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Sammanfattning    

 

Människan har alltid utsatts för stress men de utlösande stressfaktorerna har ändrats 

över tid. Stressreaktionerna är livsviktiga för oss, måttlig stress gör oss alerta medan 

långvarig stress kan leda till ohälsa. Arbetsmiljön kan vara en bidragande faktor till 

stressrelaterade problem och kan skapa svårigheter för sjuksköterskor att utföra sitt 

uppdrag. Upplevd obalans mellan förväntningar på sjuksköterskor och deras tillgång till 

tid kan ge en känsla av otillräcklighet och skapa stress hos sjuksköterskor. Detta kan i 

sin tur påverka vårdkvaliteten för patienterna och skapa lidande. Syftet med studien är 

att skildra sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i arbetsmiljön på 

vårdavdelningar. Författarna valde att göra en litteraturöversikt. Litteratursökningen 

genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus som resulterade i nio artiklar, 

fyra kvalitativa och fem kvantitativa. Artiklarna lästes upprepade gånger för att 

identifiera gemensamma teman. Tre huvudteman och sju subteman urskiljdes till 

resultatet. Resultatet visar att sjuksköterskor ställde höga krav på sig själva och att de 

upplevde tidsbrist i arbetet. Stressfaktorer av särskild betydelse var rädsla att göra 

misstag samt att möta död och döende hos patienter. Om organisationen inte hade 

tydliga gränser ökade stressen för sjuksköterskor och rolltvetydighet samt konflikter 

kunde uppstå. Problemlösning och stöd från kollegor var det vanligaste sätten för 

sjuksköterskor att hantera den upplevda stressen. Vissa sjuksköterskor använde sig av 

dysfunktionella strategier för att hantera stressen genom att exempelvis hoppa över 

rasten eller jobba över. Detta ser författarna som en hälsorisk för sjuksköterskor som på 

sikt kan drabbas av stressrelaterade sjukdomar och kan bli oförmögna att tillhandahålla 

en god och säker vård till patienter. 

 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, sjuksköterskor, upplevelser, stresshantering, 

organisation  
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INLEDNING 

Tänk att vara för trött för att umgås med vänner och familj efter arbetsdagens slut, att 

behöva gå ner i tid för att orka med jobbet och att alltid arbeta under stress! Detta 

skriver Balksjö och Pehrson (2012) om i Svenska Dagbladet och verkar vara en bister 

verklighet för många sjuksköterskor. Stressen är utbredd i samhället och det visar sig 

inte minst i sjuksköterskeprofessionen. Författarna fick inspiration till sin 

litteraturöversikt under en föreläsning om stress som gavs under deras 

sjuksköterskeutbildning på Högskolan i Borås. Den arbetsrelaterade stressen känns 

aktuell i det kommande yrket som sjuksköterskor och är ett hett ämne i samhället. Vad 

ska vi göra åt stressen som drabbar oss alla? I denna litteraturöversikt presenteras en 

analys av sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

 

BAKGRUND 

Människan och stressen 

Människans hjärna har inte förändrats sedan stenåldern trots stora förändringar i 

levnadsförhållandena. Idag utsätts människan ständigt för nya intryck och alla dessa tas 

emot i hjärnan (Währborg, 2009). Levi (2001) menar att stress alltid har funnits trots att 

det idag talas om ”vår tids stress”. Människans reaktion på stress är idag densamma som 

den varit sedan urminnes tider men fyller inte längre samma funktion eftersom 

stressfaktorerna ofta ser annorlunda ut. Stresspåslag som förbereder kroppen för att 

slåss eller fly hjälper obetydligt om den utlösande stressfaktorn exempelvis är tidsbrist 

på jobbet.  

 

Socialstyrelsen (2009) beskriver begreppet stress som en bristande jämvikt mellan 

ställda krav och hur individen hanterar dessa. Währborg (2009) väljer att förklara stress 

som de reaktioner som både mentalt och kroppsligt uppstår av belastningar inifrån och 

utifrån individen och som leder till potentiellt sjukliga funktionsförändringar.  

 

Vid stress utsätts kroppen för stresstimuli, det är olika faktorer i miljön runtomkring oss 

som är individuella för varje enskild människa. Dessa faktorer kallar Währborg (2009) 

för stressorer. Stressorerna bearbetas av hjärnan och ger upphov till en fysiologisk 

stressreaktion som involverar både det viljestyrda och det autonoma nervsystemet samt 

utsöndring av hormoner i kroppen (Währborg, 2009). Vid aktivering av det autonoma 

nervsystemet sker en ökad frisättning av adrenalin. Adrenalin är ett hormon som frisätts 

ifrån binjuremärgen och frisättningen leder till en ökning av andningsfrekvens, 

hjärtfrekvens och blodtryck (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Blodtillförseln ökar 

till skelettmuskulatur för att förbereda kroppen för kamp eller flykt. En ökad utsöndring 

av hormonet kortisol är en annan effekt vid stress (Levi, 2001). Kortisol är en 

glukokortikoid som inverkar på bildningen och lagringen av socker i levern vilket leder 

till förhöjda halter av socker i blodet. Kortisolet ökar även nedbrytningen av fett och 

proteiner i kroppen samt gör reaktionen av adrenalin och noradrenalin starkare 

(Währborg, 2009). Stressreaktionen är livsviktig för människan och måttlig stress gör 

människan alert samt stimulerar prestationsförmågan (Levi, 2001). Om stresspåslagen 

istället blir ihållande eller ofta kommer tillbaka kan dessa bli påfrestande och ge upphov 
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till skador i olika organ. Sjukdomar så som utmattningssyndrom, långvariga 

smärttillstånd, högt blodtryck, diabetes typ 2, bukfetma, höga blodfetter och kognitiv 

svikt kan utvecklas (Levi, 2004). Enligt Währborg (2009) kan stress även leda till sänkt 

immunförsvar. 

 

Währborg (2009) beskriver olika typer av beteenden som människan kan uppvisa vid 

stress. Ett av dessa är typ A beteende så som det uttrycks av Friedman och Rosenman. 

Det karaktäristiska för detta beteende är bland annat en upplevelse av rastlöshet och 

tidsbrist som kan visa sig i att personen gör flera saker samtidigt, avbryter samtal och 

har svårt att sitta still. Währborg (2009) beskriver även typ D beteendet så som det är 

presenterat av Denollett och hans medarbetare. Detta beteende har likheter med lätt 

depression och karaktäriseras av lågmäldhet, ängslan och en undandragande 

personlighet. Enligt Währborg (2009) finns det ett flertal studier som påvisar en 

koppling mellan typ A beteende och ischemisk hjärtsjukdom, medan typ D beteende 

anses vara kopplat till stressrelaterade sjukdomar som i sin tur påverkar kroppen både 

psykiskt och fysiskt. Währborg (2009) menar att kvinnor oftare uppvisar ett typ D 

beteende jämfört med typ A beteende. Även Schmaus, Laubmeier, Boquiren, Herzer 

och Zakowski (2008) menar att kvinnor uppvisar ett mer undvikande beteende och har 

mer påträngande tankar än män vid stressade situationer. Währborg (2009) beskriver 

vidare att kvinnor oftare i förhållande till män drabbas av relationsrelaterad stress. 

Kvinnor upplever mer stress, är oftare nedstämda, och känner större maktlöshet än vad 

män gör och kvinnor som arbetar inom människovårdande yrken löper större risk att 

drabbas av stressrelaterad ohälsa. Dessa yrken kräver stor empatisk förmåga, något som 

Währborg (2009) menar kan bli en stressor på sikt.  

 

Währborg (2009) belyser olika strategier för människan att hantera upplevd stress, detta 

benämns som copingstrategier. Han beskriver två grundtyper; känslofokuserad och 

problemfokuserad copingstrategi. I den känslofokuserade strategin försöker individen 

situationsanpassa sitt känslomässiga svar och hitta lösningar inifrån sig själv. I den 

problemfokuserade strategin försöker individen istället aktivt lösa problem med hjälp av 

andra.   

 

Stressen i samhället 

Inverkan av stress och psykiska påfrestningar ökade i Sverige under åren 1999-2003, för 

att sedan minska under åren 2003-2010.  Den vanligaste faktorn till arbetsrelaterade 

besvär hos kvinnor år 2010 var stress och psykiska påfrestningar. Samma år var den 

vanligaste faktorn hos män felaktig ergonomi i arbetet. Stress och psykiska 

påfrestningar var den näst vanligaste faktorn hos män (Arbetsmiljöverket, 2010). 

