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Sammanfattning     

Stressiga arbetsförhållanden är vardag för sjuksköterskan och samtidigt som kraven blir allt fler 

förväntas hen ge en god, trygg och säker vård. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som 

bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård. Studien är utformad som en 

litteraturstudie och med hjälp av Fribergs analysmodell har artiklar sökts fram i olika elektroniska 

databaser. De artiklarna med relevant innehåll har kvalitétsgranskats och sedan analyserats enligt 

Fribergs analysprocess. Totalt användes nio artiklar där nyckelord identifierats och teman sedan 

utformats, den information om stressframkallande faktorer som tagits fram strukturerades slutligen upp 

i fyra teman, rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd, och otillräcklighet. Resultatet visar att en hög 

andel sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress på sin arbetsplats, men också att de största 

orsakerna till detta är rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd och en känsla av att otillräcklighet. 

Denna stress kan i sin tur leda till brister i patientsäkerheten och möjligheten att bedriva den goda vård 

som är önskvärd, är ej möjlig. Relaterat till tidsbrist för sjuksköterskan finns risk för moralisk stress, 

där den vård som ser till patientens bästa ej hinns med. Med denna studie finns därför en förhoppning 

att informera allmänsjuksköterskor inom hospital vård och organisationen runt omkring om faktorer för 

arbetsrelaterad stress, för att bidra till ökad förståelse och därmed en hållbar utveckling.  

 

Nyckelord: risk factors, stressors, work related stress, occupational stress, general nursing, 

hospital caring  

  

 



2  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  

INLEDNING 4 

BAKGRUND 4 

Sjuksköterskans profession 4 

Upplevelsen av stress 4 

Vad innebär arbetsrelaterad stress? 5 

Definition av patientsäkerhet 5 

Definition av den individ - och systembaserade modellen 6 

Vårdvetenskapliga förankringar 6 

PROBLEMFORMULERING 7 

SYFTE   7 

METOD 7 

Design 7 

Datainsamling 8 

Dataanalys 8 

Tabell 1. Översikt av analysprocess 9 

Forskningsetiska överväganden 9 

RESULTAT 10 

Rädsla att göra fel 10 

Tidsbrist 10 

Förlorad kontroll 10 

Kommunikationsbrister 11 

Ensamhet 11 

Kunskapsbrist 11 

Personalbrist 12 

Läkarbrist 12 

Brist på reflektion och återhämtning 12 

Uteblivet stöd 13 

Organisation 13 

Konflikter 14 

Otillräcklighet 14 



3  

Höga vårdkrav 14 

Hög arbetsbelastning 15 

DISKUSSION 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 17 

Rädsla att göra fel 17 

Ensamhet 18 

Uteblivet stöd 18 

Otillräcklighet 19 

SLUTSATSER 20 

Förslag på ytterligare forskning 21 

Referenser 22 

Bilaga 1 26 

Bilaga 2 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

INLEDNING 

Det har under senare år uppmärksammats mycket i massmedia om hur det finns en tydlig 

underbemanning på landets sjukhus, speciellt under sommartid. Många av sjuksköterskorna 

som arbetar under dessa förhållanden har gått ut i media och berättat om de situationer de 

utsätts för på sin arbetsplats. De menade på att situationen var ohållbar och att den 

arbetsrelaterade stressen gjorde att patientsäkerheten inte längre kunde garanteras. 

 

Idén om att fördjupa oss inom detta område växte fram redan under vår första 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då vi båda utsattes för den höga stressen inom vården. 

Vi fick flertalet gånger uppleva hur våra handledare gjorde misstag men även hur vi själva 

gjorde misstag orsakat av stressiga arbetsförhållanden. Vi vill därför undersöka vilka faktorer 

som bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession  
 

Sjuksköterskans profession utgår ifrån fyra grundläggande ansvarsområden framtagna av 

International Council of Nurses (ICN). Dessa fyra områden syftar till att med respekt för 

mänskliga rättigheter och alla människor lika värde ge en respektfull omvårdnad som främjar 

hälsa, förebygger sjukdom, återställer hälsa och lindrar lidande. Sjuksköterskans specifika 

kompetensområde syftar till omvårdnad vilket även innebär omvårdnadens teori och praktik, 

forskning, utveckling, utbildning och ledarskap. Omvårdnaden som ges skall grunda sig i 

evidensbaserad vetenskap, vara väl beprövad och genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. 

