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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesområde har förändrats mycket under de senaste 

decennierna. Detta gäller även arbetsmiljön på sjukhus och andra vårdinstanser. Ökade 

effektiviseringskrav, ett minskat inflytande för personalen och splittrade arbetsuppgifter är 

vanligt förekommande på många arbetsplatser idag. Till följd av detta är sjuksköterskor en 

riskgrupp när det kommer till att drabbas av så kallad negativ stress.  

 

Syfte: Att beskriva faktorer i det dagliga arbetet som kan leda till negativ stress hos 

sjuksköterskan.  

 

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt. Resultatet grundar sig på 13 stycken 

vetenskapliga artiklar, fem kvalitativa och åtta kvantitativa. Vid analysen lästes artiklarna ett 

flertal gånger och likheter och skillnader identifierades.  

 

Resultat: Resultatet visade att det fanns många olika faktorer på sjuksköterskans arbete som 

kan leda till negativ stress. Dessa faktorer delades upp i tre huvudkategorier: Brister i 

organisationen och ledarskapet, med två underrubriker Underbemanning, tidsbrist och 

otillräckliga resurser och Långa arbetspass och växlande arbetstider, Att inte kunna 

tillgodose patienten med adekvat vård och Brister i den psykosociala miljön. 

 

Diskussion: Resultatet diskuterades främst utifrån Aaron Antonovskys salutogena modell om 

Känsla av sammanhang (KASAM).  Resultatet visade sig stämma överens med tidigare utförd 

forskning inom området. Den negativa stressen påverkade inte enbart sjuksköterskan utan 

även omvårdnaden med en försämrad vårdkvalitet, försämrad patientsäkerhet och en ökad risk 

för att begå misstag.  

 

Nyckelord: Negativ stress, sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress, organisation, socialt stöd  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: The profession of nursing has changed a lot during the recent decades. This 

also includes the work environment in hospitals and other healthcare institutions. Increased 

efficiency requirements, reduced influence of staff and fragmented tasks are common in many 

workplaces today. As a result nurses are a high-risk group when it comes to being exposed to 

so-called negative stress.  

 

Aim: To describe factors in the daily work that could lead to negative stress for nurses. 

 

Methods: The thesis is a literature study. The results are based on 13 scientific articles, five 

qualitative and eight quantitative. During the analysis the articles were read several times and 

the differences and similarities were identified. 

 

Results: The results showed that there were many factors in the nurse's work that could lead 

to negative stress. These factors were divided into three main categories: Deficiencies in 

organization and leadership, with two sub-headings Inadequate staffing, lack of time and 

inadequate resources and Long working hours and changing working shifts, Not being able to 

meet the patient with adequate care and Deficiencies in the psychosocial environment. 

 

Discussion: The results were discussed particularly by Aaron Antonovsky's salutogenic 

model of Sense of Coherence (SOC). The results proved to be consistent with previous 

research conducted in the field. The negative stress affected not only the nurse but also care in 

general with decreased quality of care, decreased patient safety and an increased risk of 

making mistakes. 

 

Key words: Negative stress, nurses, occupational stress, organization, social support  
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1.1 Inledning 

Den 23 januari 2013 publicerade Dagens Nyheter en artikel om barnintensiven på Skånes 

universitetssjukhus. På sjukhuset hade 32 av 45 sjuksköterskor sagt upp sig samtidigt till följd 

av försämrade arbetsvillkor. De tidigare rådande arbetsavtalen hade sagts upp vilket 

resulterade i en löneminskning på mer än 2000kr i månaden för sjuksköterskorna. Trots detta 

förväntades de arbeta lika många timmar som tidigare (Dagens Nyheter, 2013).  

 Detta är bara en av många mediala rapporter om sjuksköterskornas arbetsvillkor som 

publicerats den senaste tiden. I dagens samhälle finns en ständigt ökad press på sjuksköterskor 

att arbeta längre och obekvämare tider till följd av nedskärningar och ekonomiska 

besparingar. Arbetsmiljön förändras och patienttrycket ökar men vad får detta för 

konsekvenser för den enskilda sjuksköterskan och omvårdnaden? 

 Redan tidigt under utbildningen insåg vi båda att organisation och ledarskap var något som 

intresserade oss. Även negativ stress och vad som orsakar detta är något som vi känner stort 

engagemang inför. Vi har därför valt att skriva vår kandidatuppsats om hur det vardagliga 

arbetet påverkar den psykiska hälsan hos sjuksköterskor med inriktning på negativ stress.  

 

2.1 Bakgrund 

2.2 Vårdvetenskap, omvårdnad och vårdande 

Sjuksköterskeutbildningens akademiska huvudområde har olika benämningar beroende på 

lärosäte. Ämnet kallas för omvårdnad, vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap. Det är inte 

heller ovanligt att omvårdnad och omvårdnadsvetenskap används som identiska begrepp i 

styrdokument. Detta kan leda till att lärosäten inte skiljer på forskningsämnet och omvårdnad 

som verksamhet i den professionella yrkesutövningen (Östlinder, Söderberg & Öhlén, 2009). 

 Vårdvetenskapen ses enligt Dahlberg & Segersten (2010, s.19-20) som ett autonomt 

akademisk ämne som har patienten i fokus och beskriver vårdandets mål som att stödja och 

stärka hälsan. Vårdvetenskap är något som kan och bör utövas av alla som arbetar inom 

vården. Omvårdnadsbegreppet däremot beskrivs tillhörande sjuksköterskans domän. 

 Vidare beskriver Dahlberg och Segesten, (2010, s.22-23) vårdvetenskapen som en disciplin 

med ett antal ontologiska antaganden om hur verkligheten är skapad. Enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 17) berör dessa antaganden hälsa, 

människan och grundmotivet för vårdande. Ett exempel på ett vårdvetenskapligt ontologiskt 

antagande är enligt Eriksson (1997, s.10) att människan är en helhet med ande, själ och kropp.   
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 Till vårdvetenskapen hör också ett antal bärande begrepp, så kallade konsensusbegreppen. 

Genom dessa begrepp förklaras och stärks vårdvetenskapens ontologiska antaganden. 

Konsensusbegreppen är hälsa, miljö, människa/patient och vårdande och de hjälper även till 

att lägga grunden för den forskning som bedrivs inom disciplinen (Dahlberg & Segersten, 

2010, s.19-20).   

 Liksom vårdvetenskapen utgår även omvårdnaden utifrån ett patientperspektiv.  Att 

bedriva omvårdnad innebär att utifrån patientperspektivet tillfredsställa olika behov som 

psykiska, fysiska, andliga och sociala vid ohälsa. I omvårdnaden ingår det även att förebygga 

ohälsa (Ternstedt & Norberg, 2009).  

 Enligt både Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2010) och Norberg, 

Engström och Nilsson (1995,s. 10) ska omvårdnad bedrivas med ett värnande och 

hänsynstagande för patientens känslighet och sårbarhet. Som vårdare är det viktigt att i mötet 

med patienten visa respekt för dennes integritet och värdighet. God omvårdnad innebär också 

att strävan efter att skapa tillitsfulla möten och att ha förmågan att förmedla tillit och hopp. 

Den goda omvårdnaden tar också hänsyn till patienten självbestämmande och autonomi.  

 Att bedriva omvårdnad innebär att inte bara ta hänsyn till patienten utan även patientens 

närstående, omgivning, familj och miljö. Målet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och 

lindra lidande. Sjuksköterskans uppgifter innebär bland annat stötta, guida och aktivt hjälpa 

utifrån ett gott bemötande. I mötet med patienten måste vårdaren till exempel vara medveten 

om vilka signaler denne sänder till patienten och veta skillnaden mellan att bemöta patienten 

öppet och vänligt och att bemöta patienten med slutet och ovänligt (Dahlberg & Segesten, 

2010 s.193).  

 Att vårda är från början ett naturligt mänskligt beteendemönster. Över tid har delar av 

detta utvecklats till ett yrkesmässigt vårdande som idag innefattar ett stort antal professioner 

(sjuksköterskor, psykologer och läkare med flera) (Eriksson, 1997, s. 9). Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010, s.44, 48) är hälsa vårdandets mål. Genom att stötta människor i deras 

hälsoprocesser uppnår vårdandet sitt syfte. För att förstå vårdandet krävs också en förståelse 

för vad hälsan står för Dahlbergs och Segestens (2010, s.49) beskriver hälsa som något som 

rör hela människan. Att ha hälsa innebär något annat än bara frånvaro av sjukdom. Det kan 

ses som en känsla av en inre jämnvikt, men även att ha en balans till livet och sina 

medmänniskor. Upplevelsen av hälsa är inte densamma för alla människor och begreppet 

måste därför ses som något mångdimensionellt. Hälsa är inte något som är konstant eller 

något som kan mätas i en formel eller tabell. Hälsan kan ses som en reflektion av en 

människas aktuella och totala livssituation. 
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2.3 Yrkesrollen- från pliktrogen och lojal läkarassistent till självständig och 

oberoende sjuksköterska 

Florence Nightingale var en av de första som propagerade för att sjuksköterskor borde 

utbildas. Hon startade år 1860 en sekulariserad sjuksköterskeutbildning på ST: Thomas 

Hospital i London (Götlind, 2010, s. 24-25). 

