersöka relationen 

– Kvantitativ studie  

– Totalt 240 frågeformulär 

skickades ut till 

sjuksköterskor och 

undersköterskor på 11 

akutpsykiatriska 

avdelningar i London. Av 

dessa svarade 93 stycken, 

varav 57 var sjuksköterskor 

Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplevde att personalbrist och 

hög arbetsbelastning var den 

främsta stressfaktorn. Ungefär 

hälften av deltagarna visade 

tydliga tecken på utbrändhet i 

form av emotionell utmattning. 

En blandning av olika 

stressfaktorer hade samband 
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mellan utbrändhet och 

stressfaktorer samt (3) 

fastställa hur socialt 

stöd inverkar på 

utbrändhet och stress. 

och 36 var 

undersköterskor. 

-För dataanalys användes 

MANOVA, Mann-Whitney 

U-test, chi-square tests, 

Pearsons 

korrelationkoefficient, 

Spearmans 

rangkorrelationskoefficient, 

hierarkisk multiple 

regressionsanalys.  

mellan emotionell utmattning och 

depersonalisation. Ett stort stöd 

från medarbetarna visade sig vara 

relaterat till lägre nivåer av 

emotionell utmattning.  

Lim, Hepworth 

& Bogossian 

A qualitative 

analysis of stress, 

uplifts and coping 

in the personal and 

professional lives of 

Singaporean nurses 

2011, Australien, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av daglig 

stress och hanterbarhet 

-Kvalitativ studie med 

semistrukturerade mail-

intervjuer.  

-Snöbollsurval användes 

för att hitta deltagare och 

23 sjuksköterskor deltog. 

-Datan analyserades genom 

att använda tematisk 

analys. 

I resultatet identifierades tre 

teman som utgör dagliga 

problem; 

-Tidspress 

-Omvårdnadsarbetets karaktär 

-Mångfacetterad yrkesroll 

Det som hade en upplyftande 

verkan på sjuksköterskorna var då 

de kände sig uppskattade och 

betydelsefulla. Hanterbarheten 

identifierades i tre teman; 

-korta pauser i arbetet  

-söka emotionellt stöd 

-Tro/andlig aspekt 

McGillis Hall 

& Doran 

Nurses’ perceptions 

of hospital work 

environment 

2007, Kanada, 

Journal of Nursing 

Manegement 

Syftet med studien var 

att undersöka faktorer i 

sjuksköterskornas 

arbetsmiljö som kan 

påverka resultatet av 

vårdandet.  

-Tvärsnittsstudie 

-Ett slumpmässigt urval 

användes för att värva 

deltagare till studien, varav 

1116 sjuksköterskor deltog 

i studien.  

-Datan samlades in genom 

Uppfattningen av vårdkvaliteten 

visade sig ha en statistiskt positiv 

påverkan på sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse, samt en 

statistisk negativ påverkan på 

sjuksköterskornas arbetspress och 

arbetsrisk.   
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frågeformulär. 

-En flernivåmodell 

(multilevel anlyses) 

användes för dataanalys. 

-Reliabiliteten mättes 

genom att använda 

Cronbachs alpha. 

Olofsson, 

Bengtsson & 

Brink 

Absence of 

response: a study of 

nurses’ experience 

of stress in the 

workplace 

2003, Sverige, 

Journal of Nursing 

Management 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av stress 

och känslor som uppstår 

av stress i arbetet. 

-Kvalitativ studie -

Grounded theory. 

-Semistrukturerade 

intervjuer med fyra 

sjuksköterskor 

genomfördes.  

-Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. En kombination 

av öppen och axial kodning 

användes och en 

mikroanalys av meningar 

öppnade upp texten.  

Resultatet visar att 

sjuksköterskorna hade upplevt 

negativ stress vilket var relaterat 

till den sociala miljön där de 

arbetade. Återkommande 

stressfulla situationer orsakade 

problem för sjuksköterskorna i 

deras dagliga arbete. De upplevde 

känslor av frustration, maktlöshet, 

hopplöshet och otillräcklighet, 

vilket ökade stressen på arbetet. 