Detta för att ge patienter möjlighet att återfå, bibehålla och förbättra sin hälsa genom att hantera 

hälsorelaterade problem och på så sätt uppnå så mycket välbefinnande och livskvalitet som 

möjligt. Sjuksköterskeyrket är en egen profession och har vårdvetenskapen som grund för att 

kunna möta patienter och deras livsvärld. För att kunna ge rätt vård behöver sjuksköterskan 

samarbeta med andra professioner och instanser samtidigt som hen har självbestämmande över 

sin egen yrkesroll. Inom vården har dock hierarkiska strukturer en tendens att påverka detta 

samarbetet vilket resulterar i att sjuksköterskan ibland har svårt att få sin röst hörd. Utöver detta 

har sjuksköterskan också ett stort moraliskt ansvar i sitt arbete när det kommer till etik (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009).   

 

Upplevelsen av stress  
 

Stress är ett tillstånd vi upplever i livet vid påfrestande situationer och något som kroppen 

använder sig av som skydd från utmattning och överansträngning. Upplevelsen av stress i 

måttlig mängd och på kort sikt är bra och ökar vår koncentration och förbättrar immunförsvaret 

relaterat till ökad frisättning av stresshormoner. Vid en hotande situation stiger bland annat 

blodtryck och puls då all vår energi fokuseras på det yttre hotet. Så fort exponeringen är över 

återgår alla funktioner till det normala för kroppens möjlighet till återhämtning och vila. Men 

under ett långvarigt påslag av stress kan dessa funktioner istället bli skadliga för oss (Lundberg 

& Wentz, 2004, ss 34-36). Lundberg & Wentz (2004, ss. 34-36) beskriver att kroppens sätt att 

bemästra stress alltså är en överlevnadsstrategi och ett skydd. Det handlar om kroppens 

möjlighet att återfå en inre balans genom att anpassa sig till nya ansträngande situationer. Utan 
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denna möjlighet till kroppsliga funktioner skulle människan falla offer för minsta påfrestning. 

Utbrändhet är det tillstånd som långvarig stress på sikt kan leda till (Socialstyrelsen 2003). 

 

Lundberg & Wentz (2004, ss. 34-36) beskriver att stress uppstår genom olika typer av 

påfrestningar, de lyfter fram fysiska, psykiska, inre och yttre påfrestningar. Bland annat tung 

fysisk belastning, händelser hemma, på arbetsplatsen eller i skolan, trauman, infektioner och 

sjukdomar medför en stress för människan. Detta i kombination med dåliga levnadsvanor som 

exempelvis brist på sömn påverkar på sikt vårt välmående och leder till stress. Upplevelsen av 

stress är individuell och påverkar oss olika, även hur vi hanterar stress skiljer sig på grund av 

bland annat erfarenheter i livet och vårt hälsotillstånd. 

 

Vad innebär arbetsrelaterad stress?  
 

Inom arbetslivet talas det om  psykosocial stress vilket handlar om för hög arbetsbelastning i 

form av hög arbetstakt, höga krav, dålig lön, enformiga arbetsuppgifter, brist på kontroll, dåliga 

möjligheter till utveckling, bristande socialt stöd, otrygghet, hot och risker (Lundberg & Wentz 

2004, ss. 34-36). Denna typ av stress är långvarig och ständigt en belastning för sjuksköterskan. 

FN:s fackorgan för hälsofrågor, world health organization (WHO 2019) beskriver att 

arbetsrelaterad stress uppstår när sjuksköterskan utsätts för orimligt höga krav samtidigt som 

deras kunskaper och förmågor att hantera dessa krav inte är tillräckliga. Orsakerna anses vara 

många men två starkt bidragande faktorer som nämns är bristande stöd från chefer och kollegor 

samt en bristande känsla av kontroll över situationen. Även arbetsmiljöverket (2019) beskriver 

arbetsrelaterad stress som en obalans av det som krävs och de resurser som finns för arbetet. 

Lundberg och Wentz (2004, ss. 34-36) beskriver ytterligare två orsaker till hur stress och 

arbetsrelaterad stress uppstår, vilket är höga krav i kombination med små möjligheter att 

påverka sin arbetssituation och dåligt socialt stöd samt obalans mellan egen insats och 

belöning. Författarna lyfter exempel på arbetsrelaterad stress som för stort ansvar i samband 

med orimligt högt arbetstempo och svåra arbetsuppgifter. Men även understimulans i form av 

repetitiva arbetsuppgifter och oförmåga till utveckling. Upplevelsen av brist på inflytande och 

kontroll i samband med svagt socialt stöd anses vara en ytterligare belastning. Brist på belöning 

i samband med egen hög prestation anses också stressframkallande. Uppskattning från chefer 

för sitt arbete och upplevelsen till utveckling av att sin karriär är möjligt anses vara av vikt. För 

personer med bekräftelsebehov kan denna typen av stress bli extra tydlig (Lundberg & Wentz 

2004, ss. 34-36). 
 