Psykisk ohälsa och värk står för majoriteten av de nydebuterade sjukskrivningarna i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa kan förklaras som alla psykiska 

sjukdomar eller besvär som orsakar lidande hos individen men som inte nödvändigtvis 

behöver vara diagnostiserade. Psykiska åkommor kan vara allt från psykos till 

sömnproblem (Socialstyrelsen, 2005a). Försäkringskassan (2011) menar att 

sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa bland annat inkluderar reaktioner på svår 

stress.  

 



 3 

Det beskrivs också av Socialstyrelsen (2009) att arbetsmiljön kan vara en viktig faktor 

för stressrelaterade problem, då stressymtom förändras parallellt med upplevelsen av 

högt tempo och psykiska krav på arbetet. Försäkringskassan (2011) drar liknande 

slutsatser och tillägger att höga krav i kombination med låg kontroll i arbetet kan få till 

följd att arbetstagare sjukskrivs för psykisk ohälsa. Arbetstagare i landstinget toppar 

listan över de anställda som har mest psykiskt ansträngande arbete och högst tempo på 

arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Arbetsmiljölagen uttrycker att arbetstagaren skall ha möjlighet att vara delaktig rörande 

sin egen arbetssituation i förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar dennes 

arbetsmiljö. Utrymme i arbetsförhållanden skall också i största mån ges så att 

yrkesmässiga och individuella framsteg kan ske hos arbetstagaren (Arbetsmiljöverket, 

2011). 

 

Kirkcaldy och Martin (2000) beskriver sjuksköterskeyrket som stressande och menar att 

denna stress har varit föremål för forskning i årtionden. En del av forskningen har funnit 

att sjuksköterskors primära anledning att lämna yrket ofta anges vara stressrelaterat, 

denna orsak har bland annat undersökts i studien av Gardulf, et al. (2005). Kirkcaldy 

och Martin (2000) menar vidare att sjuksköterskeyrkets komplexitet och det faktum att 

det är krävande har lett fram till mycket aktuell forskning om särskilda frågor såsom 

skiftarbete, våld på arbetsplatsen samt arbetsorganisation och ledarskap. Ledarskapets 

betydelse vid arbetsrelaterad stress och dess påverkan på sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse har undersökts i studien av Stordeur, D´hoore och Vandenberghe 

(2001).  

 

Sjuksköterskors uppdrag och skyldigheter  

Enligt Socialstyrelsens (2005b) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

arbetar sjuksköterskor under flera lagar, föreskrifter och allmänna råd. Oberoende av 

var sjuksköterskor arbetar ska de besitta ett etiskt förhållningssätt och deras arbete ska 

utgå från vetenskaplig och beprövad erfarenhet. I Hälso- och sjukvårdslagen § 2a 

beskrivs kraven på hur en god vård skall uppfyllas. Där står det att vården skall 

underlätta relationerna mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten, och därtill 

även tillgodose dennes behov av trygghet och säkerhet i vården (Svensk 

författningssamling, 2012). Enligt patientsäkerhetslagen 6 kap § 4 är hälso- och 

sjukvårdspersonalen även skyldig att medverka till att hög patientsäkerhet bevaras 

(Svensk författningssamling, 2010).  

 

International Council of Nurses, ICN, etiska kod för sjuksköterskor beskriver fyra 

ansvarsområden för sjuksköterskor. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Stacciarini 

och Tróccoli (2004) menar att arbetsrelaterad stress har ett starkt samband med 

sjuksköterskors hälsotillstånd. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) ska 

sjuksköterskor ta hand om sin egen hälsa så att de inte äventyrar vården dem erbjuder. 

Enligt Eriksson (1988) kan hälsa upplevas trots förekomst av sjukdom och 

funktionsnedsättning. Hälsa för människan kan beskrivas som en samordning mellan 

friskhet, sundhet och en känsla av välbefinnande. Upplevelsen av att ha hälsa innebär en 

känsla av att vara en hel människa.  
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Den lidande människan  

Vårdvetenskapen fördjupar sig i vårdandet och i alla skeenden av människans liv, 

framför allt när det gäller människans hälsa och lidande. Sökandet efter sanningen och 

människans möjlighet att få tillgång till sanningen utmärker vårdvetenskapen (Eriksson, 

2001a). Begreppet lidande är centralt inom vårdvetenskapen. Eriksson (2001b) 

beskriver lidandet som ett tillstånd där det alltid är nödvändigt att försaka något. Hon 

beskriver vidare att lidandet i relation med lusten kan vara en drivkraft i människans liv. 

Alla människor lider, de kan lida för sig själva eller inneha ett medlidande med någon 

annan. Den lidande människan påträffas ofta i vården och det ger vårdaren lust att vårda 

(Eriksson, 2001b). Patienten ses som en unik människa i relationen mellan patient och 

vårdare, där all omsorg skapas. Den vårdande relationen präglas av en uppoffrande 

inställning där vårdaren utgår från caritasmotivet (Eriksson, 2002). Caritasmotivet är ett 

huvuddrag i vårdandets kärna (Eriksson, 2001a). Teorin om det caritativa vårdandet 

utgår från kärlek och barmhärtighet, den inrymmer synen på människor som en enhet av 

kropp, själ och ande, hälsa och lidande (Eriksson, 2007). Den människa som inte blir 

sedd eller inte får bekräftelse som person lider. Eriksson (2001b) menar att lidandet kan 

uppstå ifrån den skam som känns när upplevda ansvarstaganden inte fullbordats. Hon 

beskriver vidare att lidandet kan bli synligt för andra genom uttryck av ångest, smärta 

och fysiska åkommor (Eriksson, 2001b).   

 

PROBLEMFORMULERING 

I egenskap av omvårdnadsledare på vårdavdelningar har sjuksköterskor i sin yrkesroll 

ett ansvarsfullt arbete. Det ställs höga krav på sjuksköterskor att de ger trygg och säker 

vård till patienter. Upplevd obalans mellan förväntningar på sjuksköterskor och deras 

tillgång till tid kan ge en känsla av otillräcklighet och skapa stress hos dem. Detta kan i 

sin tur påverka vårdkvaliteten för patienter och skapa lidande. Sjuksköterskors 

upplevelser av den arbetsrelaterade stressen påverkas av deras arbetsmiljö och 

organisationen runt dem. Genom att synliggöra sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress i sin arbetsmiljö på vårdavdelningar kan en medvetenhet skapas 

som kan bidra till strategier för en förbättrad arbetsplats för sjuksköterskor och generera 

en god vård för patienter. 

 

SYFTE 

Syftet är att skildra sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i arbetsmiljön 

på vårdavdelningar. 

 

METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt så som den beskrivs av Friberg (2006). 

Hon menar att en litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

studier. 
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Litteratursökning 

Utifrån syftet identifierades sökorden: work environment, stress, nurs*, ward, work-

related stress, strain, patient, occupational stress. Dessa sökord kombinerades på olika 

sätt med boolesk sökteknik. Östlundh (2006) beskriver att boolesk sökteknik är 

användbart när det är önskvärt att kombinera fler än ett sökord genom att lägga till ord 

som AND, OR och NOT mellan sökorden. Författarna valde att lägga till AND mellan 

sökorden.  

 

Litteratursökningen ägde rum mellan 2012-02-21 och 2012-03-20. Den inledande 

sökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Författarna sökte i dessa 

databaser för att de innefattar artiklar inom deras aktuella område vårdvetenskap. Cinahl 

är en databas inom området vård och omsorg, omvårdnad samt hälso- och sjukvård. 

Pubmed är en databas inom området medicin och vård. Scopus är en större databas som 

innehåller bland annat vård och medicin. Även Google Scholar, som är ett sökverktyg 

för att söka allmänt efter vetenskaplig litteratur, användes i den inledande 

litteratutsökningen. Detta gav över 19 000 träffar med sökorden vilket ansågs vara 

orimligt att bearbeta. Den egentliga litteratursökningen gjordes därför endast i 

databaserna Scopus, Cinahl och Pubmed.   