 

Purcell, Kutash 

& Cobb 

The relationship 

between nurses’ 

stress and nurse 

staffing factors in a 

hospital setting 

2011, USA, 

Journal of Nursing 

Management  

Syftet med studien var 

att undersöka 

förhållandet mellan 

sjuksköterskors stress 

och 

sjuksköterskebemanning 

på sjukhus.  

- Deskriptiv tvärsnittstudie 

- Elektroniska 

frågeformulär skickades ut 

till 1300 sjuksköterskor 

som ger patientnära vård. 

197 av dessa var 

fullständigt ifyllda och 

användes till resultatet.   

 - Datan analyserades 

genom deskriptiv statistik , 

Pearsons korrelations 

koefficient och ANOVA. 

Resultatet visar att: 

– Ålder och att jobba helger hade 

stor påverkan på 

sjuksköterskornas stressnivåer.  

– Det visade sig även finnas en 

relation mellan ålder och antal 

patienter att vårda; äldre 

sköterskor angav att de vårdar ett 

större antal patienter än yngre 

sköterskor och därmed har äldre 

sjuksköterskor en större 

arbetsbelastning. Ändå uppgav 
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yngre sjuksköterskor att de 

känner en större 

omvårdnadsstress än de äldre.  

– Stressnivåerna påverkas även av 

hur länge sjuksköterskorna hade 

varit verksamma i yrket. 

Rothmann, S., 

Van der Colff 

& Rothmann, 

JC. 

Occupational stress 

of nurses in South 

Africa 

2006, Sydafrika,  

Curationis: South 

African Journal of 

Nursing 

 

Syftet med studien var 

att undersöka validiteten 

och reliabiliteten av 

mätinstrumentet 

Nursing Stress Indicator 

(NSI) samt att 

identifiera skillnader i 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer mellan 

sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

-Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär.  

-980 sjuksköterskor och 

800 undersköterskor valdes 

slumpmässigt ut från olika 

sjukvårdsinrättningar i 

Sydafrika. 

-Datan samlades in genom 

att använda NSI. 

-SAS användes för att 

genomföra statistisk analys 

gällande reliabiliteten och 

validiteten av NSI. 

Resultatet visar fem tillförlitliga 

faktorer som orsakar stress i 

sjuksköterskans arbete. Dessa är; 

-Vård av patienten 

-Arbetskrav 

-Brist på socialt stöd 

-Problem i personalen 

-Övertid 

 

Schaefer & 

Moos 

Relationship, task 

and system stressors 

in the health care 

workplace 

1993, USA, 

Journal of 

community and 

Applied Social 

Psychology 

Syftet med studien var 

att beskriva 

utvecklingen av 

mätinstrumentet WSI 

(Work Stressors 

Inventory).  

-Personal från 39 

arbetsenheter på 14 olika 

vårdinrättningar deltog i 

studien. Av 695 

tillfrågande personer var 

det tillslut 435 som 

fullföljde undersökningen. 

-Datainsamlingen skedde 

genom att deltagarna fick 

fylla i WSI som är ett 

mätinstrument som 

fastställer sex typer av 

arbetsstressorer inom tre 

Resultatet visar att de 

sjuksköterskor som hade mer 

erfarenhet upplevde att det fanns 

mer stressfaktorer i arbetsmiljön 

än de som var mindre erfarna. 

Faktorer relaterade till stress på 

arbetsplatsen var; 

- Hög arbetsbelastning 

- Låg delaktighet i sitt arbete 

- Bristande stöd från chefer 

- Oklarhet och bristande kontroll 

De sjuksköterskor som upplevde 

flera stressfaktorer angav även 
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huvudområden, vilka är; 

relationsmässiga stressorer, 

uppgiftsrelaterade 

stressorer samt 

organisatoriska stressorer.  

-För dataanalys användes 

ANOVA. 

mindre arbetstillfredsställelse och 

hade känslor av att vilja lämna sitt 

arbete. Dock visade det sig att 

dem stressfaktorer som inkluderar 

omvårdnad av patienten var 

relaterat till en ökad 

arbetsprestation.  

 

 

 