Definition av patientsäkerhet  

 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) används inom hälso- och sjukvården och syftar till att främja 

en hög patientsäkerhet genom att skydda patienter från skada i samband hälsorelaterade 

åtgärder, men även den vård som inte vidtar de åtgärder som patientens tillstånd kräver. Enligt 

patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som “skydd mot vårdskada”, och vårdskada 

innefattar någon form av lidande, kroppslig eller psykiskt skada eller sjukdom samt dödsfall 

som kunnat förhindras med korrekta åtgärder. Vårdskada i form av lidande kan också uppstå 

om patienten inte fått den vård som behövs i tid, det vill säga utebliven vård orsakat av olika 

anledningar. Vårdgivaren har då som uppgift att vidta adekvata åtgärder för att förebygga att 

vårdskada inträffar på nytt (socialstyrelsen 2019). Lagen sammanfattas av bland annat 

bestämmelser som riktar sig till både vårdgivaren och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patientsäkerhetslagen ger vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal centrala riktlinjer för 

hur arbetet skall utföras på korrekt sätt.  
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Definition av den individ - och systembaserade modellen  

 

Den individbaserade modellen anser att misstag som sker enbart ligger på en enskild individ 

vilket innebär att denna enskilda person får all skuld för händelsen. Fokus ligger alltså på att 

skuldsätta i stället för att avhjälpa felet. Detta synsätt är väldigt bekvämt för organisation och 

ledarskap då dem frikopplas helt från händelsen, så kallad blame and shame kultur. Risken som 

uppstår med denna modellen är att en rädsla för att göra fel växer då vetskapen om att minsta 

misstag kommer resultera i en skuld och skambeläggning. Den systembaserade modellen anser 

istället att misstag som sker har skapats under lång tid och dem som råkar ut för händelsen när 

den inträffar anses som arvtagare snarare än anstiftare. Det är alltså en kombination av faktorer 

som framkallar misstagen vilket resulterar i att både individen själv och patienten faller offer 

för händelsen. Men till skillnad från den individbaserade modellen blir frågan istället vad som 

lett fram till händelsen och möjliga sätt att undvika upprepning istället för att skuldbelägga 

(Reason, ss. 148-151). 

 

Vårdvetenskapliga förankringar 
 

Vårdvetenskapen är en självständig vetenskap som riktar sig till alla vårdgivare och vars 

intresse ligger i patientens hälsa och dennes situation. Vårdvetenskap är en del av 

humanvetenskapen där patientens vård, sårbarhet, hälsa och lidande är centrala och primära 

begrepp (Dahlberg & Segesten 2010, ss.122-126). Vårdvetenskapen är unik då den har ett 

starkt fokus kring frågor gällande liv och existens. Cartiasmotivet står för medkänsla och 

barmhärtighet och anses vara kärnan i all omsorg och vara grunden för hur all vård skall utövas. 

Caritas riktar sig till sjuksköterskan och innebär att kärleken och önskan om att tjäna  alltid 

skall finnas där samt vara tidlös och evig (Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm 2008). 

Sjuksköterskan skall se människan från ett helhetsperspektiv vilket innebär att de fysiska, 

psykologiska, existentiella och andliga dimensionerna bildar en enhet. Kropp, sinne och ande 

är alltså ett med varandra och går inte  att skilja åt (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström 

& Rehnsfeldt 2015). Dahlberg & Segesten (2010, ss. 122-126) beskriver också vikten av att 

sjuksköterskan upplever en god hälsa för att kunna ge en god vård till sina patienter. Även ICN 

belyser vikten av att sjuksköterskans tar hand om sin egen hälsa i form av det mentala, fysiska, 

sociala och själsliga välbefinnandet för att förmågan att ge en god och säker vård inte äventyras 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Att sjuksköterskan upplever arbetsmiljön god och fri 

från stress och höga krav är också av vikt för att sjuksköterskan skall känna harmoni och må 

bra i sig själv för möjligheten att ge patienterna en god och säker vård. Påfrestande situationer 

i arbetet påverkar sjuksköterskan i form av stress och i värsta fall utbrändhet. Negativa 

händelser och situationer som ger upphov till bland annat känslor av otillräcklighet behöver 

bearbetas för att patientens vård inte skall äventyras, samt för att vårdarens förmåga att ge en 

god vård inte förändras. En vårdare som mår dåligt kommer ha svårigheter att möta patienter 

och deras livsvärld vilket kommer resultera i svårigheter att ge en god vård. Att fokusera på 

vårdarens hälsa och deras utsatthet är därför av största vikt då det annars kan innebära 

konsekvenser för vårdandets kvalitet. Samarbetet på avdelningen bör också vara väl 

fungerande beskriver författarna då det är något som påverkar vårdandet positivt (Dahlberg & 

Segesten, 2010, ss. 122-126).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

Idag kan sjukvården upplevas påfrestande för sjuksköterskan på grund av de höga kraven som 

ställs och den ohållbara arbetsmiljön kan försvåra en god och säker vård för patienterna. 