   Under 1900-talets första hälft bestod sjuksköterskans huvudsakliga uppgift av att tjäna 

läkaren och assistera denne i arbetet. Hon beskrivs som den förlängda armen och ett par extra 

ögon som hjälpte läkaren att göra iakttagelser samt att utföra de kontroller och mätningar som 

ordinerats. Sjukvården under denna tid var mycket hierarkisk och sjuksköterskan hade en 

underlägsen position i förhållande till läkaren (Rehn, 2008, s. 49 och 58). 

 I och med att synen på hälsa och sjukdom har förändrats under det senaste århundradet har 

även sjuksköterskans yrkesroll och ansvarsområde fått ett nytt fokus. På 1900- talets första 

hälft sågs patienten som ett kroppsligt objekt och vårdpersonalen tog endast hänsyn till 

sjukdomen och dess symtom. Under 1940- och 1950-talet förändrades synen på patienten. Att 

som sjukvårdpersonal enbart rikta in sig på sjukdom och symtom var då inte längre 

tillräckligt. Intresset riktades nu också mot människan som en kännande, tänkande och social 

individ (Rehn, 2008, 128 -131).  

 Sekelskiftets andra hälft ger inte bara uttryck för sjuksköterskornas frigörelse från medicinen 

utan också nya föreställningar om hur omvårdnadsarbetet ska fördelas. På 90-talet beskrivs 

omvårdnaden som tvåfaldig, den allmänna omvårdnaden som kan utföras av all personal 

inom hälso- och sjukvården samt den specifika omvårdnaden som endast sjuksköterskan 

besitter kompetens att utföra. Sjuksköterskan framställs tydligt som överordnad 

undersköterskor och vårdbiträden och blir därmed även arbetsledare (Rehn, 2008 s. 203).  

  Högskolereformen 2007 innebar att sjuksköterskeutbildningen i Sverige utvecklades och 

fick en ny examensstruktur i form av tre nivåer- grund nivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Grundnivån innefattar sjuksköterskeprogrammet och på den avancerade nivån ligger 

specialistsjuksköterskeutbildningen (Östlinder, Söderberg & Öhlén, 2009). Idag styrs 

yrkesutövningen i stora delar av socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Sjuksköterskans tre 

huvudområden är Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning och 

Ledarskap. Det arbete som sjuksköterskan utför ska genomsyras av en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt. Omvårdnadens teori och praktik delas upp i sex kompetensområden: 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap, bemötande, information och undervisning, 
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undersökningar och behandlingar, främja hälsa och förebygga ohälsa, säkerhet och kvalitet 

och vårdmiljö. Forskning utveckling och utbildning delas upp i tre kompetensområden: 

Forskning och utveckling, personlig och professionell utveckling och utbildning och 

Ledarskap delas upp i två kompetensområden: Arbetsledning och samverkan i vårdkedjan. 

Alla dessa kompetensområden delas sedan in i cirka hundra delkompetenser (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

2.4 Sjuksköterskans arbetssituation idag 

Idag har sjuksköterskor en stabil yrkesidentitet med hjälp av legitimationen och en stark 

kåranda (Götlind, 2010, s. 223-224; Östlinder, Söderberg & Öhlén, 2009).  

  Enligt folkhälsoguiden (2011) har det under de senaste decennierna gjorts genomgripande 

reformer inom den offentliga sektorn på grund av ökade krav på effektivitet. Ett nytt styre har 

införts inom hälso- och sjukvården (så kallade New Public Managment) med 

marknadsorienterade inslag som ekonomisk resultatstyrning och konkurrens mellan interna 

resultatenheter. Detta har fått stora konsekvenser för både patienter och arbetstagare inom 

vården, ett exempel är de kraftiga nedskärningarna som skett i samband med införandet av 

reformen. Sammanfattningsvis kan den nya reformen ge effekter som: 

 Högre krav på de anställdas kundanpassning och kostnadsmedvetenhet. 

 Risk för att kortsiktiga ekonomiska intressen prioriteras framför vårdkvalitén. 

 Mindre inflytande och egenkontroll hos den anställde och ökade kvantitativa och 

kvalitativa krav. 

 Minskad arbetstrygghet genom ökat antal tidsbegränsade anställningar. 

 Ökad risk för roll- och etiska konflikter vilket kan medverka till cynism och 

samvetsstress (Folkhälsoguiden, 2011). 

 Enligt det svenska arbetsmiljöverket utsätts hälso- och sjukvårdens personal för en hög 

arbetsbelastning. Då sjukvården är i ständig utveckling och anpassning efter nya politiska 

inriktningar och rön blir arbetet kunskapsintensivt. Samhällets krav på minskade vårdköer och 

förbättrad vårdkvalitet gör det svårt för vårdpersonal att hinna med. Högt tempo, splittrade 

arbetsuppgifter och en stor arbetsmängd gör att återhämtning och tid för reflektion sällan 

hinns med. Detta gör att vårdpersonal är en stor riskgrupp för att drabbas av psykiska och 

fysiska besvär eftersom de hela tiden förväntas öka sin arbetsmängd och samtidigt ge en 

bättre vård (Arbetsmiljöverket, 2012). 
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2.5 Arbetsmiljön  

Arbetsmiljö är ett begrepp som omfattar både fysisk- och psykosocial miljö (Zanderin, 2005 

s.11). Den fysiska arbetsmiljön kan beskrivas som den miljö vi befinner oss i när vi arbetar. 

Det kan vara allt från belysning, lukt och andra människor till byggnader, natur och maskiner.  

Beroende på hur den fysiska miljön ser ut på vår arbetsplats så påverkar den oss människor 

och vårt arbete (Denward, 2005, s.91,92,106). Den psykosociala arbetsmiljön kan där emot 

beskrivas som interaktionen mellan sociala- och psykiska faktorer (Theorell, 2003, s.14). 

 Arbetsmiljön påverkas mycket av vilken typ av ledarskap som finns på arbetsplatsen. Ett 

starkt, gott ledarskap har visat sig ha positiva effekter till exempel genom ökad tillfredställelse 

hos personalen, förbättrad vårdkvalitet samt förhöjda resultat för hela organisationen 

(Sherman & Pross, 2010). Även Hinno, Partanen och Vehviläinen-Julkunens (2011) visar en 

tydlig koppling mellan utformningen av arbetsmiljön, stöd från ledare och nivån på 

vårdkvaliteten. De sjuksköterskor som upplevde att de hade att starkt stöd gällande sin 

professionella utveckling ansåg även att vårdkvaliteten på deras arbetsplats var hög.  

  Idag bedrivs vården med fokus på ekonomi och produktivitet. Sedan 70-talet har 

stödverksamheter inom vården successivt minskat, till exempel administratörer inom personal 

och löneområdet, städare, vaktmästare, sekreterare och transportörer. Alla arbetsuppgifter 

kvarstår men har nu istället landat på vårdpersonalen. Cirka 30 procent av de arbetsuppgifter 

sjuksköterskor har idag kan egentligen utföras av andra yrkesgrupper. En konsekvens av detta 

blir att vårdpersonalen hamnar längre och längre ifrån kärnverksamheten, alltså att tillgodose 

patienternas behov av vård och behandling (Lilja Andersson, 2012 s.159-160). 

  Enligt svensk arbetsmiljölag ska arbetsmiljön vara anpassad efter olika individers 

förutsättningar både psykiskt och fysiskt samt att arbetstagaren ska få möjlighet att utforma 

sitt arbete. Arbetsinnehållet och arbetsorganisationen ska utformas på ett sätt som inte utsätter 

arbetaren för psykisk eller fysisk belastning som kan orsaka olycksfall eller ohälsa. 

Förläggning av arbetstid och löneformer ska beaktas (SFS: 1977:1160). Trots detta är 

sjuksköterskeyrket i topp tio bland de yrken där arbetstagarna utsätts för hög påfrestning, 

höga krav, saknar stöd från chefer och arbetskamrater samt har liten möjlighet till 

egenkontroll inflytande över sitt arbete (Arbetsmiljöverket 2001). Detta är inte specifikt för 

svenska sjuksköterskor. Internationella studier visar att sjuksköterskor känner sig 

överbelastade, ignorerade, inte uppskattade av ledningen samt att resurser och bemanning är 

otillräckliga (O´Mahony, 2011; Ugur-Gok & Kocaman, 2011).   
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2.6 Stress  

Stress kan ses som den fysiologiska reaktionen som uppkommer när en person utsätts för 

stressorer vilket leder till en ökad fysiologisk aktivitet och handlingsberedskap. Denna typ av 

stressreaktion kan vara både funktionell/ändamålsenlig och dysfunktionell/mindre 

ändamålsenlig men oavsett vad som utlöser stressen reagerar kroppen på samma sätt. Den 

fysiologiska reaktionen på stress leder till ökad fysiologisk aktivitet och handlingsberedskap 

(Whärborg, 2002, s. 33, 44, 45; Theorell, 2003). Stress kan även resultera ett antal negativa 

konsekvenser för individens hälsa bland annat olust, rastlöshet, huvudvärk, hypertoni, 

hjärtinfarkt och en för tidig död. (Ericson & Ericson, 2008, s. 70; Levi, 2003). 