 

Inklusionskriterier vid den egentliga litteratursökningen var att artiklarna var skrivna på 

engelska, svenska, danska eller norska. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

och därmed valdes endast artiklar som var Peer- Rewiewed. Artiklarna skulle även 

besvara syftet och därmed ville författarna inkludera artiklar där majoriteten av 

sjuksköterskor arbetade på vårdavdelningar. Exklusionskriterier var artiklar där 

deltagarna uteslutande var specialistutbildade sjuksköterskor. Författarna ville hitta den 

nyaste forskningen som fanns tillgänglig och började sökningen med att exkludera alla 

artiklar som publicerats innan år 2012. Sökningen i Scopus gav 14 träffar, i Cinahl och 

Pubmed gav det 0 träffar. Sökningen utökades därmed till att exkludera alla artiklar 

publicerade innan år 2000. Vid varje sökordskombination gav detta över 2000 träffar i 

Scopus, i Cinahl och Pubmed gav kombinationerna sammanlagt ungefär 130 träffar.  

 

Av träffarna i Cinahl och Pubmed läste författarna alla artiklarnas titlar för att få en 

uppfattning om det motsvarade syftet. Träffantalet i Scopus, från år 2000 fram till år 

2012, ansågs vara orimligt högt för titelläsning och istället för att ändra sökorden valde 

författarna att först undersöka träffarna i Cinahl och Pubmed från år 2000 samt träffarna 

i Scopus från år 2012. Av de artiklar som var relevanta lästes abstrakt och 

sekundärsökningar gjordes vilket innebär att författarna sökte igenom artiklarnas 

referenslistor för att eventuellt finna ytterligare material till analysen. Fann författarna 

att abstrakten var intressanta utifrån syftet lästes artiklarna i sin helhet. De 10 artiklar 

som fortsatt ansågs vara relevanta för syftet valdes ut för kvalitetsgranskning. 

 

Dataanalys 

Analysen av data har skett med hjälp av Fribergs (2006) modell för kvalitetsgranskning. 

Hon menar att det inte går att avgöra vilka artiklar som skall ingå i en litteraturöversikt 

innan de har blivit kvalitetsgranskade och värderade. Friberg (2006) ger förslag på 
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granskningsfrågor för både kvalitativa och kvantitativa studier vilka författarna har 

använt sig av. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades en artikel då den inte var 

vårdvetenskaplig. Nio artiklar återstod till resultatet varav fyra var kvalitativa och fem 

var kvantitativa. Artiklarna var från Australien, Tyskland, Kina, Schweiz, USA och 

Sverige. Dessa redovisas i alfabetisk ordning efter titel i en översiktstabell (bilaga 1). I 

översiktstabellen visas artiklarnas titlar, författare, tidskrift, årtal, land, perspektiv, 

problem och syfte, metod samt resultat. Författarna läste igenom de nio artiklarna 

upprepade gånger för att skapa en helhetsbild av dem. Samtliga artiklar var skrivna på 

engelska. Skillnader och likheter i artiklarnas resultat identifierades och färgmarkerades. 

Utifrån denna färgmarkering kunde tre huvudteman och sju subteman urskiljas. 

 

RESULTAT 

Analysen av studierna har lett fram till tre teman och sju subteman som presenteras i 

tabell I.  

 

Tabell I Teman och subteman 

 
Upplevelsen av att 

arbeta som 

sjuksköterska 

 

Sjuksköterskor i 

organisationen 

 

 

Den arbetsrelaterade 

stressens betydelse för 

sjuksköterskor 

 

 

En känsla av att möta 

krav i sin vardag 

 

 

Sjuksköterskor och 

teamet kring patienten 

 

 

Konsekvenser och effekter 

 

 

En känsla av att inte 

räcka till 

 

 

Organisationens struktur 

 

 

Vägen ut 

 

 

En känsla av att inte ha 

kontroll 

 

 

 

Upplevelsen av att arbeta som sjuksköterska 

Temat Upplevelsen av att arbeta som sjuksköterska innehåller tre subteman; En känsla 

av att möta krav i sin vardag, En känsla av att inte räcka till samt En känsla av att inte 

ha kontroll. 
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En känsla av att möta krav i sin vardag 

Halls (2004) studie visar att sjuksköterskor i sitt arbete har höga krav och förväntningar 

på sig själva. Sjuksköterskor i studien utgick ifrån sin egen bild av vilken vård de ansåg 

att patienter var värda och de krav sjuksköterskor ställde på sig själva blev ibland så 

höga att det var omöjliga att uppnå. Upplevelsen av att inte kunna ge patienter den vård 

de förtjänade skapade frustration och missnöje hos sjuksköterskor. Halls (2004) resultat 

stämmer överens med Hallin och Danielsons studie (2007) där sjuksköterskor kände att 

de var oförmögna att möta alla upplevda krav då de ansvarade för ett stort antal 

allvarligt sjuka patienter. Sjuksköterskor i denna studie upplevde att höga krav kom 

inifrån dem själva samt från patienter och kollegor vilket också skapade frustration. 

Sjuksköterskor i Halls (2004) studie upplevde att de förväntades utföra ordinationer 

omedelbart och att det ofta inte fanns tid att slutföra dessa innan nya ordinationer 

tillkom. Detta var särskilt tydligt i situationer när patienter blev snabbt försämrade. 

Tvånget att arbeta under tidspress kunde medföra att sjuksköterskor gjorde misstag, 

vilket enligt Barnard, Street och Loves studie (2006) var den starkaste stressfaktorn i 

deras arbete. Enligt flera andra studier var den starkaste och mest återkommande 

stressfaktorn på sjuksköterskors arbetsplats att möta patienters död och döende (Chang, 

et al. 2006; Hall, 2004; Lambert, V., Lambert, C., Petrini, Li & Zhang, 2007; Shaha & 

Rabenschlag, 2007). 

 

En känsla av att inte räcka till 

Sjuksköterskor i de analyserade studierna hade en önskan om att få tillbringa mer tid 

med patienter. De upplevde att det var dessa möten med patienter som berikade deras 

arbetsdag mest. Sjuksköterskor upplevde sitt arbete som en balansgång mellan stress 

och stimulering och det fanns tillfällen när stressen var dominerande, detta framgår i 

studierna av Hallin och Danielson (2007), Shaha och Rabenschlag (2007) samt Hall 

(2004). Tidsbrist upplevdes av många sjuksköterskor, enligt Shaha och Rabenschlag 

(2007) var den stora arbetsbördan under kort tid orsaken till otillfredsställelse och stress 

på arbetsplatsen. Detta ledde till att sjuksköterskors humör och motivation påverkades i 

arbetet. Tidsbristen påverkade även sjuksköterskors sätt att bemöta anhöriga som ibland 

upplevdes behöva mer vård än själva patienterna. Sjuksköterskor upplevde att anhöriga 

var krävande och misstänksamma och att det var en svår uppgift att hinna möta de 

anhörigas behov på ett tillfredställande sätt. Sjuksköterskor ville ändå ha en bra 

kommunikation med anhöriga, enligt Hall (2004) var bristande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och anhöriga en källa till stress. Hallin och Danielson (2007) samt 

Ekedahl och Wengström (2006) påvisar att ytterligare en konsekvens av tidsbristen var 

att sjuksköterskor ofta inte hann med dokumentationen under sitt arbetspass. 

Dokumentationen gjordes istället på sjuksköterskors egna raster eller efter arbetsdagens 

slut. Känslan av att inte hinna färdigt med arbetet under dagen var en stor källa till 

stress, vilket visas i studien av Barnard, et al. (2006) där 95 sjuksköterskor av 101 

tillfrågade upplevde den känslan. Ekedahl och Wengström (2006) beskriver även att 

sjuksköterskor upplevde att de gav mer än sitt yttersta i arbetet, speciellt när 

organisationen inte var stödjande för dem. 
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Sjuksköterskor upplevde att de behövde vara på flera ställen samtidigt och de försökte 

därmed göra så många saker som möjligt på den tillgängliga tiden. Sjuksköterskor blev 

ofta avbrutna vilket skapade frustration och tvingade de att göra omprioriteringar. Detta 

ledde till att de upplevde att de endast hade tid att utföra de viktigaste uppgifterna.  Det 

var svårt för sjuksköterskor att ha tid till alla patienter, synnerligen om någon patient var 

allvarligt sjuk (Hallin & Danielson, 2007; Shaha & Rabenschlag, 2007). När 

sjuksköterskor var stressade blev de oroliga om de varit otillräckliga eller om de glömt 

något i slutet på arbetsdagen (Hallin & Danielsson, 2007). Oväntade situationer skapade 

stress hos sjuksköterskor, detta kunde till exempel vara om någon patient plötsligt 

försämrades och de blev osäkra på dennes behov (Hall, 2004). Osäkerhet uppstod också 

hos sjuksköterskor när de skulle vårda nya patientgrupper eller hamnade i komplexa 

patientsituationer. Patienter med psykisk ohälsa, missbrukare eller självmordsbenägna 

patienter upplevdes som särskilt komplexa. I dessa situationer upplevde sjuksköterskor 

att de inte var tillräckligt kompetenta vilket ökade deras arbetsbörda (Shaha & 

Rabenschlag, 2007). Tidsbristen ökade arbetsbördan ytterligare och minskade 

patientkontakten vilket medförde att sjuksköterskor upplevde att de gav sämre 

vårdkvalitet (Hallin & Danielson, 2007). Arbetsbördan var den mest återkommande 

stressfaktorn på sjuksköterskors arbetsplats (Chang, et al., 2006; Healy & McKay, 2000; 

Lambert, V., et al., 2007). I studien av Healy och McKay (2000) påvisades dessutom att 

hög arbetsbörda gav lägre sinnesstämning hos sjuksköterskor. 