Oavsett arbetsplats kommer sjuksköterskan mer eller mindre uppleva stressfyllda arbetsdagar 

som i sin tur kommer förändra möjligheten att ge den vård som önskas. Lyhördhet, empati, 

möjligheten av att stödja och undervisa patienter är några ord som karaktäriserar  

sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskan skall sköta läkemedelshanteringen på korrekt och säkert 

sätt, händelser skall dokumenteras, närstående skall få information och stöd samtidigt skall 

förändringar hos patienten alltid uppmärksammas och omvårdnadsåtgärder genomföras. Det 

kan ibland uppfattas som att sjuksköterskan arbetar för mer än vad hen själv klarar av och den 

ökade arbetsbelastningen kan leda till att sjuksköterskan inte orkar med stressen. Det är för 

höga krav på sjuksköterskan runt om i världen, detta leder till att sjuksköterskor på en global 

skala inom hospital vård riskeras att drabbas av trötthetssyndrom och utmattningssyndrom som 

följd av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor med utmattningssyndrom löper högre risk för att 

göra fel på sin arbetsplats och därav orsakades ett vårdlidande samt att de riskerade att äventyra 

patientsäkerheten. Nyexaminerade sjuksköterskor som börjar på en avdelning överväger att 

sluta och byta profession på grund av arbetsförhållanden. Om problemet inte lyfts finns det 

eventuellt risk för att bristen på sjuksköterskor ökar i framtiden. Brist på sjuksköterskor och 

hög arbetsbelastning ökar även risken för mortalitet inom hospital vård menar Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Heede, Griffiths, Busse, Diomindous, Kinnunen, Kózka, Lesaffre, Mchugh, 

Moreno-Casbas, Rafferty, Schwendimann, Scott, Tishelman, Achterberg & Sermeus (2014) 

och Ball, Bruyneel, Aiken, Sermeus, Sloane, Rafferty, Lindqvist, Tishelman & Griffiths 

(2018). Sverige lider redan av sjuksköterskebrist på ett nationellt plan, men genom att 

identifiera bakomliggande faktorer ökas medvetenheten kring problemet. Detta gör att 

sjuksköterskan och organisationen som anställt sjuksköterskan får möjligheten att förbereda 

sig för de stressorer som kommer finnas på arbetsplatsen, men det ger också möjligheten för 

ledningen att se till så arbetsförhållandena blir bättre.  

SYFTE 

 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 

inom hospital vård. 

METOD 

Design  

 
Studien är en litteraturöversikt som har utförts enligt Friberg (2017). Litteraturöversikten har 

använts för att skapa en bild över kunskapsläget inom det valda området då vi ansåg det som 

en lämplig metod för att presentera problemet. Litteraturöversikt kan ha olika avsikter, att skapa 

en översikt över det forskningsresultat som finns inom det valda specifika området eller för att 

få en översikt för en eventuell framtida empirisk studie. Det som gjorts var att delar av 

problemområdets aktuella forskning  granskades och analyserades för att sedan skapa en 

sammanställning av området i resultatet (Friberg, 2017, ss. 148-151).  
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Datainsamling  

 
Datainsamlingen har skett genom artikelsökning i databaserna CINAHL och PubMed, 

sökorden som använts primärt i sökningarna var “ nurse*” “occupational stress” eller “work 

related stress” samt “risk factors” eller “cause”. Vi använde oss också av fria sökord för att få 

ett bredare resultat och då använde vi oss av ord som stress, stressors, cause, satisfaction samt 

environment. Under våra första tre sökningar användes ord som cause + occupational stress  

or workplace stress  or jobb stress + nurse.  Work- related + stress + stressors + nurses, samt 

occupational stress + job satisfaction + environment + nurse. Totalt fick vi 181, 391 samt 286 

träffar varav fyra slutliga artiklar används i resultatet. Vi insåg här att våra sökningar var 

alldeles för breda och använde då extra sökord som qualitative study och emergency 

department i olika kombinationer och fick då totalt 34, 14, 47, 50 och 25 träffar där totalt sju 

artiklar används i resultatet. Vi har även hittat två artiklar genom manuell sökning (se bilaga 

2). Vi började med att läsa igenom artiklarnas rubriker och valde sedan ut dem som ansågs 

relevanta för vårt syfte. Vi läste sedan igenom abstract på var och en som vi valt ut för att få en 

uppfattning om innehållet innan vi läste igenom artiklarna i sin helhet.  