 Stress som är stimulerande, måttlig och hjälper oss att nå våra mål kan beskrivas som 

positiv så länge personen ifråga har en känsla av kontroll. När denna känsla inte infinner sig 

och situationen upplevs okontrollerbar definieras detta som negativ stress. Ett annat sätt att 

beskriva negativ stress är situationer där förväntningarna och krav inte stämmer överens med 

vad personen förmår Exempel på när dessa situationer kan uppstå är när arbetet ställer höga 

krav, ger dåligt socialt stöd och vid låg känsla av egenkontroll (Eriksen & Ursin, 2005; Levi, 

2005).   

   Långvarig stress kan leda till så kallat utmattningssyndrom även känt som utbrändhet 

(Whärborg, 2002, s. 39-40). Christina Maslach var en av de första som började användas sig 

av och beskriva detta begrepp. Enligt henne drabbar utbrändhet i stor utsträckning människor 

som arbetar inom så kallade kontaktyrken. Dessa arbeten innehåller mycket personlig kontakt 

med andra människor och kan vara emotionellt och fysiskt krävande (Maslach och Leiter, 

1999, s. 35). Den dagliga kontakten med patienten kan uttömma sjuksköterskans emotionella 

resurser.  Detta kan i sin tur leda till känslor som frustration och hjälplöshet, framförallt i 

vårdsituationer som är svåra att hantera, vilket kan ligga till grund för och till slut leda till 

utbrändhet (Lee & Akhtar, 2011). Andra påfrestningar, utöver situationen på arbetsplatsen, 

kan också leda till utmattningssyndrom. Exempel på detta kan till exempel vara personliga 

egenskaper som tävlingsanda, ambition och kronisk känsla av tidsbrist eller otålighet 

(Whärborg, 2002, s. 55) 

  Många sjuksköterskor uppger att de känner sig tillfredsställda med sitt arbete och skulle 

gör samma karriärsval om de fick chansen att välja på nytt. Anledningar som bidrog till detta 

var främst den personliga kontakten med patienter, känslan av personlig tillfredsställelse samt 

goda relationer till medarbetare och kollegor (Bressi et.al., 2008).  

 Det finns även ett tydligt samband mellan goda sociala förmågor och minskad risk för 

jobbrelaterad stress. Även god problemlösningsförmåga, socialt stöd och en stark känsla av 
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samhörighet har en positiv inverkan på detta (Malinauskiené, Leisyte & Mailnauskas, 2009; 

Uchiyama et.al., 2011).   

 

2.8 Problematisering 

Sjuksköterskans profession och tillhörande ansvarsområde har förändrats mycket över tid. I 

vardagligt tal kallas sjuksköterskan ofta för ”spindeln i nätet” och detta beskriver väl vad 

arbetet idag går ut på. En sjuksköterska förväntas vara en länk mellan samtliga instanser i 

vårdkedjan, skapa en god vårdrelation till patienten och dennes närstående samt besitta såväl 

medicinsk- som vårdvetenskaplig kunskap. 

 Även sjuksköterskans arbetsmiljö och arbetssituationen har förändrats med ny teknik, 

omorganiseringar och en ständigt ökad arbetsbelastning. Till följd av detta kvalificerar sig 

sjuksköterskor som en högriskgrupp när det kommer till att drabbas av psykisk ohälsa på 

grund av negativ stress vilket i sin tur kan påverka omvårdnaden och patienten på ett 

ogynnsamt sätt. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om hur sjuksköterskans 

arbetssituation påverkar på den mentala hälsan och hur negativa faktorer som kan leda till 

detta kan elimineras. Inte enbart för att främja sjuksköterskors hälsa utan även för att kunna 

förbättra vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten.  

  

3.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt har varit att beskriva faktorer i det dagliga arbetet som kan 

leda till negativ stress hos sjuksköterskan.  

 

4.1 Författarnas begreppsbeskrivning 

I litteraturen beskrivs samma typ av stress men benämns på olika sätt: 

etisk-moralisk- samvets-eller arbetsrelaterad stress. På grund av detta har författarna i denna 

studie valt att låta begreppet negativ stress innefatta samtliga typer av stress som nämns ovan. 

Gemensamt för dessa är att de sker på arbetsplatsen samt att de påverkar sjuksköterskan 

negativt. Fokus ligger på organisatoriska- och sociala faktorer.  

 

5.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska utgångspunkt som valts för denna litteraturöversikt är Aaron Antonovskys 

salutogena infallsvinkel KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Inom KASAM ligger fokus på 

de generella motståndsresurser som ger en person kraft att bekämpa stressorer. Exempel på 
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motståndsresurser är socialt stöd, jagstyrka, ekonomisk stabilitet, kulturell stabilitet med 

mera. Antonovsky menar att gemensamt för dessa generella motståndsresurser är att de 

allesammans bidrar till att göra de stressorer som en person utsätts för begripliga och på så vis 

också ger personen kraft att bekämpa dessa. Antonovsky vill, med KASAM som 

utgångspunkt, besvara frågan hur det kommer sig att vissa människor klarar sig bra och kan 

bevara sin hälsa trots att de utsätts för mängder av stressorer medan andra inte klarar sig lika 

bra (Antonovsky, 2005, s. 16-17). 

  Begreppet KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. När en person har höga värden av dessa komponenter innebär det även att hen 

har så kallad hög KASAM. När en person med hög KASAM utsätts för stressorer har de 

större möjligheter att skapa ordning och finna en mening i situationen (Antonovsky, 2005, s. 

43-45, 56, 185). Westlund (2005, s. 44) beskriver begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet som komponenter som främjar hälsa hos en person genom att göra dennes 

tillvaro sammanhängande.  

 

5.2 Begriplighet 

Den första komponenten, begriplighet, beskriver i vilken utsträckningen en person upplever 

och förnuftsmässigt kan begripa yttre och inre stimuli på ett sammanhängande, strukturerat 

sätt. Även om dessa stimuli kommer som en överraskning eller är icke-önskvärda (till 

exempel krig, död och misslyckanden) kan en person med hög känsla av begriplighet förstå, 

ordna upp och förklara dessa för sig själv (Antonovsky, 2005, s. 44-46). 

 

5.3 Hanterbarhet 

Den andra komponenten, hanterbarhet, innefattar om en person anser sig ha resurser att 

hantera de stimuli som hen utsätts för i det dagliga livet. En person med hög känsla av 

hanterbarhet anser sig inte vara ett offer för omständigheterna utan känner att hen har resurser 

som hjälper till att möta de krav och stimuli som hen utsätts för. Dessa resurser kan komma 

inifrån personen själv (till exempel en stark identitet) men kan även vara någon/något i hens 

närhet som hjälper till att kontrollera situationen. Exempel på dessa yttre omständigheter kan 

vara Gud, en läkare, en make eller maka, någon som personen känner att hen kan lita på 

(Antonovsky, 2005, s. 44-46, 54) 

   



 
 9 (35) 

 

5.4 Meningsfullhet 

Den tredje och sista komponenten inom KASAM är meningsfullhet. Antonovsky kallar denna 

komponent för KASAM-begreppets motivationskomponent. Denna komponent syftar till i 

vilken utsträckning en person känner att livet har en känslomässig innebörd, det vill säga att 

en del av de utmaningar, krav eller problem som denne utsätts för är värda att investera 

engagemang och energi i. När något oväntat händer drar sig dessa personer inte undan utan 

konfronterar och försöker söka en mening det som hänt. Personer med extremt låg KASAM 

visar i motsats till detta få indikationer på att de har något i sitt liv som betyder särskilt 

mycket för dem eller är värt att investera energi. Komponenten meningsfullhet påvisar även 

vikten av delaktighet. En person kan uppleva känslan av delaktighet när hen är medverkande i 

de processer som skapar dennes öde och dagliga erfarenheter (Antonovsky, 2005, s. 44-46).   

 

6.1 Metod 

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006, s.87) innebär detta 

att kunskapsläget inom ett visst område kartläggs. 

 

6.2 Datainsamling 

För att kunna få en uppfattning om vad som tidigare har studerats inom området behövde 

författarna ta reda på tidigare, befintlig forskning. De databaser som använts till detta var 

CINAHL plus with full text, MedLine och SwePub. Även Nursing & Allied Health Source 

användes utan relevanta resultat. Databaserna valdes ut på grund av dess inriktning på 

omvårdnad och sjuksköterskeyrket. De sökord som ansågs vara relevanta för studien och som 

sedan användes vid artikelsökningen var: burnout professional, nurse, burnout, work 

environment, nurses, organization, nursing, profession, stress, hospital, job satisfaction, 

psychological stress, occupational stress, moral distress, stress of concience samt 

samvetsstress. Sökorden kombinerades på ett flertal olika sätt för att få ett så brett utbud som 

möjligt. Vissa sökord skiljde sig beroende på vilken databas som tillämpades. För ytterligare 

information om sökkombinationer, antal träffar samt utvalda artiklar, var god se bilaga 1.  