 

En känsla av att inte ha kontroll 

Sjuksköterskor behövde känna att de hade kontroll över sitt arbete och när de arbetade 

med oerfarna kollegor minskade deras kontroll (Hall, 2004). Avsaknad av kontroll 

kunde göra sjuksköterskor sårbara och oförmögna att ta till sig mer arbetsuppgifter 

(Hallin & Danielson, 2007). Upplevde sjuksköterskor att de inte hade kontroll över 

arbetet ökade deras stressnivåer, vilket är ett samband som påvisas i studien av Schmitz, 

Neumann och Opperman (2000). Ett sätt för sjuksköterskor att öka kontrollen kunde 

enligt Ekedahl och Wengström (2006) vara att de använde sina medicinsktekniska 

rutiner. När sjuksköterskor utförde uppgifter de var säkra på och vana vid upplevde de 

mindre stress. Shaha och Rabenschlags (2007) studie visar emellertid att situationer som 

uppstod regelbundet och utan förändring minskade sjuksköterskors motivation och 

gjorde att deras stressnivåer ökade.  

 

Sjuksköterskor i organisationen   

Temat Sjuksköterskor i organisationen innehåller två subteman; Sjuksköterskor och 

teamet kring patienten samt Organisationens struktur.  

 

Sjuksköterskor och teamet kring patienten 

Arbetsfördelningen var ibland otydlig mellan sjuksköterskor och undersköterskor vilket 

kunde bli stressande för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor i studien av Hallin och 

Danielson (2007) upplevde svårigheter med att delegera uppgifter till undersköterskor. 

Detta berodde på att sjuksköterskor ansåg att undersköterskor inte hade viljan att hjälpa 

till eller att deras kompetens var otillräcklig. I båda studierna av Hallin och Danielson 
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(2007) samt Hall (2004) uppgav sjuksköterskor att de ibland kände sig tvungna att 

slutföra undersköterskors uppgifter vilket fick konsekvenser för deras egna 

arbetsuppgifter. Samarbetet med läkarna kunde också ge upphov till stress för 

sjuksköterskor. I Barnards, et al. (2006) studie där 101 sjuksköterskor deltog beskrev 95 

av dessa att de upplevt stress vid bristande kommunikation mellan de och läkarna. Halls 

(2004) studie visar också att otillfredsställande kommunikation mellan sjuksköterskor 

och läkare var en källa till stress för sjuksköterskor. Även konflikter mellan dessa 

professioner var en av de mest återkommande stressfaktorerna på sjuksköterskors 

arbetsplatser enligt Lamberts, V., et al. (2007) och Changs, et al. (2006) studier.  

 

Deltagarna i Barnards, et al. (2006) studie uppgav att det största stödet på arbetsplatsen 

kom från kollegor, följt av handledare. Shaha och Rabenschlag (2007) styrker detta i sin 

studie och framhäver där att sjuksköterskor upplevde diskussioner med kollegor som en 

viktig resurs. I en studie av Hall (2004) framgår att sjuksköterskor i komplexa 

stressfulla situationer hade ett behov av att få respons från sina kollegor på sina 

handlingar, de ville veta om de handlat rätt samt om de hade kunnat göra något 

ytterligare för patienterna. Hall (2004) menar vidare att sjuksköterskor förlitade sig på 

varandra i arbetsgruppen och det blev stressande att arbeta med oerfarna kollegor. 

Hallin och Danielson (2007) drar samma slutsats och tillägger att sjuksköterskor kunde 

uppleva situationer som kaotiska när nyutbildade sjuksköterskor fick ansvara för erfarna 

sjuksköterskors uppgifter.  

 

Organisationens struktur 

Strukturen på vårdavdelningen var en avgörande del i sjuksköterskors arbetsmiljö. De 

upplevde svårigheter att utföra sitt arbete ordentligt vid överbeläggningar som var 

vanligt förekommande. Tyngst arbetsbörda var framträdande under kvällsskiften när 

personalantalet minskade (Shaha & Rabenschlag, 2007). Personalbrist vid sjukfrånvaro 

av kollegor ökade också stressen hos sjuksköterskor (Hall, 2004; Shaha & Rabenschlag, 

2007). En annan stressfaktor i arbetsmiljön var när utrustning såsom läkemedel och 

förbrukningsmaterial inte fanns tillgängligt på avdelningen (Hall, 2004; Barnard, et al., 

2006).  

 

Vid avsaknad av klara gränser i organisationen upplevde sjuksköterskor det som 

stressande och konflikter kunde uppstå. Ett sätt att hantera detta var att skapa rutiner och 

ha en tydlig gränsdragning av arbetsuppgifter (Ekedahl & Wengström, 2006). 

Arbetsplatsträffar hjälpte sjuksköterskor att dela med sig av sin upplevda arbetsbörda 

(Shaha & Rabenschlag, 2007).  

 

De sjuksköterskor som fick handledning upplevde att det hjälpte dem att lösa 

arbetsrelaterade situationer och om det fanns utrymme i organisationen för 

sjuksköterskor att bestämma över sin egen arbetstid upplevde de att det fanns tid till 

återhämtning (Ekedahl & Wengström, 2006). De sjuksköterskor som upplevde att de 

fick otillräckligt ledarskap påverkades negativt i det dagliga arbetet, detta var speciellt 

framträdande vid organisatoriska förändringar (Hallin & Danielson, 2007). De 

sjuksköterskor som upplevde avsaknad av fortbildning upplevde även att de fick minst 

stöd ifrån organisationen (Barnard, et al., 2006). 
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Den arbetsrelaterade stressens betydelse för sjuksköterskor 

Temat Den arbetsrelaterade stressens betydelse för sjuksköterskor innehåller två 

subteman; Konsekvenser och effekter samt Vägen ut.  

 

Konsekvenser och effekter 

Den arbetsrelaterade stressen uttryckte sig på olika sätt i sjuksköterskors arbetsmiljö. 

När sjuksköterskor upplevde alltför stor arbetsbörda och stress ledde detta till att de tog 

genvägar i arbetet. Detta kunde medföra att sjuksköterskor undvek att svara på 

patienters frågor eller inte gav de tillräckligt med uppmärksamhet. Resultatet blev att 

sjuksköterskor inte tillägnade sig de kunskaper som behövdes i patientsituationer och 

det blev omöjligt för dem att skapa en tillräcklig helhetsbild av patienters behov (Hallin 

& Danielson, 2007). I längden kunde stressen och arbetsbördan ge upphov till en 

oförmåga hos sjuksköterskor att tillhandahålla säker och tillräcklig vård till patienter 

(Hall, 2004). Andra effekter av tung arbetsbörda och stress hos sjuksköterskor var 

psykisk ohälsa (Chang, et al., 2006) samt låg fysisk aktivitet (Ekedahl & Wengström, 

2006). Healy och McKay (2000) konstaterar i sin studie att de sjuksköterskor som ofta 

upplevde stress i arbetet även många gånger upplevde negativa känslor såsom ångest, 

oro, ilska och depression. Dessa sjuksköterskor upplevde också generellt lägre 

arbetstillfredsställelse. I Barnards, et al. (2006) studie påvisas ett samband mellan 

sjuksköterskors upplevda stress och personlighetsförändringar. Enligt Chang, et al. 