 

Inklusionskriterierna som användes för studien var vetenskapligt granskade artiklar (peer 

reviewed) skrivna på engelska samt tillgängliga i fulltext. Ytterligare begränsningar var artiklar 

skrivna från 2008-2019. Då vi mestadels hittade kvantitativa artiklar valde vi att lägga till 

sökordet “qualitative studies”, samt tog bort begränsning av årtal. Vi sökte även artiklar från 

länder med med liknande västerländsk kultur och arbetssätt som Sverige, därmed skedde en 

geografisk begränsning. När varje artikel hittats kvalitetsgranskas de enligt Critical Appraisal 

Skills Programme (CASP Checklists 2018). Utifrån dessa mallar kunde vi poängsätta artiklarna 

0-10 utifrån dess kvalitet, 10/10 var då högst. Poängskalan redovisas i bilaga 1.  

 

Dataanalys  
 

För att kunna identifiera de olika områdena i varje artikel analyserades dessa med hjälp av 

analysmodellen beskriven i Friberg (2017, ss. 148-151). Till en början lästes alla artiklar ett 

flertal gånger för att få en känsla av helheten i materialet. Varje artikel analyserades och 

resultatet från varje enskild artikel som svarade på vårt syfte skrevs ned i ett enskilt dokument. 

Efter att ha gått igenom dessa individuella dokument flertalet gånger började vi successivt söka 

efter likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Därefter plockade vi ut alla nyckelord som vi 

sedan delade in efter likheter och skillnader. De delar i resultatet som liknade varandra delades 

in i grupper vilket ledde till att vi kunde urskilja vissa mönster. Dessa mönster blev sedan 

subteman som sedan bildade teman. Totalt kunde vi identifiera fyra teman med respektive 

subteman som redovisas i analysprocessen och resultatet (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av analysprocess  
 

 Exempel på nyckelord Subtema Tema  

Upplevd brist på tid, 

Känsla av förlorad 

Kontroll, 

Svårigheter att prata med 

kollegor 

Tidsbrist, Förlorad 

kontroll,  

Kommunikationsbrist 

Rädsla att göra fel 

Upplevd brist på personal, 

Otillräcklig återhämtning 

och reflektion, 

Kunskapsskillnader mellan 

personal 

Kunskapsbrist, 

Personalbrist Läkarbrist, 

Brist på återhämtning och 

reflektion 

 

Ensamhet 

Känslan av att inte räcka 

till, 

Tunga vårdkrav, 

För mycket arbete för den 

enskilda individen 

Höga vårdkrav, Hög 

arbetsbelastning 

 

Otillräcklighet 

känslan av att inte bli sedd 

eller hörd av 

organisationen, 

Upplevd brist av stöd från 

arbetsplatsen, 

Känslan av en 

dysfunktionell 

arbetsgrupp. 

Organisation, Konflikter  Uteblivet stöd 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

The World Medical Association (WMA 2019) utvecklade 1964 Helsingforsdeklarationen som 

innehåller etiska principer gällande medicinsk humanforskning. Detta innebär bland annat 

varje enskild deltagare ska ge sitt samtycke att delta i studien samt veta att rätten om att avbryta 

sitt deltagande när som helst under studiens gång. Forskningen skall gynna och säkerställa alla 

människors respekt samtidigt som den skall skydda deras hälsotillstånd och rättigheter. 

Forskningen ska även värna om deltagarnas privatliv, korrekt hantering av personlig 

information och vikten av sekretess lyfts också därför upp. För att garantera att vår studie 

uppfyllde WMAs principer såg vi till att så många artiklar som möjligt hade tillgodosett dessa 

krav och inkluderade forskningsetiska överväganden sina studier.   
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RESULTAT 

 
Totalt har nio artiklar studerats och analyserats. Utav dessa artiklar var fem kvantitativa, två 

kvalitativa samt två av mixad karaktär. Dessa artiklar ligger till grund för vårt resultat där 

faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård har 

undersökts och studerats. Utifrån dataanalysen kunde vi sedan identifiera totalt fyra teman med 

respektive subteman. Teman som identifierades var Rädsla att göra fel, Ensamhet, uteblivet 

stöd, och Otillräcklighet. 