 

6.3 Urval 

Ett av inklusionskriterierna för artiklarna i litteraturöversikten var en tidsavgränsning mellan 

år 2008-2013. Detta för att de skulle vara så aktuella som möjligt. Vid vissa sökkombinationer 

kortades denna avgränsning ner till 2011-2013 på grund av ett för stort antal träffar. 

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.proquest.com/nursing?accountid=27209
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Ytterligare inklusionskriterier var att studierna skulle vara applicerbara på 

allmänsjuksköterskans arbetsområde, att författarna fört ett etiskt resonemang eller att de var 

godkända av en etisk kommitté och att svarsfrekvensen översteg 50 procent (kvantitativa 

artiklar). Vetenskapliga artiklar som inte var publicerade i en tidskrift med inriktning på 

omvårdnad eller sjuksköterskor exkluderades. Samtliga sökningar avgränsades med peer 

reviewed. Ytterligare avgränsning gjordes med hjälp av full text. Det lades även stor vikt vid 

att samla in ett sort antal internationella studier för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

Dock valdes enbart artiklar publicerade engelska ut.  

 

6.4 Analysmetod 

Vid första sökningen valdes 17 artiklar ut efter deras relevans till litteraturöversiktens syfte. 

Av dessa 17 valdes fem bort vid första analysen, tre på grund av ett för stort bortfall (över 50 

procent), en på grund av att den inte var etiskt godkänd eller hade något etiskt resonemang 

och en annan på grund av att det var en litteraturöversikt. Ytterligare tre artiklar exkluderades 

då det visade sig att de inte var publicerade i tidskrifter med inriktning på omvårdnad eller 

sjuksköterskor. De resterande åtta artiklarna behölls då de visade sig vara adekvata i relation 

till studiens syfte. För att komplettera med fler artiklar gjordes en ytterligare sökning i samma 

databaser som ovan men även i SwePub och MedLine. Sex artiklar valdes ut varav en 

exkluderades på grund av att den sjuksköterskegrupp som studien behandlade var verksamma 

inom en ytterst specifik domän som inte kunde appliceras på allmänsjuksköterskan 

yrkesområde. De resterande fem artiklarna ansågs vara adekvata relaterat till syftet. Det 

slutgiltiga antalet omfattade 13 artiklar. Av dessa var fem artiklar kvalitativa och åtta artiklar 

kvantitativa. 

  Dessa analyserades enligt Friberg (2012a, 127-129) vilket innebar att artiklarna/studierna 

lästes ett flertal gånger för att skapa en bredare förståelse och känsla för vad de handlade om. 

Författarna skrev sedan upp nyckelord från resultaten i marginalerna. Vid en ytterligare analys 

skrev en av författarna upp en kort sammanfattning av respektive studies resultat.  

 Utvalda delar av sammanfattningarna skrevs upp på en whiteboardtavla då de ansågs vara 

relevanta till litteraturöversiktens syfte. De systematiserades sedan upp efter de likheter och 

skillnader som kunde identifierats. Utifrån detta delades resultaten upp i tre kategorier: Brister 

i organisationen och ledarskapet med underrubrikerna Underbemanning, tidsbrist och 

otillräckliga resurser och Långa arbetspass och växlande arbetstider. De ytterligare två 

kategorierna var Att inte kunna tillgodose patienten med adekvat vård och Brister i den 

psykosociala miljön. 
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 Vid kvalitetsgranskningen av artiklar med kvantitativ utformning försäkrade sig författarna 

om att studiens bortfall inte var högre än 50 procent, att reabiliteten var beräknad och god, att 

validiteten var diskuterad, hur urvalet hade gjorts samt vilka datainsamlingsmetoder som 

tillämpats. När granskningen gjordes på kvalitativa artiklar studerade författarna inklusion- 

respektive exklusionskriterier, datainsamlingsmetoder, eventuella etiska resonemang samt 

metodbeskrivning (Segesten, 2006, s. 75). 

 

7.1 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts i litteraturöversikten har studerats noggrant av båda författarna och 

diskuterades för att undvika missförstånd och feltolkningar. De översattes även till det 

svenska språket. Artiklarna har granskats för att säkerställa att de blivit etiskt godkända eller 

har ett etiskt resonemang. I Sverige är detta obligatoriskt enligt lag. För att forskning ska vara 

etisk godkänd måste den ta hänsyn till människovärdet och mänskliga rättigheter och friheter, 

prioritera mänsklig välfärd före vetenskapen och samhällets behov (Olsson & Sörensen 2011, 

s.86). Författarna har även varit medvetna om och har i största möjliga mån försökt att 

åsidosätta sin egen förförståelse kring ämnet när det gäller val och granskning av artiklar.  

 

8.1 Resultat 

Resultatet av artiklarna delades upp i tre kategorier. Dessa kategorier är: Brister i 

organisationen och ledarskapet, Att inte kunna tillgodose patienten med adekvat vård och 

Brister i den psykosociala miljön. Den första kategorin har även två underrubriker: 

Underbemanning, tidsbrist och otillräckliga resurser samt Långa arbetspass och växlande 

arbetstider.  

 

8.2 Brister i organisationen och ledarskapet  

Både kvantitativa och kvalitativa studier pekar på att en bristande organisation och ett 

uteblivet stöd från ledningen i många fall kan ligga till grund för utveckling av negativ stress 

hos yrkesverksamma sjuksköterskor (Golubic, Milosevic, Knezevic & Mustajbegovic, 2009; 

Huntington et. al., 2011). Även Harwood, Ridley, Wilson och Laschinger (2010) påvisar en 

signifikant negativ relation mellan emotionell utmattning och resurser, organisatoriska 

förhållanden, stöd på arbetsplatsen samt arbetsuppgifter. Huntington et. al. (2011)  utforskar i 

en kvalitativ studie sjuksköterskors egna reflektioner på klinisk praxis. Sjuksköterskor 

berättar om upplevelser av att de måste offra sin egen fysiska och psykiska hälsa för att kunna 
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möta de krav som ställs. Flera personer i studien beskriver även ett otillräckligt stöd från 

ledningen och en bristande organisation. En ytterligare kvalitativ studie beskriver 

sjuksköterskors upplevelser av arbetssituationen på äldreboenden. De berättar om känslor av 

att bli tagna förgivet, ständigt förväntas vara flexibla, anpassa sig efter andra och känna sig 

pressade att åta sig uppgifter som egentligen ligger utanför det egna ansvarsområdet (Karlsson 

et.al.2009).  

 En studie utförd i Malawi undersöks sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress på 

arbetsplatsen. Deltagare beskriver hur chefer och ledare på arbetsplatsen ökar den moraliska 

stressen hos personalen genom att favorisera vissa personer inom personalstyrkan. Detta sker 

genom att de ges fördelaktiga arbetspass och tillgång till vidareutbildningar som andra i 

personalen inte får en chans att ta del av (Maluwa et. al., 2012). Även sjuksköterskor i Iran 

berättar om hur de försökt kritisera behandlingen av patienter men då blivit bemötta av 

ignorans från ledningen och sämre behandling på arbetsplatsen i form av lägre lön och i värsta 

fall uppsägning (Atashzadeh - Shorideh et.al 2012).   

 

8.3.1 Underbemanning, tidsbrist och otillräckliga resurser 

Kvalitativa studier visar att brist på personal och otillräckliga resurser är en av de största 

anledningarna till negativ stress hos sjuksköterskor (Karlsson et. al., 2009; Nantsupawat, 

Srisuphan, Kunaviktikul, Wichaikhum, Aungsuroch & Aiken, 2011). Ytterligare kvalitativa 

studier beskriver att när det inte finns tillräckligt med personal växer arbetsbelastningen vilket 

leder till ökad stress och fatigue (kroniskt, trötthetssyndrom enligt Vårdguiden, 2011b) hos de 

som arbetar (Atashzadeh et.al., 2012; Huntington et. al., 2011). Den ökade arbetsbelastningen 

gör även att sjuksköterskor inte har någon tid över till att känna efter och reflektera över sin 

egen sinnesstämning (Maluwa, Andre, Ndebele & Chilemba, 2012). Vissa sjuksköterskor har 

till och med uppgivit att de har lämnat sin arbetsplats på grund av för stor arbetsbelastning 

och brist på uppskattning från arbetsgivare. Sjuksköterskor beskriver vidare i samma 

kvalitativa studie hur den ökade arbetsbelastningen leder till känslor av kaos, destruktivitet 

och obehag (Huntington et. al., 2011).  Även kvantitativa studier har visat på en korrelation 

mellan underbemanning inom personalstyrkan och negativ stress (DeKeyser – Ganz & 

Berkovitz, 2011; Silén, Svantesson, Kjellstöm, Sidenvall & Christensson, 2011). 

 Äldreboenden i Sverige är ofta bemannade med endast en sjuksköterska på helger. Denna 

person är då ensam om ansvaret för patienterna och har ingen kollega att vända sig till för råd 

eller hjälp om en äldre till exempel insjuknat plötsligt. Detta är också vanligt förekommande 
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under kvällar och kan leda till frustration hos den sjuksköterska som jobbar (Karlsson et. al., 

2009).  