(2006) ökade den psykiska ohälsan vid undvikande beteende, ett känslofokuserat 

beteende som enligt Healy och McKays (2000) studie var den minst användbara 

strategin vid stresshantering. Chang, et al. (2006) menar vidare att andra faktorer som 

ökar den psykiska ohälsan var brist på stöd samt när sjuksköterskor behöll sina känslor 

inombords istället för att delge och söka stöd hos sina kollegor. Den psykiska hälsan var 

bättre för de sjuksköterskor som hade arbetat länge i organisationen samt för de som 

hade förmåga att distansera sig och som kunde se arbetet från den ljusa sidan. Ekedahl 

och Wengströms (2006) studie visar att sjuksköterskor som arbetat länge hade utvecklat 

en förmåga att fokusera på här och nu i olika patientsituationer, vilket var användbart 

och minskade den upplevda stressen. Chang, et al. (2006) beskriver emellertid att med 

ökande ålder och fler år i yrket minskade den fysiska hälsan hos sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att inte hinna med sitt arbete kunde få konsekvensen att 

de blev otåliga, nervösa och lättretliga. Detta påverkade sjuksköterskors bemötande av 

patienter och studenter (Hallin & Danielson, 2007; Shaha & Rabenschlag, 2007). Hallin 

och Danielson (2007) beskriver att sjuksköterskor i deras studie upplevde att 

handledning av studenter var viktigt men att det var svårt och tidskrävande.  

 

 

Vägen ut 

Sjuksköterskor upplevde att de inte kunde dela den arbetsrelaterade stressen med sina 

familjemedlemmar eftersom de ansåg att de ändå inte skulle förstå (Hall, 2004). De 

valde istället att söka socialt stöd från sina kollegor vilket var ett av de vanligaste sätten 

för sjuksköterskor att hantera den upplevda stressen (Chang, et al., 2006; Hall, 2004; 

Healy & McKay, 2000). Sjuksköterskor var beroende av att andra sjuksköterskor hjälpte 
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dem, de behövde även vara medvetna om att de kunde ta ett steg tillbaka och få andrum 

om de skulle behöva (Hall, 2004). Sjuksköterskor använde också kollegor för att 

strategiskt utföra arbetsuppgifter. Sjuksköterskor blev stöttade av varandra och tilläts 

leva ut sina känslor, speciellt vid upplevelser av sorg (Ekedahl & Wengström, 2006). 

Vid oväntade situationer diskuterade sjuksköterskor patienters tillstånd med sina 

kollegor i första hand. Sjuksköterskor tog regelbundet råd och hjälp från sina 

medarbetare och genom att reflektera över stressen med dem, upplevde sjuksköterskor 

kollegorna som den främsta källan till avlastning. Detta var särskilt viktigt vid de mest 

stressfulla situationerna som exempelvis vid vård av döende patienter (Hall, 2004). 

Ekedahl och Wengström (2006) beskriver Caritas- glömska som ett redskap för 

sjuksköterskor vid hantering av stress som uppkommer när patienter avlider. De syftar 

då på en psykologisk separation som gör det tillåtet för sjuksköterskor att glömma 

avlidna patienter som de har vårdat, detta hjälper sjuksköterskor att kunna vårda nya 

patienter. Sjuksköterskor i studien upplevde att de var en ansträngning att lämna arbetet 

bakom sig och att det ibland var omöjligt att glömma patienter som berört dem. Om 

patienter vid vård i livets slut hade förmågan att kunna leva i nuet upplevde 

sjuksköterskor att stressen och ångesten minskade. Denna förmåga skapade lugn och ro 

både för anhöriga och för sjuksköterskor. 

 

Ett annat vanligt sätt för sjuksköterskor att hantera den upplevda stressen var genom 

problemlösning (Chang, et al.,2006; Hall, 2004; Healy & McKay, 2000; Lambert, V. et 

al, 2007). En del i problemlösningen var att sjuksköterskor använde sig av listor för att 

få struktur i arbetet (Ekedahl & Wengström, 2006). En annan del var att sjuksköterskor 

hanterade arbetsbördan genom att konsekvent prioritera, delegera uppgifter till 

medarbetare samt att öka arbetstakten (Shaha & Rabenschlag, 2007). Ytterligare ett sätt 

för sjuksköterskor att hinna möta alla patienters behov var att fokusera på de viktigaste 

uppgifterna. Upplevde sjuksköterskor att flera uppgifter hade lika prioritering och det 

inte fanns medarbetare att delegera till påbörjade de dessa uppgifter samtidigt (Hall, 

2004). Vid organisatoriska förändringar använde sig sjuksköterskor av 

avslappningsövningar för att hantera stressen, vilket också kunde vara en del i 

problemlösningen (Ekedahl & Wengström, 2006). 

 

Humor användes även som stresshantering och vid ventilering av känslor i svåra 

situationer, både mellan sjuksköterskor och patienter och mellan sjuksköterskor och 

kollegor (Ekedahl & Wengström, 2006). Det motsatta framkommer i en annan studie 

där inga positiva samband hittades mellan humor och hantering av stress, de 

sjuksköterskor som använde sig av humor som känslofokuserad stresshantering hade 

mer humörsvängningar (Healy & McKay, 2000). 

 

Sjuksköterskor i Hallin och Danielsons (2007) studie hanterade stressen genom att inte 

ta några raster, hoppa över lunchen, jobba över eller att börja arbeta innan arbetspassets 

start. Detta medförde att sjuksköterskor hann med sina arbetsuppgifter under dagen. 

Sjuksköterskor använde sig också av kaffe och rökpauser för återhämtning. 

Deltidsarbete bidrog till att stressupplevelsen och ansvaret minskade.  

 

Om sjuksköterskor hade flera olika strategier för att möta stressen ökade 

förutsättningarna för att hantera obalansen de kunde uppleva i arbetet (Ekedahl & 

Wengström, 2006). De sjuksköterskor som inte lyckades hitta några sätt att hantera den 
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arbetsrelaterade stressen kände sig överbelastade vilket kunde resultera i 

sömnsvårigheter, ilska, ifrågasättande av den egna förmågan samt en rädsla för att 

återvända till arbetsplatsen (Hall, 2004). De sjuksköterskor som inte satte tydliga 

gränser hade inga fungerande metoder att hantera ovana situationer. Oförmåga att sätta 

gränser var den mest framträdande dysfunktionella hanteringen av arbetsrelaterad stress. 

Den dysfunktionella hanteringen kunde uttryckas i att sjuksköterskor försökte vara tuffa 

och avböjde handledning (Ekedahl &Wengström, 2006).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt då detta är en bra metod för att skapa en 

överblick över ett visst område. Valet av sökord är grundat på litteraturöversiktens syfte 

och ”arbetsrelaterad stress” var ett centralt ord i sökningen. Vid översättning av ordet 

till engelska fann författarna att det fanns olika ord med samma innebörd (work- related 

stress, occupational stress, strain) och valde att göra olika kombinationer med alla 

dessa ord för att få ett brett urval av artiklar. Valet av den booleska söktekniken med 

ordet AND var för att författarna ville kombinera mer än ett sökord. OR och NOT 

användes inte eftersom författarna inte ville utesluta något av sökorden i sökningarna. 

Utgångspunkten var att söka i flera databaser för att öka möjligheten till relevant data. 

Valet av databaserna Cinahl och Pubmed är baserat på att de har blivit väl bekanta för 

författarna genom sjuksköterskeutbildningen samt att de täcker in området omvårdnad. 

Scopus och Google Scholar blev författarna medvetna om i slutet av utbildningen och 

eftersom det kan finnas forskning inom området även här inkluderades dessa databaser. 

Google Scholars utbud var oöverskådligt och omöjligt att behandla, därmed 

exkluderades sökverktyget.  

 

Författarnas grundantagande var att det skulle finnas ny forskning inom området 

arbetsrelaterad stress. Därmed e valdes att söka artiklar från år 2012, för att undersöka 

om det redan hade publicerats artiklar från detta år. Sökningen fungerade bra i Scopus 

men inte i Cinahl och Pubmed. Författarna tvingades att ändra sökkriterium och valde 

istället att söka artiklar från år 2000 och framåt. Årtalsändringen gav orimligt stort 

utbud i Scopus varför detta inte undersöktes vidare. Det här kan ses som en svaghet 

eftersom relevant data till analysen kan ha utlämnats genom att utesluta dessa artiklar i 

Scopus från år 2000 till år 2012. Författarna ansåg emellertid att utbudet i Cinahl och 

Pubmed från år 2000 och framåt samt från år 2012 i Scopus var tillräckligt. Ett 

alternativ till sökningen kunde varit att ändra årtalen stegvis i databaserna för att göra 

träffantalet hanterligt att bearbeta. Anledningen till valet att utesluta artiklar där alla 

deltagare var specialistutbildade sjuksköterskor var att författarna ville komma nära 

upplevelsen hos grundutbildade sjuksköterskor, som är den aktuella utbildningen för 

författarna. Ett annat skäl till denna exkludering var de direktiv som givits under 

utbildningens gång; att examensarbetets inriktning skall innefatta grundutbildade 

sjuksköterskors arbetsområden. Denna exkludering kan ses som en svaghet om 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress är likadan oberoende av utbildningsgrad, vilket 

författarna tror att den kan vara.  
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Författarna ville undersöka hur den arbetsrelaterade stressen uttrycker sig på 

vårdavdelningar och uteslöt således artiklar som inte hade detta fokus, exempelvis 

artiklar där deltagarna arbetade i hemsjukvården. Författarna valde att inkludera artiklar 

skrivna på engelska, svenska, danska och norska till litteraturöversikten.  Dessa språk 

valdes för att det är de språk som vi kan läsa och förstå. Författarna fann emellertid 

endast artiklar skrivna på engelska vilket kan bero på att engelska är det vetenskapliga 

språket.   