 

Rädsla att göra fel 
 

Detta tema innehåller tre subteman som är uppbyggt av tidsbrist, förlorad kontroll och 

kommunikationsbrister och som tillsammans redovisar faktorerna för upplevelsen av rädsla att 

göra fel på sin arbetsplats. Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid att utföra alla de 

uppgifter som skall hinna med i kombination med förlorad kontroll på arbetet gav upphov till 

en rädsla att göra fel. Brister i kommunikationen mellan kollegor var ytterligare en bidragande 

faktor till att sjuksköterskan upplevde detta. 

 

Tidsbrist  

 

Resultatet i de föreliggande studierna fastställde att sjuksköterskor inom hospital vård i snitt 

arbetade mer än sjuksköterskorna inom öppenvården. Inom slutenvården fanns mer 

begränsningar när det gällde mängden personal samtidigt som de arbetande sjuksköterskorna 

hade en högre arbetsbelastning. Inom slutenvården var sjuksköterskorna även tvungna att 

kunna acceptera förändringar i schemat och eventuell övertid (Sveinsdottir, Biering & Ramel 

2006). Resultatartiklarna påvisade att tidsbrist inte var en nyhet för sjuksköterskorna inom 

hospital vård. Sjuksköterskorna behövde oftast vara effektiva i sitt yrke för att hinna alla 

arbetsuppgifter under dagens gång. Detta resulterade i en förhastad vård samt en vård av sämre 

kvalité (García - Izquierdo & Ríos- Risquez, 2012). Sjuksköterskorna behövde stressa genom 

sin dag vilket resulterade i att enbart det essentiella för patienterna gjordes. Resultatet av detta 

påvisade att det där extra som verkligen fick patienterna att känna sig sedda uteblev. 

Resultatartiklarna fastställde ytterligare att sjuksköterskorna ville känna av att hen gjort sitt 

yttersta för patienterna, men när sjuksköterskan inte räckte till gav det upphov till en 

arbetsrelaterad och moralisk stress då hen inte kände sig tillräcklig. Att inte inte ha hunnit med, 

alternativt klarat av arbetsuppgifterna under dagen gav upphov till en rädsla över att potentiellt 

kunna göra fel (Cronqvist, Theorell, Burns & Lútzën 2001). Detta resulterade i att de uppgifter 

sjuksköterskan hade under dagen, så som medicinutdelning, dokumentering och omvårdnad 

låg i fokus medan resterande fallerade (García - Izquierdo & Ríos- Risquez, 2012). Att gå till 

jobbet med rädsla för att göra fel på grund av att tiden inte räckte till och potentiellt skada en 

patient var en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress påvisade Halpin, Terry & Curzio 

(2017).  

 

Förlorad kontroll  

 

Sjuksköterskor inom hospital vård fick oftast lägga sitt eget schema till en viss omfattning, 

detta gjordes för att ledningen skulle visa att personal hade en förmåga att vara självständiga 

samtidigt som det gav en känsla av kontroll på sin arbetsplats. När schemat sedan förändras 

utan förvarning ansågs detta som en förlust av kontroll hos sjuksköterskan. Denna förlust gav 

upphov till stress (Sveinsdottir, Biering & Ramel 2006). Hospital vård krävde mer från 
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sjuksköterskorna som arbetade där, när de sedan upplevde en förlorad kontroll på sin 

arbetsplats och deras planering brast det för dem. Förlusten av kontroll redovisades av följande 

faktorer: Schemaförändringar, att personal blev sjuka, personalbrist, vård av sjukt barn, eller 

helt enkelt dålig schemaläggning från ledningen. Sjuksköterskan valde sitt yrke för att hen ville 

hjälpa människor och främja deras hälsa, men när organisationen utnyttjade denna drivande 

faktor av att hjälpa gav det upphov till en känsla av förlorad kontroll och missnöje (Cronqvist 

et al. 2001).  

 

Kommunikationsbrister  

 

Brister i kommunikation redovisades som en faktor som orsakade brister i patientsäkerheten 

vilket gav upphov till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan då hen kände en rädsla för att 

det skulle bli fel. Artikelförfattarna lyfte upp att information angående patientens tillstånd 

glömdes av eller uteblev vid rapportering samt att dokumentationen inte alltid blev korrekt 

skriven. Författarna lyfte ytterligare fram kommunikationsproblem som en av de större 

bidragande faktorerna till att sköterskorna upplevde stress (Happel et al. 2013). Information 

mellan vårdare och patient var inte enbart det som gav upphov till arbetsrelaterad stress, 

resultatet påvisade att brister i kommunikationen mellan sjuksköterskorna också var en 

bidragande faktor. När information gick förlorad under överrapporteringen och information 

försvann i dokumentationen kunde det orsakat av brister i kunskap om hur rapporteringen 

skulle gå till. Att inte kunna rapportera på ett adekvat sätt som sjukvårdspersonal redovisades 

som en stressfaktor då risken att göra fel ökade (Happel et al. 2013). Överlämnandet av 

sjukdomsbesked till en patient lyftes också upp som ett stressande moment då detta var ett stort 

moment för patienten, ibland till och med livsförändrande. Denna information gav allt för ofta 

i flerbäddssalar trots att det fanns andra patienter i rummet. Detta resulterade i att 

sjuksköterskan inte kände sig bekväm i situationen och blev stressad över hur patienten kände 