 Harwood et. al. (2010) kvantitativa studie visar ett tydligt samband mellan brist på resurser 

och förhöjd emotionell utmattning. Detta resonemang styrks av en kvalitativ studie från 

Malawi där sjuksköterskor vittnar om en ständig avsaknad av till exempel blod, adekvat 

medicinering och medicinsk utrustning. Sjuksköterskorna i denna studie upplever ilska, 

frustration, maktlöshet och moralisk stress till följd av dessa ständiga brister (Maluwa et. al., 

2012).  

  DeKeyser – Ganz och Berkovitz (2011) och Harwood et.al. (2010) beskriver i två 

kvantitativa studier att tidsbrist och tidspress är en avgörande faktor gällande både moralisk- 

och etisk stress hos sjuksköterskor. I en kvalitativ studie berättar sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen att de inte hinner ta lunchrast på grund av det pressade tidsschemat. En 

deltagare beskriver även upplevelser av utmattning, på grund av ökad arbetsbelastning till 

följd av tidsbrist, vilket ger upphov till en önskan om att gå i tidig pension (Karlsson et. al., 

2009).  

 

8.3.2 Långa arbetspass och växlande arbetstider 

Vilka arbetstider och arbetspass en person arbetar har också en mycket stor påverkan på 

stressnivån hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor berättar om krav på att stanna kvar på 

arbetsplatsen och jobbar övertid vilket de känner ett starkt motstånd till (Huntington et. al, 

2011). I en kvantitativ studie som granskat kopplingen mellan arbetsrelaterad stress, 

utbildning och arbetsförmåga har skiftarbete identifierats som den enda statistiska signifikans 

som har lika stor negativ inverkan på sjuksköterskor oavsett vidareutbildning eller inte 

(Golubic et. al., 2009). Även oregelbundna arbetstider samt varierande längd på arbetspassen 

kan leda till ökad stress (Huntington et. el, 2011). Detta resonemang styrks av Atashzadeh - 

Shorideh´s et. al. (2012) kvalitativa studie där sjuksköterskor beskriver hur långa arbetspass 

som varierar i tid (morgon/kväll/natt) minskar effektiviteten samt leder till oro och missnöje 

hos personalen. Även att enbart arbeta nattskift anses ha en ofördelaktig inverkan på 

sjuksköterskors mentala hälsa i form av rubbningar i dygnsrytmen samt en känsla av brist på 

kontroll (Huntington et. el, 2011). 

 

8.4 Att inte kunna tillgodose patienten med adekvat vård 

Bristande omvårdnad är ett återkommande fenomen i de studier som granskats och kan 

kopplas samman med negativ stress hos sjuksköterskor (Maluwa et.al., 2012; Karlsson et. al., 
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2009; Atashzadeh - Shorideh et.al.2012). En kvantitativ studie gjord i Thailand beskriver att 

för varje extra patient en sjuksköterska ges ansvar över desto högre är oddsen för att 

omvårdnaden skattas som dålig (Nantsupawat et.al., 2011).  

   Dekeyser och Berkovitz (2011) har studerat vad sjuksköterskor själva har för 

uppfattningar om etisk- och moralisk stress relaterat till vårdkvaliteten. Denna studie visar att 

rättvis vård är det som skattas lägst för moralisk- och etisk stress av sjuksköterskor men drar 

ändå slutsatsen att det finns en negativ korrelation mellan moralisk/etisk stress och att bemöta 

patientens vårdbehov.  

  Både Silén et.al. (2011) och Saarnio, Sarvimäki, Laukkala och Isola (2012) visar 

statistiska signifikanter mellan negativ stress och brist på kompetens hos medarbetare, 

situationer då de åtgärder som utförs inte är i bästa intresse för patienten och när patienten inte 

får den vård denne är i behov av. Silén et.al. (2011) visar även att ju bättre etiskt klimat på 

arbetsplatsen desto färre rapporterade fall av moralisk stress.  

  Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2008) har utfört en kvantitativ studie med 

inriktning på samvetsstress hos vårdgivare inom äldreomsorgen i Sverige. De redovisar  

positiva korrelationer mellan utbrändhet hos sjuksköterskor och bristen på att tillgodose 

patienter med den vård de är i behov av samt frekvensen av utövandet av vård som känns fel. 

Detta kan relateras till Atashzadeh – Shorideh‟s et.al (2012) studie om negativ stress då 

patienten behandlas som objekt av läkare och undersökningar sker utan patientens eller 

anhörigas tillåtelse. Även Maluwa et.al (2012) skildrar omständigheter då sjuksköterskor är 

tvungna att delegera uppgifter till vårdnadshavare/anhöriga på grund av att de är 

underbemannade. På grund av brist på bland annat termometrar och mediciner kan inte 

sjuksköterskorna utföra basala undersökningar och åtgärder. 

 

8.5 Brister i den psykosociala miljön 

Enligt ett flertal studier har den psykosociala miljön på arbetsplatsen en stor påverkan på 

sjuksköterskans välbefinnande (Atashzadeh - Shorideh et. al., 2012; Karlsson et. al., 2009; 

Maluwa et.al., 2012; Ward, 2011). Missförhållanden mellan kollegor är en av de faktorer som 

beskrivs som en bidragande orsak till negativ stress (Maluwa et.al., 2012). Till följd av detta 

råder det en oro hos sjuksköterskor angående brist på kommunikation inom den egna 

yrkeskåren men även mellan sjuksköterskor och andra grupper verksamma inom vården. 

Sjuksköterskor är ofta dåliga på att stötta och ta hand om varandra. Många är också snabba att 

döma och peka ut kollegor för misstag som gjorts. Även mobbing, trakasserier, svågerpolitik 

och ojämlikheter beskrivs som ett återkommande problem på sjuksköterskans arbetsplats 
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(Huntington et. al., 2011). I en kvalitativ studie som undersökt psykiatrisjuksköterskors 

förmåga att hantera stress beskriver dock deltagarna relationen mellan kollegor som något 

positivt och som en bidragande faktor till att de trivs på samt väljer att stanna kvar på sin 

arbetsplats (Ward, 2011). Även en kvantitativ studie med inriktning på utbrändhet hos 

sjuksköterskor i Kina visar att personer som har ett gott socialt stöd från vänner, kollegor och 

chefer har signifikant lägre nivåer av emotionell utmattning än sina kollegor som saknar dessa 

typer av stöd (Lin, StJohn & McVeigh, 2009).    

 Många sjuksköterskor vittnar om att det fortfarande råder en stark hierarkisk ordning på 

arbetsplatsen. Upplevelser av att bli illa behandlad av kirurger/läkare leder till en ökad stress 

hos sjuksköterskan. Ett flertal sjuksköterskor beskriver också att de blivit utskällda av läkare 

inför andra kollegor eller närstående till patienten (Huntington et. al., 2010; Maluwa et.al., 

2012). Även Atashzadeh - Shorideh et. al. (2012) redogör i en kvalitativ studie för hierarkiska 

förhållanden mellan sjuksköterskor och läkare samt hur detta resulterar i 

kommunikationsproblem. Deltagarna upplever att läkarna anses ha en högre status och att 

deras ordinationer därför inte bör ifrågasättas eller kritiseras av någon vars yrke har en lägre 

status. Detta leder till att sjuksköterskor utför ordinationer och behandlingar som bryter mot 

deras egna övertygelser vilket i sin tur resulterar i moralisk stress. Även Karlsson et. al. 

(2009) beskriver sjuksköterskors upplevelser av att inte bli hörda av sina läkarkollegor. Detta 

leder till känslor av att känna sig förminskad och försummad i arbetet. Deltagare i studien 

berättar också om känslor av att känna sig ensamma och osynliga inför ledning och kollegor.  

 Även kommunikationen mellan olika vårdinstanser (till exempel sjukhus-äldreboende) 

beskrivs som bristfällig. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen berättar om när personal på 

sjukhus överrapporterar en patient som är på väg att bli utskriven. Ofta väljer personalen på 

sjukhuset att endast tala med undersköterskan på boendet istället för sjuksköterskan. Detta 

leder till frustration hos sjuksköterskan som menar att det är mycket viktigt att få tillgång till 

adekvat information angående till exempel medicinering (Karlsson et. al., 2009). 

 

9.1 Diskussion 

9.2 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt syftar till att ta reda på tidigare forskning inom ett specifikt område 

(Nyberg, 2012, s. 95). På utbildningar för blivande personal inom hälso- och sjukvården är det 

vanligt att examensuppsatser bygger på dessa typer av studier för att inte störa verksamheten 

(Olsson & Sörensen, 2011, 144-145). I denna typ av studie är det viktigt att 
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tillvägagångssättet värderas. Detta görs i metoddiskussionen där författarna beskriver hur 

arbetet har gått till genom att värdera metod, analys och urvalsförfarande (Friberg, 2012b, s. 

86). 