 

Artiklarna till analysen hittades genom primär- och sekundärsökningar. Denna metod 

utökade möjligheterna att finna relevant data och har varit en fungerande metod under 

sökprocessen. Nio artiklar valdes ut vilket författarna anser var tillräckligt för att kunna 

göra en grundlig bearbetning till litteraturöversikten. Fyra av artiklarna var kvalitativa 

och fem var kvantitativa. Författarna antog från start att de skulle finna fler kvalitativa 

artiklar men i flertalet av de kvalitativa artiklarna var samtliga deltagare 

specialistutbildade sjuksköterskor och artiklarna valdes av den orsaken bort. De nio 

utvalda artiklarna var från sex olika länder och från tre olika kontinenter vilket ger en 

kulturell bredd till litteraturöversikten. Att göra jämförelser mellan artiklar från olika 

länder har upplevts som intressant då resultaten i artiklarna hade många gemensamma 

drag. Dessa gemensamma drag kan tyda på att stressupplevelser är liknande trots 

geografiska variationer. Under analysens gång har författarna reflekterat över att det är 

skillnad på att arbeta som sjuksköterska i exempelvis Kina jämfört med att arbeta som 

sjuksköterska i Sverige. I Kina har sjuksköterskor andra levnadsvillkor än vad svenska 

sjuksköterskor har, sjuksköterskeyrket har även lägre status i Kina än i Sverige. 

Oberoende av dessa skillnader verkar faktorerna som utlöser stress i deras arbete likna 

varandra, vilket visas i resultatet i litteraturöversikten. 

 

Översättning av artiklarnas resultat till svenska har skett av författarna då samtliga var 

skrivna på engelska och risk finns att texterna kan ha feltolkats. Vid översättningen har 

författarna emellertid varit medvetna om detta och försökt komma åt texternas innebörd 

på bästa sätt. Artiklarnas resultat var på många sätt lika och teman kunde urskiljas under 

analysprocessen. Deltagarna i de analyserade artiklarna var mestadels kvinnor. En 

svaghet kan finnas i att mäns upplevelser inte synliggörs. En tänkbar orsak till 

deltagarutfallet kan vara att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat och författarna tror 

därmed att resultatet ur genusperspektiv är representativt för yrket. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att skildra sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress i arbetsmiljön på vårdavdelningar. Analysens resultat visar att 

sjuksköterskor upplevde sitt arbete som stressigt och att de ofta upplevde tidsbrist. 

Resultatet visar även att organisationens struktur hade en betydande roll för 

sjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö. Konsekvenserna av den arbetsrelaterade 

stressen påverkade sjuksköterskors psykiska hälsa negativt. 

 

Författarna är inte förvånade över analysens resultat, då de tänker att sjuksköterskeyrket 

är ett varierande arbete som stundtals kan upplevas både negativt och positivt. Det 

negativa kan vara att arbetsbördan ofta är hög men författarna tror samtidigt att 

sjuksköterskor oftast känner sig behövda på sin arbetsplats. Hallin och Danielson (2007) 
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påvisar i sin studie att sjuksköterskor upplever sitt arbete som spännande och 

tillfredställande när de känner att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta rätt beslut 

och agera i olika situationer. Detta resultat tycker författarna känns positivt och kan 

anses skildra sjuksköterskors professionella hållning; att de har förmåga att identifiera 

sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna känna sig säkra på att de utför sitt arbete 

korrekt. Stordeur, et al. (2001) beskriver att sjuksköterskor i sin natur söker utmaningar 

och personlig utveckling. Författarna ser svårigheter med denna personliga utveckling 

om sjuksköterskor inte får utrymme i sitt arbete att inhämta adekvat kunskap om den 

individuella patienten. Författarna tänker att sådana situationer kan uppstå när 

sjuksköterskor skall ta emot patienter som kommer till avdelningen med en 

sjukdomsbild som inte sjuksköterskorna känner till och att de då inte hinner uppdatera 

sina kunskaper innan patientmötet.  

 

I studien av Barnard, et al. (2006) önskar sjuksköterskor mer utbildning inom 

verksamheten, vilket författarna tror kan minska kunskapsbristen. Kunskapsbristen 

medför att patientsäkerheten kan äventyras och detta ser författarna som en möjlig 

riskfaktor. Arbetsbördan och kunskapsbristen kan sammantaget leda till att 

sjuksköterskor begår misstag i arbetet som kan få förödande konsekvenser för patienter. 

Eventuella misstag påverkar naturligtvis även sjuksköterskor som författarna tror kan 

uppleva lidande i form av skuld och skam, vilket kanske även skapar funderingar på att 

lämna professionen. Om organisationen inte ger bekräftelse till sjuksköterskor som 

person och i sin yrkesroll, tror författarna att det kan skapa ett lidande hos 

sjuksköterskor både privat och i deras arbete. Enligt Eriksson (2001b) kan lidande vara 

en drivkraft i människans liv. Författarna tänker att det är den här drivkraften som gör 

sjuksköterskor till empatiska och goda vårdare men de tror också att om lidandet blir 

överväldigande för dem kan det ta överhanden. Detta lidande hos sjuksköterskor kan 

leda till en oförmåga för dem att upprätthålla sin hälsa. Svensk sjuksköterskeförening 

(2007) menar att sjuksköterskor har ett ansvar att ta hand om sin egen hälsa för att 

kunna utföra sitt arbete tillfredsställande. Författarna håller med om att det är viktigt att 

upprätthålla en god hälsa och fysisk aktivitet är en viktig del för att bevara hälsan. 

Författarna tror att det kan vara svårt för sjuksköterskor att få energin att räcka till fysisk 

aktivitet efter en krävande arbetsdag. För att underlätta sjuksköterskors möjligheter att 

upprätthålla en god hälsa tycker författarna att fysisk aktivitet kunde vara inplanerat i 

deras arbetsschema. Författarna vet att andra yrkesprofessioner har fysisk aktivitet 

schemalagt, så kallat friskvård. Författarna känner emellertid inte till några 

sjuksköterskor som har detta vilket förvånar dem med tanke på den fysiska aktivitetens 

goda effekter på den fysiska och psykiska hälsan. Jonsdottir och Börjesson (2005) 

beskriver att fysisk aktivitet gör oss starkare, ger oss kraft att klara av påfrestningar i 

vardagen och har positiv inverkan på vår sinnesstämning. 

 

Författarna tror att det är känslosamt att vara sjuksköterska då det är ett 

människovårdande yrke, där sjuksköterskor tvingas bemöta både sina egna och andras 

känslor. De kan möta glädje vid lyckad behandling, sorg vid tunga besked eller ilska vid 

lång väntan. Sjuksköterskor behöver samtidigt handskas med sina egna känslor. 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor i sitt arbete kunde uppleva känslor 

som frustration, missnöje, osäkerhet, oro, ilska, otålighet och nervositet. Alla dessa 

reaktioner måste sjuksköterskor försöka hantera med patienters behov i åtanke. För att 

detta ska vara möjligt anser författarna att det är nödvändigt med ett accepterande 
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förhållningssätt sjuksköterskor emellan, där det är naturligt att visa sina känslor på 

arbetsplatsen.  