över att få beskedet och samtidigt känna sig så blottad. Happel et al. (2013) lyfte också fram 

att informationen kunde missuppfattas och feltolkas av patienten vilket även det var en 

bidragande faktor till arbetsrelaterad stress, detta var även något som Sveinsdottir, Biering & 

Ramel (2006) nämnde. 

 

Ensamhet 
 

Detta tema innehåller fyra subteman som är uppbyggt av kunskapsbrist, personalbrist, 

läkarbrist samt brist på återhämtning och reflektion. Det subteman har gemensamt är att dem 

är direkt bidragande faktorer till att sjuksköterskan upplevde sig ensam i sitt arbete. När det 

rådde personalbrist och läkarbrist upplevde sjuksköterskan en känsla av ensamhet då hen inte 

hade någon att diskutera och få bekräftelse från. Sjuksköterskan upplevelse ytterligare 

ensamhet av kunskapsbrister sjuksköterskorna emellan. Upplevelsen av ensamhet uppstod hos 

samtliga sjuksköterskor som inte hann att återhämta sig eller reflektera efter ett emotionell eller 

fysiskt ansträngande möte med en patient. 

 

Kunskapsbrist  

 

Sjuksköterskan arbetar med evidensbaserad fakta som grund för sin profession. Skillnaden i 

kunskap mellan de olika sköterskorna menar Happel et al. (2013) var en bidragande faktor till 

arbetsrelaterad stress då hen upplevde sig som väldigt ensam. Kunskapsskillnader var även 

något som lyftes upp av Happel et al. (2013) då de menade på att skillnader mellan 

sjuksköterskorna kunde leda till konflikter och en ofullständig arbetsgrupp. Resultatet från 

artiklarna påvisade att när en sjuksköterska var mer kompetent än andra i arbetsgruppen gav 
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detta upphov till en känsla av ensamhet (Halpin, Terry & Curzio 2017). Känslan fanns även åt 

motsvarande håll, att känna sig otillräcklig eller underutbildad beskrevs som en faktor till 

arbetsrelaterad stress. Dessa sjuksköterskor upplevde att de inte var tillräckligt duktiga på sitt 

arbete vilket resulterade i arbetsrelaterad stress och en känsla av ensamhet (ibid). Resultatet 

påvisade att för att en arbetsplats skall bli så bra som möjligt krävdes det att alla sjuksköterskor 

låg på ungefär samma kunskapsnivå för möjligheten att täcka upp för varandra om behovet 

fanns och för att gemensamt kunna bedriva en så god vård som möjligt (Happel et al. 2013). 

Sjuksköterskorna inom hospital vård upplevde att de inte fick tillräcklig utbildning på sin 

arbetsplats, dessa sjuksköterskor upplevde en arbetsrelaterad stress då de hade önskat mer 

kunskap och en jämnare utdelning på kunskapen bland personalen (Morrison & Joy 2016). 

Sjuksköterskor som nyligen tillkommit till avdelningen upplevde att de inte fick tillräcklig 

bredvidgång vilket gav upphov till en kunskapsskillnad när de sedan fick gå självständigt. Detta 

ledde till att dessa sjuksköterskor kände sig osäkra och ensamma, således var detta en faktor 

till arbetsrelaterad stress (Cronqvist et al. 2001). 

 

Personalbrist  

 

Resultatet påvisade att en gemensam nämnare till arbetsrelaterad stress var personalbrist. 

Sjuksköterskorna var beroende av andra för att kunna bedriva en säker vård. Dessa 

sjuksköterskor behövde någon att diskutera och reflektera med och när detta inte länge var en 

möjlighet relaterat till personalbrist, gav detta upphov till en känsla av osäkerhet och ensamhet 

(Morrison & Joy 2016). Sjuksköterskorna som arbetade när personalbrist rådde upplevde även 

att påfrestningen ökade (Halpin, Terry & Curzio 2017). Personalbrist resulterade i att de 

fastanställda sjuksköterskorna på avdelningen fick en högre arbetsbelastning menade Happel 

et al. (2013). De förväntades även att ta extrapass för att täcka eventuella luckor i schemat. 