 

9.2.1 Datainsamling  

Denna litteraturöversikt innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar. I kvantitativa 

studier är det siffor (hårda data) som är grunden för arbetsmaterialet medan det i kvalitativa 

studier är på språket och tolkningar av detta (mjuka värden) som ligger i fokus (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 23). Enligt författarna kan detta ha varit både till fördel och nackdel för 

studiens resultat. En nackdel med blanda olika typer av studier var att resultaten var svåra att 

jämföra med varandra då de byggde på och studerade just hårda respektive mjuka värden. En 

fördel var dock att olika typer av studier kan ha skapat en bredare förståelse kring ämnet 

genom sina olika perspektiv och fokus. 

 Vid artikelsökningen användes i vissa fall så kallade Mesh-termer för att få ett mer 

specifikt utfall. Detta kan dock ha resulterat i att artiklar som kan ha haft relevans för studiens 

resultat har uteslutits. Studiens resultat grundades på totalt 13 vetenskapliga artiklar. Fler 

artiklar kunde ha gett ett bredare och mer generaliserbart resultat. Då samtliga 13 artiklar 

påvisade liknande resultat ställer sig författarna dock tveksamma till om ytterligare artiklar 

tillfört något nytt och inte bara bekräftat det litteraturöversikten redan visar.  

 Artiklarna representerar ett stort antal länder vilket gav resultatet ett internationellt 

perspektiv. Trots skillnader i kultur och förutsättningar att utföra arbetet utlästes 

återkommande fenomen i studiernas resultat som visade att det var liknande bakomliggande 

orsaker som ledde till negativ stress oavsett land.  

  Då samtliga artiklar var publicerade på engelska översattes de av författarna till svenska 

vilket kan ha inneburit en risk för feltolkningar och missförstånd. Båda författarna har goda 

kunskaper i det engelska språket och har flitigt använt sig av lexikon/ordböcker för att 

undvika just detta. Samtliga studier är publicerade mellan år 2008-2012 på grund av att det 

skett stora förändringar inom vården de senaste decennierna. Författarna ansåg därför att det 

var viktigt att använda sig av den senaste forskningen.  

 

9.2.2 Begreppsbeskrivning 

Författarnas val av att använda begreppet Negativ stress kan kritiseras. Inte någon av de 

artiklar som valdes för resultatet använde sig av begreppet. Detta innebär att det föreligger en 

risk att författarnas egna tolkningar har färgat resultatet. Till sitt försvar menar de att samtliga 
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studier beskrev liknande fenomen men använde sig av olika begrepp (samvets- moralisk- etisk 

- och övrig arbetsrelaterad stress). Vissa av studierna beskrev även att det fanns oklarheter 

kring begreppens innebörd hos deltagarna. På grund av detta ansåg författarna att de var i 

behov av ett samlingsbegrepp för att kunna beskriva den stress som råder hos sjuksköterskor. 

Detta för att minimera risken för missförstånd och oklarheter.  

 

9.3 Resultatdiskussion  

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor upplever negativ stress till 

följd av att inte kunna tillgodose patienter med den vård de anses vara i behov av, att inte 

känna stöd från arbetskamrater och ledning samt långa arbetspass och växlande arbetstider. 

Vidare visade även resultatet att sjuksköterskor upplever negativ stress till följd av den ökade 

arbetsbelastning som uppstår när det inte finns tillräckligt med personal och resurser. 

Resultatet är i enlighet med tidigare utförda studier inom området (Cobanoglu & Algier, 

2004; Estryn – Béhar & Van der Heijden, 2012; Kidd & Finalyson, 2010; Zuzelo, 2007).  

 Som beskrivits tidigare är positiv stress något som hjälper oss att nå våra mål med 

förutsättning att vi har kontroll på situationen. När människor inte förmår att leva upp till de 

förväntningar och krav som ställs på dem och situationen upplevs som okontrollerbar utsätts 

de för negativ stress. Långvarig negativ stress kan i värsta fall sluta med utbrändhet och ett 

stort lidande (Arbetsmiljöverket, 2001: Socialstyrelsen, 2003). Effekter av långvarig negativ 

stress kan som tidigare beskrivits vara att personen ifråga tappar engagemang, känner olust att 

gå till arbetet, sömnsvårigheter, likgiltighet och kronisk trötthet (Arbetsmiljöverket, 2001: 

Vårdguiden, 2010). ). Även Antonovsky (2005, s. 180, 188, 193) menar att stressorer kan 

uppfattas som antingen positiva eller negativa. Han beskriver att personer med en hög 

KASAM med stor sannolikhet kommer att bedöma stressorer som positiva och ofarliga. 

Dessa personer hyser en tilltro till att saker kommer att ordna sig och ser stressorn som en 

utmaning istället för ett hot. Personer med låg KASAM har däremot högre risk att uppleva en 

stressor som hotfull och negativ och därför svårare att hantera. Dessa personer fokuserar på 

känslomässiga parametrar som till exempel på den olycka och ångest som har uppstått till 

följd av stressorn. Antonovsky är dock noggrann med att påpeka att det inte finns någon 

människa som alltid lyckas hantera stressorer på ett framgångsrikt sätt.  

  

9.3.1 Otillräckliga resurser 

Underbemanning och brist på resurser var återkommande ämnen i litteraturöversiktens 

resultat. Underbemanningar kan förstås i relation till de nedskärningar och 
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effektiviseringskrav som utfärdats inom vården sedan lågkonjunkturen i början på 90-talet 

både i Sverige och i många andra länder (Folkhälsoguiden, 2011). European federation of 

nurses association´s (2012) rapport beskriver hur europeiska sjuksköterskors arbetsvillkor har 

påverkats av den ekonomiska krisen som hade sin start 2008. Över hälften av deltagarna 

beskriver löneminskningar, en ökad arbetsbelastning och hög arbetslöshet till följd av 

nedskärningar. Enligt Zhu et al (2012) har en otillräcklig personalstyrka visat en negativ 

inverkan på vårdkvaliteten. 

 Litteraturöversiktens resultat visade att brist på personal kan leda till en ökad 

arbetsbelastning och tidsbrist som i sin tur kan resultera i ökad stress hos sjuksköterskor. 

Antonovsky (2005, s. 44-46) menar att för att en person ska uppleva livet som hanterbart 

beror det på dennes resurser att hantera de stressorer som personen utsätts för dagligen. 

Underbemanning och bristande resurser kan ses som två framträdande stressorer i 

sjuksköterskans dagliga arbete som leder till negativ stress och ohälsa. För att stå emot dessa 

och inte drabbas av ohälsa bör sjukskörskor känna tillit både till sig själv och sin omgivning. I 

resultatet vittnar dock sjuksköterskor om bristande stöd från ledning bland annat i form av 

ignorans.  

 Ytterligare ämnen som uppkom var skiftarbete, långa arbetspass och oregelbundna 

arbetstider relaterat till ökad negativ stress. Detta bekräftas i Estryn-Béhar och Van der 

Heijden´s (2012) studie där flera deltagare beskrev att de kände sig positiva till att arbeta 12-

timmars arbetspass då detta resulterade i färre arbetsdagar. Studiens resultat visade dock att 

personer som arbetade 10-12 timmars pass (dag eller natt) eller hade växlande arbetstider 

hade en ökad risk för att drabbas av utbrändhet och oftare var trötta. Vidare forskning tyder på 

att långa arbetspass inte alltid behöver få negativa konsekvenser med förutsättningarna att det 

arbete som utförs är lätt, att det finns tillgång till vilopauser och att det är självstyrt. Arbete 

som är tungt, stressande eller allmänt belastande bör dock aldrig överstiga åtta timmar då 

detta får negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). 

 Litteraturöversiktens resultat beskriver vidare att sjuksköterskor som arbetar nattpass 

upplever en känsla av bristande kontroll vilket tidigare beskrivits som starkt kopplat till 

negativ stress (Arbetsmiljöverket, 2001). Detta kan relateras till Antonovsky (2005, s. 44) 

som beskriver hur känslor av kaos och oordning hör samman med en låg känsla av 

hanterbarthet. Denna komponent förklarar i vilken utsträckning en person upplever och 

förnuftsmässigt kan begripa yttre och inre stimuli på ett sammanhängande, strukturerat sätt. 

Detta kan hjälpa till att förklara varför personer som upplever en låg känsla av kontroll har en 

ökad risk att drabbas av ohälsa. 
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 Kecklund, Ingre & Åkerstedt, (2010) menar att arbetstider, hög arbetsbelastning och 

bristande bemanning är bidragande faktorer till vårdskador. Förkortad dygnsvila mellan 

arbetspass är vanligt förekommande inom vården och skulle kunna leda till minskad sömn 

och ökad trötthet och därmed även negativa konsekvenser för patientsäkerheten. Även långa 

arbetspass kan leda till en ökad risk för patientsäkerheten. Vid ett lätt och självstyrt arbete 

med tillgång till pauser och få arbetsdagar i följd ökar olycksrisken måttligt vid 10-12 

timmars arbetspass, annars ökar olycksrisken redan efter åtta timmar. Enligt Rogers, Hwang, 

Scott, Aiken och Dinges (2004) ökar sannolikheten för att vårdrelaterade felsteg ska begås 

med en tredjedel när sjuksköterskor arbetar längre än 12,5 timmar, vilket kan få negativa 

konsekvenser för patientsäkerheten. Vid övertidsarbete ökade risken markant oavsett det 

ursprungliga passets längd.   