 

Studien av Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski och Silber (2002) visar att ansvar för ett 

ökat antal patienter för varje sjuksköterska, ökar dödligheten hos patienterna. Med detta 

resultat i tankarna ser författarna att ett minskat patientantal för varje sjuksköterska är 

en förutsättning för att upprätthålla en god och säker vård, genom att på så vis även 

minska risken för misstag i arbetet. Sjuksköterskor upplever arbetet med död och 

döende hos patienter som en vanlig källa till stress. Författarna tror att en tänkbar orsak 

till att det upplevs stressande kan vara för att sjuksköterskor själva inte bearbetat sina 

egna tankar och känslor inför döden. Detta tänker författarna kan skapa osäkerhet och 

rädsla hos sjuksköterskor och göra det svårt för dem att möta döende patienter i deras 

arbete på en vårdavdelning. Som en del i sjuksköterskors professionella förhållningssätt 

till patienter och de anhöriga anser författarna att reflektion över död och döende, både 

individuellt och i grupp, är nödvändigt. Författarna tror att det kan vara speciellt svårt 

för de sjuksköterskor som för första gången möter död i sitt arbete och som inte har haft 

möjlighet att reflektera över det, medan för de sjuksköterskor som haft möjlighet att 

reflektera över dessa svåra händelser kan ha hjälp av detta i sitt kommande yrkesliv. 

Författarna tror att om organisationen erbjöd sjuksköterskor möjlighet till daglig 

reflektion över arbetet med sina kollegor skulle det kunna stärka sjuksköterskor i sin 

arbetsroll. De kan då bli säkrare på sig själva efter positiv återkoppling eller få utökade 

kunskaper genom konstruktiv kritik, oavsett om reflektionen handlar om döden eller 

något som gått snett under arbetsdagen.   

 

När sjuksköterskor utför andra professioners arbetsuppgifter kan det vara en biverkan av 

rolltvetydighet i organisationen. Stordeur, et al. (2001) menar att organisationens 

rolltvetydighet kunde leda till emotionell utmattning för sjuksköterskor. De beskriver 

vidare att om ledarskapet däremot var tydligt drabbades färre sjuksköterskor av psykisk 

ohälsa. Författarna upplever att det här överensstämmer med deras personliga 

erfarenheter då de har sett verksamheter utan tydligt ledarskap och uppmärksammat de 

negativa effekterna som följde där av. Brist på ett tydligt ledarskap tror författarna kan 

påverka sammanhållningen i arbetslaget och upplevelsen av att arbeta i team. För att 

kunna vårda patienter på ett tillfredsställande sätt krävs olika professioners samarbete 

och flera risker kan föreligga om detta samarbete inte fungerar, exempelvis kan viktiga 

saker missas om det råder osäkerhet om vem som bär ansvaret.  

 

Währborgs (2009) stressforskning har gett kunskaper om stressens skadliga effekter på 

människan. Utifrån författarnas resultat om sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress ses en eventuell risk för dagens sjuksköterskor att drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar. Författarna ser uppenbara hälsorisker hos de sjuksköterskor 

som väljer att inte ta några raster under arbetsdagen, eftersom författarna tror att de då 

inte får tid till återhämtning. Andra beteenden som kunde uppstå till följd av stressen 

var upprepade kaffe- och rökpauser vilket inte heller kan anses vara hälsosamt. Även 

sjuksköterskors dokumentationsbeteende och deras övertidsarbete ser författarna som en 

hälsorisk och kan påverka sjuksköterskors privatliv. Sjuksköterskor som inte har 

metoder för att hantera stressen kan riskera att bli känslomässigt utmattade och tappa 

arbetsförmågan. Billeter- Koponen och Fredén (2005) beskriver orsaker bakom 

sjuksköterskors sjukskrivningar och de menar att sjuksköterskor i deras studie upplevde 



 16 

bristande patientkontakt som bidragande orsak till sina sjukskrivningar. Den bristande 

kontakten medförde maktlöshet och en upplevelse av att inte kunna ge patienter en 

säker vård. Att under lång tid uppleva maktlöshet i sitt arbete tror författarna kan vara 

skadligt oavsett vilket arbete det handlar om. I människovårdande yrken tror författarna 

emellertid att maktlösheten kan få större konsekvenser än i andra yrken, eftersom 

sjuksköterskors oförmåga att ge en säker vård kan drabba patienters liv och 

välbefinnande.  

 

SLUTSATSER 

Den här litteraturöversikten om arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan bidra till 

en ökad förståelse av yrket och hur det kan upplevas av sjuksköterskor. Översikten kan 

också anses synliggöra hur organisatoriska brister påverkar sjuksköterskors upplevelser 

av sin arbetsmiljö, och eventuella risker detta kan medföra. Med litteraturöversikten 

hoppas författarna kunna ge sjuksköterskor en tankeställare nästa gång de hoppar över 

rasten. Sjuksköterskor behöver tänka på sin egen hälsa för vem ska vårda patienterna 

när sjuksköterskor själva blir sjuka? 

 

Författarna tror att en viktig faktor bakom de stressrelaterade sjukdomarna är det höga 

tempot som råder i många människors arbetsmiljöer i samhället. Författarna anser därför 

att det är angeläget att medvetandegöra upplevelserna av de olika arbetsmiljöerna i 

samhället, vilket de på sikt tror kan leda till förändringar som kan minska den 

arbetsrelaterade stressens skadliga effekter.  

 

Författarna anser att det föreligger ett behov av ytterligare forskning inom området 

arbetsrelaterad stress. Utökat antal studier kan ge styrka till de redan funna resultaten 

och framtida forskning skulle även kunna göras med jämförelser av arbetsrelaterad 

stress mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Det 

här ser författarna kan vara intressant att belysa, då eventuella skillnader i upplevelsen 

av arbetsrelaterad stress kan ha ett samband med att arbetsmiljön skiljer sig mellan 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Författarnas 

resultat tyder på att stressfaktorerna liknar varandra hos sjuksköterskor som arbetar i 

olika länder trots olika arbetsmiljöer, vilket väcker en undran om huruvida upplevelsen 

av arbetsrelaterad stress skiljer sig mellan olika utbildningsgrader. 
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Bilaga I- Översiktstabell över analyserade artiklar  

 Perspektiv  

 

 

Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Burdensome 

Situations in 

Everyday 

Nursing 

 

Författare: 

Shaha, M. & 

Rabenschlag, F. 

 

Tidskrift: 

Nursing 

Administration 

Quarterly 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Schweiz 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

För att bättre 

hantera 

omvårdnads- 

situationer är det 

nödvändigt med 

evidensbaserad 

kunskap.  

 

Syfte var att 

undersöka 

arbetsbördan från 

sjuksköterskans 

perspektiv, 

urskilja områden 

för förbättring 

samt utveckla 

förbättringar för 

sjuk-

sköterskornas 

behov som 

avslöjats i 

studien. 

Kvalitativ.  

 

36 

sjuksköterskor 

intervjuades i 

semi- 

strukturerade 

fokusgrupper. 

 

Grupp 

intervjuer. 

Arbetsförhållanden 

gav stor belastning. 

Hög 

arbetsbelastning 

gav stress och 

mindre 

tillfredställelse. 

Återkommande 

svåra situationer 

minskade 

motivationen och 

ökade stressen. 

Komplexa 

patientsituationer, 

döende, stödja 

anhöriga, psykisk 

sjuka, tidsbrist, 

familjestöd och 

brist på kompetens 

ökade bördan. 

Etablerade 

strategier för 

stresshantering var 

prioritering, 

delegering och att 

accelerera 

arbetshastigheten. 

De utvecklade 

förändringarna var 

problembaserat 

lärande, liten rast 

på kvällen och att 

ge feedback.  
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Titel: Nurses in 

cancer care - 

coping 

strategies when 

encountering 

existential 

issues 

 

Författare: 
Ekedahl M & 

Wengström Y. 

 

Tidskrift: 
European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

 

Årtal: 2006 

 

Land: Sverige 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Kraven är stora på 

hanteringen av 

existentiella 

problem vid 

arbete i närhet av 

döden. Få nyligen 

utförda studier 

finns inom detta 

område.  

 

Syftet med 

studien är att 

skapa en 

förståelse för 

copingstrategier 

och coping-

processer bland 

sjuksköterskor i 

cancervården. 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer har 

gjorts med 15 

deltagare. 

 

Semi-

strukturerad 

intervjuguide. 

Studien visar att 

”Bevarande” är den 

mest använda 

strategin. 

Dysfunktionell 

coping är 

förknippad med en 

brist på bevarande 

strategier som stöd, 

bristande 

gränsdragning och 

brist på 

återuppbyggande 

coping. 

Bristande förmåga 

till gränsdragning 

är den mest 

framstående 

dyfunktionella 

copingstrategin. 