 

9.3.2 Att inte kunna ge adekvat vård 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor utsätts för negativ stress när de upplever att de 

inte kan tillgodose patienten den vård denne är i behov av. Liknande resultat kan utläsas i en 

studie gjord av Glasberg, Eriksson
 
och Norberg (2006) där sjuksköterskor beskriver att de 

drabbas av samvetsstress till följd av att inte kunna ge patienter den vård de anses behöva. 

Litteraturöversiktens resultat beskriver vidare att när patienten blir behandlad som ett objekt 

orsakar detta negativ stress hos sjuksköterskan. Detta är enligt Corley (2009) en av de 

huvudsakliga orsakerna till att moralisk stress uppkommer.  

 När en sjuksköterska utsätts för långvarig stress genom att utföra handlingar som hen 

upplever strider mot etiken eller känns moraliskt fel kan det leda till känslor av likgiltighet 

och olust att gå till arbetet (Vårdguiden, 2010; Arbetsmiljöverket, 2001). Att känna 

likgiltighet kan förstås som en brist på engagemang och motivation. Antonovsky (2005, s. 45-

46) betecknar meningsfullheten som KASAM-modellens motivationskomponent. Han 

beskriver vidare att en person med ett lågt KASAM känner ett minskat engagemang och att 

livet inte längre har samma känslomässiga innebörd. Det minskade engagemanget hos den 

stressade sjuksköterskan skulle därför kunna tolkas som ett tecken på låg meningsfullhet, låg 

KASAM och i slutänden även ohälsa.  

 När sjuksköterskor drabbas av negativ stress kan detta få olika konsekvenser för vården 

och patienten. Corley´s (2009) teori beskriver hur moralisk stress leder till försämrad vård. 

Hon menar att moralisk stress hos sjuksköterskan leder till att denne undviker patienten och 

därmed inte längre för patientens talan. Detta kan i sin tur bidra till ett ökat obehag och 

lidande hos patienten. Även Glasberg, Eriksson
 
och Norberg (2006) menar att det inte är 
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ovanligt att sjuksköterskor tar avstånd från och avpersonifierar patienter till följd av moralisk- 

och samvetsstress. Ytterligare negativa effekter för patienten är längre vårdtid och ökad 

smärta (Corley, 2009). 

 

9.3.3 Samabete och kollegor 

Enligt resultatet uppkom negativ stress hos sjuksköterskor som en konsekvens av bristande 

stöd från kollegor och ledning. Enligt Arbetsmiljöverket (2001) är det sociala stödet på 

arbetsplatsen viktigt för att arbetstagaren ska kunna utföra ett gott arbete och trivas. När 

någonting känns besvärligt på arbetet är det viktigt att känna uppmuntran och stöd från 

arbetskamrater. Det sociala stödet verkar också skyddande när arbetssituationen är krävande 

och egenkontrollen är liten. Utan möjligheten till stöd från kollegor, chefer och ledning ökar 

risken signifikant för negativ stress och ohälsa. Socialt stöd från arbetskamrater och ledning 

kan tolkas som ett exempel på en av Antonovsky´s (2005, s. 16-17) generella 

motståndsresurser. Resonemanget stöds av Jenkins och Elliott (2004) som visar på negativa 

korrelationer mellan stöd från medarbetare och emotionell utmattning. Enligt Abu Al Rub 

(2004) kan ett starkt socialt stöd även resultera i en förbättrad arbetsprestation.  

 Hierarkiska förhållanden mellan kollegor är ytterligare en återkommande stressfaktor i 

sjuksköterskans vardagliga arbete. Detta får stöd av Cobanoglu och Algier´s (2004) studie där 

en tredjedel av de deltagande sjuksköterskorna beskriver bristande kommunikation med 

auktoriteter och hierarkiska förhållanden till läkare som orsaker till etiska problem på 

arbetsplatsen. I en studie av Daiski (2004) ger sjuksköterskor själva förslag på hur dessa 

problem skulle kunna lösas genom att till exempel chefer ger sjuksköterskor ett större 

erkännande för deras arbete. Vissa deltagare menade även att för att en förändring skulle 

kunna ske måste den börja inifrån. Sjuksköterskor behöver bli bättre på att stötta varandra och 

känna en ökad stolthet inför sitt yrke. Ett förslag på hur detta skulle kunna uppnås var att 

studenter redan under utbildningen skulle få lära sig hur de stöttar sina kollegor samt få hjälp 

att utveckla sina förmågor att arbeta i team.   

 Enligt Estryn-Béhar och Van der Heijden (2012) försämras patientsäkerheten till följd av 

att sjuksköterskor i många fall inte får tillräcklig överrapportering från kollegor när de 

påbörjar sitt arbetspass. Även Manojlovich och DeCicco (2007) visar på en signifikant 

relation mellan bristande kommunikation och medicinska misstag. Detta kan förstås som ett 

bevis på vikten av en god kommunikation mellan kollegor för att främja patientsäkerheten. En 

annan alarmerande konsekvens av negativ stress är att många sjuksköterskor väljer att byta 

karriär. Enligt Mohammad Mosadeghrad, Ferlie och Rosenberg (2011) och Ugur-Gok och 



 
 21 (35) 

 

Kokaman (2011) väljer sjukskötskor att lämna sitt arbete på grund av dåliga 

arbetsförhållanden, arbetsrelaterad stress, bristande kommunikation och otillfredsställande 

lön.  

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskriver vikten att 

sjuksköterskan kan tillvarata, samordna och fördela omvårdnadsarbetet utifrån arbetsteamets 

olika kompetenser (Socialstyrelsen, 2005). Xyrichis och Ream (2008) menar att det finns ett 

behov av en universal definition av begreppet teamarbete i relation till sjukvården. De 

beskriver begreppet som en dynamisk process som involverar två eller flera vårdprofessioner 

med komplimenterande bakgrunder och yrkeskunskaper. Deltagarna i teamet delar 

gemensamma hälsomål för patienten samt planerar och utför vården tillsammans. För att detta 

ska kunna uppnås behövs ett självständigt samarbete, öppen kommunikation och ett 

gemensamt beslutstagande. Som beskrivits tidigare pekar dock litteraturöversiktens resultat på 

tydliga brister inom samtliga av dessa områden. Detta skulle kunna förstås som hinder för ett 

väl fungerande och effektivt teamarbete. 

 Töres Theorell (2003, s. 26-29) beskriver den så kallade krav- kontroll-stödmodell samt 

hur denna kan användas för att förklara det sociala stödets inverkan på människans hälsa. 

Modellen beskriver hur en kombination mellan beslutsutrymme (kontroll), höga/låga krav och 

socialt stöd påverkar arbetstagarens hälsa. Modellen kan kopplas samman med 

litteraturöversiktens resultat gällande bristande socialt stöd och negativ stress.   

 Sjuksköterskors upplevelser av negativ stress på grund av bristande socialt stöd kan även 

förstås med hjälp av KASAM. Antonovsky (2005, s. 16-17) menar att så kallade generella 

motståndsresurser är avgörande för hur vida en person har förmåga att hantera stressorer eller 

inte. Ett exempel på en sådan resurs är socialt stöd. Då en person saknar generella 

motståndsresurser blir det svårt för denne att göra stressorer begripliga, KASAM blir 

följaktligen lågt och risken för att drabbas av ohälsa ökar.  

 

10.1 Slutsats 

Sjuksköterskors upplevelser av negativ stress grundar sig i organisations- och 

ledarskapsbrister, upplevelsen av att inte kunna utföra adekvat vård och brister i det sociala 

stödet. Det är ofta inte enbart en av dessa faktorer som ligger till grund för den negativa 

stressen utan det är en kombination av flera. Exempel på detta är när underbemanning leder 

till tidsbrist. Tidsbristen leder i sin tur till att sjuksköterskan inte kan utföra den vård som 

anses adekvat och därmed uppstår en ökad negativ stress. Mycket tyder också på att det inte 
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främst är den enskilda sjuksköterskan som ligger till grund för den negativa stressen utan 

organisationens utformning och prioriteringar. Trots att resultatet bygger på studier från olika 

nationaliteter så återkommer samma faktorer som leder till negativ stress hos sjuksköterskor 

vilket är anmärkningsvärt.  

 

10.2 Implementering i vården och vidare forskning 

Resultatet visar att sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp för att drabbas av negativ stress och 

ohälsa. På grund av nedskärningar och nya reformer har sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal utsatts för ett allt hårdare arbetsklimat. Resultatet är i enlighet med flera tidigare 

studier vilket gör att det har en relevans och bör därför kunna appliceras inom vård och 

omsorg. Studiens resultat kan användas för att öka medvetenheten hos sjuksköterskor och 

organisationer om olika arbetsförhållandens konsekvenser, inte bara för sjuksköterskor utan 

även för vården i stort. När sjuksköterskor utsätts för negativ stress påverkar det inte bara 

sjuksköterskan utan även vården och patienten. En sjuksköterska som har tappat sitt 

engagemang och ställer sig likgiltig till sitt arbete presterar troligtvis mindre bra. Resultatet 

kan vara till hjälp för att förbättra kvalitén på vården genom att synliggöra de faktorer i det 

dagliga arbetet som leder till negativ stress hos sjuksköterskor. När sjuksköterskor mår bra på 

sitt arbete kommer detta också speglas i den personcentrerade vården till exempel genom ett 

bättre bemötande. 