 

Titel: Nursing 

stress: the 

effects of 

coping 

strategies and 

job satisfaction 

in a sample of 

Australian 

nurses 

 

Författare: 
Healy, C. & 

McKay, M. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 2000 

 

Land: 
Australien 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

relationer mellan 

sjuksköterskors 

arbetsrelaterade 

stressorer och 

copingstrategier, 

och dess inverkan 

på deras nivåer av 

trivsel och 

störningar i 

sinnesstämningen. 

Humorns 

inverkan på 

stresshantering 

undersöktes 

också. 

 

Kvantitativ. 

 

N=129 

sjuksköterskor. 

 

Frågeformulär: 

The Ways of 

Coping 

Questionnaire 

(WOCQ), The 

Nursing Stress 

Scale (NSS), 

The Coping 

Humour Scale 

(CHS), The job 

Satisfaction 

Scale of the 

Nurse Stress 

Index & The 

Profile Of Mood 

State (POMS). 

Arbetsbördan var 

den mest upplevda 

stressfaktorn i 

sjuksköterskornas 

arbetsmiljö. 

Problemfokuserad 

coping var den 

mest använda 

strategin, följt av 

att söka socialt stöd 

och känslo- 

fokuserande 

coping. Flykt-

undvikande 

beteende var den 

minst använda 

Copingstrategin. 
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Titel:Predictors 

of physical and 

mental health in 

hospital nurses 

within the 

People's 

Republic of 

China 

 

Författare: 
Lambert, V., 

Lambert, C., 

Petrini, M. & 

Zhang, Y. 

 

Tidskrift: 

International 

Nursing Review 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Kina 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Tidigare studier 

har endast gjorts 

på sjuksköterskor 

i västvärlden.  

 

Syftet med denna 

studie är att 

bestämma de 

vanligaste stress-

faktorerna, de 

mest använda 

sätten att hantera 

stress samt deras 

påverkan för 

fysisk och 

psykisk hälsa hos 

kinesiska 

sjuksköterskor.  

Kvantitativ  

 

N= 480 

sjuksköterskor 

 

Frågeformulär: 

The Nursing 

Stress Scale 

(NSS), The 

Ways of Coping 

Questionaire 

(WOCQ), 

Personal Views 

Survey & SF-36 

Health Survey  

 

Studien visar att de 

tre vanligaste 

stressfaktorerna på 

arbetsplatsen är 

arbetsbördan, 

hantering av död 

och döende samt 

konflikter med 

läkare. De tre mest 

använda stress- 

hanterings 

strategierna var 

positiv 

omvärdering, 

självkontroll samt 

problemlösning. 

Titel: 
Registered 

nurses' 

experiences of 

daily work, a 

balance between 

strain and 

stimulation: a 

qualitative 

study 

 

Författare: 
Hallin, K. & 

Danielsson, E. 

 

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Årtal: 2007 

 

Land: Sverige 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Många studier har 

fokuserat på 

sjuksköterskor 

inom specifika 

områden och 

arbetssituationer, 

men studier i det 

dagliga arbetet 

som helhet är 

begränsad. 

 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av sitt 

dagliga arbete. 

Kvalitativ. 

  

15 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

 

Narrativa 

intervjuer 

analyserade med 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna 

upplevde höga 

krav, mycket 

pappersarbete, oro, 

stress, delegerings- 

problematik, för 

lite patientkontakt. 

De önskade mer tid 

med patienterna. 
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Titel: 

Relationships 

Between 

Stressors, Work 

Supports, and 

Burnout Among 

cancer Nurses 

 

Författare: 
Barnard, D., 

Street ,A.,& 

Love, A. 

 

Tidskrift: 

Cancer Nursing 

 

Årtal: 2006 

 

Land: 

Australien 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Personal- 

omsättningen är 

hög och det råder 

personalbrist i 

cancervården.  

 

Syfte är ett 

undersöka 

anknytning 

mellan uppfattad 

stress, uppfattat 

arbetsstöd och 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor i 

cancervården. 

Kvantitativ 

 

N=101 

sjuksköterskor 

 

Frågeformulär 

som analyserats 

med: Stressors 

Scale for 

Pediatric 

Oncology 

Nurses och 

Maslach 

Burnout 

Inventory 

(MBI). 

När sjuksköterskor 

och läkare inte 

kommunicerar väl 

om patienten och 

känslan i att inte 

kunna få allt jobb 

gjort, var de största 

källorna till stress. 

Även när andra 

professionella gjorde 

mer än vad de är 

kvalificerade att göra 

var stressande. Det 

största arbetsstödet 

kom från kollegor 

tätt följt av 

handledarstöd. 

Anknytning hittades 

mellan stress och 

emotionell 

utmattning och 

mellan stress och 

personlighets-

förändring.   

Titel: Stress, 

burnout and 

locus of control 

in German 

nurses 

 

Författare: 

Schmitz, N 

Neumann W & 

Oppermann, R. 

 

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing Studies 

 

Årtal: 2000 

 

Land: Tyskland 

 

Sjuksköterske- 

perspektiv 

Stressade 

förhållanden i 

hälso- och 

sjukvården ger 

arbetsrelaterat 

stress i vårdandet 

samt emotionell 

utmattning som 

resultat. 

Syftet är att 

utvärdera 

effekterna av brist 

på kontroll och 

arbetsrelaterad 

stress på utbrändhet 

bland 

sjuksköterskor på 

sjukhus. 

 

Kvantitativ 

 

N=361 

sjuksköterskor  

 

Frågeformulär, 

Nursing- Stress- 

Questionnaire, 

Maslach 

Burnout 

Inventory (MBI) 

samt Locus of 

Control Scale. 

Höga nivåer av 

utbrändhet är 

förknippat med höga 

nivåer av upplevd 

stress i arbetet och 

bristande kontroll 

över händelser, sin 

omgivning och andra 

människor. Höga 

nivåer av stress är 

associerade med 

lägre nivåer av 

kontroll. 
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Titel: The 

relationships 

among 

workplace 

stressors, 

coping methods, 

demographic 

characteristics 

and health in 

australian 

nurses 

 

Författare: 
Chang E, Daly 

J, Hancock K, 

Bidewell J, 

Johnson A, 

Lambert V & 

Lambert C. 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Professional 

Nursing 

 

Årtal: 2006 

 

Land: 
Australien 

 

Sjuksköterske-

perspektiv 

Det är brist på 

forskning i Asien 

och 

Stillahavsområdet 

 
Syftet var att 

identifiera: 

Relationerna 

mellan rollstress, 

copingstrategier, 

demografiska 

egenskaper och 

fysisk och psykisk 

hälsa hos 

australiensiska 

sjuksköterskor som 

arbetar på ett 

sjukhus samt vilka 

oberoende variabler 

som bäst förutsäger 

fysisk och psykisk 

hälsa hos 

australiensiska 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ. 

 

N= 900 

sjuksköterskor. 

  

Frågeformulär: 

Demographic 

Data 

Questionnaire, 

Nursing Stress 

Scale (NSS), 

Ways of Coping 

Questionaire 

(WOCQ), SF -

36 Health 

Survey Version 

2. 

Den vanligaste källan 

till sjuksköterskans 

stress var 

arbetsbörda, följt av 

död och döende, 

osäkerhet om 

behandling och 

konflikter med läkare 

och andra 

sjuksköterskor. De 

minst redovisade 

faktorerna var 

upplevd brist på stöd 

och otillräcklig 

förberedelse 

 

Titel: Work-

Related Stress 

of Registered 

Nurses in a 

Hospital 

Setting.  

 

Författare: 

Hall, D.  

 

Tidskrift: 
Journal for 

Nurses in staff 

development 

 

Årtal: 2004 

 

Land: USA 

Sjuksköterske- 

perspektiv 

Hög omsättning 

och mycket stress 

på arbetet kan 

påverka kvaliteten 

på vården.   

 

Syftet med 

studien är att 

identifiera 

gemensamma 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer och 

coping-

mekanismer för 

sjuksköterskor på 

sjukhus. 

Kvalitativ.  

 

Intervjuer med 

10 

sjuksköterskor. 

 

Sex 

förutbestämda 

frågor 

analyserades 

med Grounded 

Theory. 

 

Observation av 

sjuksköterskorna 

i syfte att stödja 

intervjuerna. 

Sjuksköterskorna 

kunde inte prata 

om arbetsrelaterad 

stress hemma. 

Upplevelsen av 

stress var högre på 

arbetet än hemma. 

Tre gemensamma 

strategier för att 

hantera 

arbetsrelaterad 

stress var att prata 

med och få hjälp 

från medarbetare 

samt 

problemlösning.  
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