 Även om mycket tyder på att en förbättring för sjuksköterskorna måste ske på politikernivå 

finns det även mycket som kan göras på avdelningen eller redan i sjuksköterskeutbildningen. 

Kidd & Finlayson (2010) menar till exempel att studenter redan under 

sjuksköterskeutbildningen bör förberedas på de utmaningar de kan stöta på i det kommande 

arbetet. På så vis utrustas studenterna med de verktyg de behöver för att kunna hantera 

arbetsrelaterad stress genom hela yrkeslivet. 

  Många sjuksköterskor upplever negativ stress på grund av bristande stöd från 

arbetskamrater och ledning. Om detta bearbetas och lyfts upp på avdelningen kan det gynna 

samtliga inblandade. 

 Vidare forskning inom området är viktigt för att kunna vidta adekvata åtgärder för att 

förbättra vården och sjuksköterskornas arbetsmiljö. För att kunna möta det växande behovet 

av sjuksköterskor är det viktigt att satsa på bättre arbetsförhållanden för att undvika att fler 

lämnar yrket. Bättre arbetsförhållanden gör också yrket mer attraktivt vilket kan locka fler att 

söka till sjuksköterskeutbildning. En arbetsplats som gynnar sjuksköterskorna kommer i 

slutändan också gynna patienterna.   
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sjuksköterskors upplevelser 

av arbetsmiljön på vårdhem 

för äldre människor. 

Kvalitativ studie. 12st 

sjuksköterskor, samtliga 

arbetar inom äldreomsorgen 

på totalt två kommunala 

vårdhem. Intervjuer. 

Latent (tolkande) 

innehållsanalys.  

 

Sjuksköterskorna i studien 

upplever en paradox i sin 

arbetssituation: De känner sig 

uppskattade och värdefulla men 

samtidigt frustrerade, osynliga och 

underskattade. De beskriver även 

känslor av etisk stress relaterat till 

tidspress, brist på gränser, rädsla 

att begå misstag samt krav från 

ledning/medarbetare/anhöriga. 

Sjuksköterskorna känner sig även 

förringade av personal på sjukhus.   

Lin, F., StJohn, W. & McVeigh, C. “Burnout 

among 

hospital 

nurses in 

China”. 

2009, Japan, 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Syftet med studien var att 

undersöka nivån av 

utbrändhet samt vilka 

faktorer som bidrar till 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor i Kina.  

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär skickades till 

249st sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus. 

Svarsfrekvensen låg på totalt 

128st (51 %). 

Maslach Burnout Inventory-

Human Services Survey- 

Chinese Version användes 

vid analysen.  

Utbrändhet visade sig vara ett 

betydande problem hos 

sjuksköterskorna i studien. Ålder, 

arbetslivserfarenhet, 

arbetsbefattning och professionell 

titel visade sig vara positivt 

relaterade till emotionell 

utmattning och negativt relaterade 

till personliga prestationer.  

Högre socialt stöd visade sig ha en 

positiv inverkan vid förebyggandet 

av utbrändhet.   

Maluwa, V., Andre, J., Ndebele. P.& 

Chilemba, E 

“Moral 

distress in 

nursing 

practice in 

Malawi”. 

 

2012, Nursing 

Ethics, Malawi 

Syftet med studien var att 

utforska hur utbrett 

moralisk stress är hos 

sjuksköterskor i Malawi. 

Kvalitativ studie. 20st 

kvinnliga sjuksköterskor. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in, 

skrevs ner och delades in i 

fem huvudteman. 

Alla personer utom en medgav att 

de utsatts för etisk stress på sin 

arbetsplats relaterat till 

personalbrist, brist på resurser, att 

de brutit mot sjukhusets regler för 

att skydda en patient samt att de 

blivit illa och orättvist behandlade 

av kollegor och chefer. Den 

moraliska stressen ledde till bl.a. 

sömnproblem, fysisk smärta, 

minskad aptit, sorg, irritation och 

ilska. Det visade sig att äldre 

sjuksköterskor med mer 
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yrkeserfarenhet var bättre på att 

hantera etisk stress än yngre mer 

oerfarna sjuksköterskor. 

Nantsupawat, A., Srisuphan, W., 

Kunaviktikul, W., Wichaikhum, O-A., 

Aungsurovh, Y. & Aiken, L. 

”Impact of 

Nurse Work 

Environment 

and Staffing 

on Hospital 

Nurse and 

Quality of 

Care in 

Thailand”.   

2011, Journal of 

Nursing 

Scholarship, 

Thailand.  

Syftet var att bedöma 

effekten av sjuksköterskans 

arbetsmiljö och 

personaltäthet på resultat, 

trivsel, utbrändhet och 

vårdkvalitet.  

Kvantitativ studie. 5247 st. 

sjuksköterskor från totalt 39st 

sjukhus deltog. Sekundär data 

analys från en undersökning 

från 2007. Frågeformulär. 

Mätinstrument: Practice 

Environment Scale of the 

Nursing Work Index, 

Maslach Burnout Inventory-

Human Services Survey, 

Likert-scale, Cronbach Scale. 

Personalbrist och brist på resurser 

var ett stort bekymmer för 

sjuksköterskorna i studien. ¼ 

sjuksköterskor var missnöjda med 

sin jobbsituation och nära 40 % 

upplevde hög utbrändhet. De som 

upplevde adekvat 

personalbemanning och skattade 

sin arbetsmiljö som god visade 

mindre tecken på utbrändhet. De 

upplevde även högre vårdkvalitet.   

Saarnio, R., Sarvimäki, A., Laukkala, H. & 

Isola, A. 

“Stress of 

conscience 

among 

staff caring 

for older 

persons 

in Finland”. 

2012, Finland, 

Nursing Ethics 

Att pröva en finsk version 

av ”Stress of Conscience 

Questionnaire” och 

undersöka samvetsstress 

hos omvårdnadspersonal 

som arbetar med äldre 

människor i Finland. 

Kvantitativ studie, ” Stress of 

Conscience Questionnaire” 

delades ut till 350 

sjuksköterskor. Analys: 

Cronbach´s alpha coefficient, 

chi-squared test, Scheffe´s 

test och Kruskal Wallis test. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna känner att de inte 

har tillräckligt med tid för att bestå 

de äldre med en god vård. Och 

detta i sig ledde till ”Dåligt 

samvete”. Sjuksköterskorna kände 

också att krävande arbete belastar 

deras styrka, vilket resulterade i att 

de inte orkade ge sin familj den 

uppmärksamhet som de egentligen 

ville. 

Silén, M., Svantesson, M., Kjellström, S., 

Sidenvall, B. & Christensson, L. 

“Moral 

distress and 

ethical 

climate in a 

Swedish 

nursing 

context: 

perceptions 

and 

instrument 

usability”. 

2011, Sverige, 

Journal Clinical 

Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva Svenska 

sjuksköterskors uppfattning 

av det etiska klimatet och 

relationen mellan moralisk 

stress och etiskt klimat 

Tvärsnittsstudie med en 

beskrivande design. Två olika 

frågeformulär ”Moral distress 

scale” och ”Hospital Ethical 

Climate Survey” skickades 

till 249 sjuksköterskor, med 

kriteriet att de arbetade 

dagtid. 

Analys:Spearman´s rho, 

Mann- Whitney U-test, 

Kruskall Wallis, Cronbach´s 

Alpha scale, multivariate 

logistic regression. 

Generellt var frekvensen av 

moralisk stress låg, dock var den 

vanligaste situationen som 

moralisk stress uppkom i, när 

patienter inte fick säker och 

adekvat vård. Positivt etiskt klimat 

gav också en lägre frekvens av 

situationer då moralisk stress 

uppkom. Generellt var frekvensen 

av moralisk stress lägre än 

nivåerna av moralisk stress. 

Ward, L. “Mental 2011, Syftet var att identifiera Kvalitativ studie.  Tre huvudteman framkom: ”Glass 
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health nursing 

and stress: 

Maintaining 

balance”. 

Australien, 

Interbational 

Journal of 

Mental Health 

Nursing 

vilka inneboende 

färdigheter som behövs vid 

arbete inom psykiatrisk 

vård. 

Individuella, 

semistrukturerade intervjuer 

samt fokusgrupper med totalt 

13st deltagande kvinnliga 

sjuksköterskor. Feministiskt 

ramverk. 

empty/glass half full”, ”Its all 

about the patient” och ”Facilitating 

change”. 

Deltagarna i studien beskrev att de 

utsattes för stress på arbetet 

relaterat till skiftarbete, 

personalbrist, könsdiskriminering 

och kaotisk/oorganiserad 

arbetsmiljö. 

Sjuksköterskeyrket beskrevs dock 

som givande och tillfredställande.  

 

 