Dessa sjuksköterskor behövde regelbundet offra sin fritid för arbetsplatsens skull vilket 

resulterade i ett missnöje med ledningen (ibid). Personalbrist kunde uppstå av flertalet orsaker 

såsom sjukskrivningar, sjukanmälningar, föräldraledighet samt underbemanning på 

avdelningen (Cronqvist et al. 2001).  

 

Läkarbrist  

 

Sjuksköterskorna inom hospital vård var beroende av multipla arbetskategorier varav läkare 

var en av dessa professioner. När läkarbrist uppstod på avdelningen gav detta upphov till 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan då hen upplevde ensamhet (Happel et al. 2013). 

Bristen på läkare uppstod oftast under nattetid då jouren arbetade och färre antalet läkare fanns 

på plats. Problemen som uppstod var bland annat att det kunde inträffa akuta förändringar i 

patienters tillstånd eller att medicinjusteringar behövde förändras men att ingen med auktoritet 

nog att ta dessa beslut fanns på plats. Detta resulterade i att sjuksköterskan upplevde en 

ensamhet vilket bidrog till en känsla av hopplöshet och maktlöshet. Resultatet av dessa 

situationer var att sjuksköterskan ville bidra med mer än vad hen var behörig till vilket således 

orsakade arbetsrelaterad stress (Cronqvist et al. 2001). 

 

Brist på reflektion och återhämtning  

 

Happel et al. (2013) redovisade att sjuksköterskans profession krävde reflektion och 

återhämtning, diverse situationer tärde på sjuksköterskan och utan återhämtning och 

möjligheten att få prata ut om dessa händelser orsakades en arbetsrelaterad stress. Morrison & 

Joy (2016) menade även på att det fanns en rad faktorer som bidrog till för hög arbetsbelastning. 
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En av de bidragande orsakerna var en för tung emotionell arbetsbelastning. Som sjuksköterska 

måste det finnas tid för återhämtning och sjuksköterskorna måste även ha ett socialt stöd från 

sina kollegor. Ytterligare påvisade studierna att sjuksköterskan behövde tid för att bearbeta 

sorg och förlust. Arbetet går ut på att rädda människor, men det går inte att rädda alla patienter 

som kommer in genom dörren. Att förlora en patient tar ibland hårdare på sjuksköterskan än 

vad som var förväntat menade Morrison & Joy (2016). Även brist på bearbetning av sorg var 

en faktor till arbetsrelaterad stress och gav upphov till en känsla av ensamhet (ibid).  

 

Uteblivet stöd 
 

Detta tema innehåller två stycken subteman som består av organisation och konflikter, 

gemensamt förklarade dem upplevelsen av uteblivet stöd hos sjuksköterskan och stressen som 

uppstod som resultat av detta. Sjuksköterskeprofessionen är en profession som är beroende av 

andra runt omkring sig, när detta brast och uteblivet stöd uppstod upplevde sjuksköterskan 

stress. Uteblivet stöd från kollegor kunde resultera i konflikter och exludering från 

personalgruppen vilket påvisades som ytterligare en faktor till arbetsrelaterad stress. 

 

Organisation  

 

Morrison & Joy (2016) beskrev hur sjuksköterskan ville uppleva en känsla av uppskattning för 

sitt arbete från ledarskapet inom organisationen. Som arbetsledare fanns en önskan om  positiv 

feedback, att bli sedd och få sin röst hörd. Skedde det ett fel ville sjuksköterskan att  problemet 

skulle bearbetas och följas upp. Att ha en chef som inte tog sitt och andras arbeten på fullaste 

allvar gav upphov till en ökad känsla av stress. Således ansågs det som en faktor till 

arbetsrelaterad stress då känslan av bristande stödet från organisationen fanns. Att inte känna 

sig sedd och undervärderad av ledningen var något som Happel et al. (2013) beskrev som en 

stressfaktor hos sjuksköterskan. Brister på en organisationsnivå kunde förknippas med 

missnöje av sin arbetsplats och således leda till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskorna 

(Dobnik, Maletic & Skela-Salvic 2018).  Happel et al. (2013) redovisade hur bristande stöd 

och empati från ledarskap och organisation var en stresshöjande faktor. Vad som syftades till 

var bland annat det som redovisats ovan. Cheferna lyssnade inte på problemen som 

sjuksköterskorna lyfte fram och uträttade inte heller några åtgärder. Författarna beskrev hur 

sjuksköterskorna inte upplevde sig tagna på allvar och att det inte spelade någon roll vad de 

kom med som förbättringsförslag gällande arbetsbelastningen då ingen lyssnade. Resultatet 

påvisade att sjuksköterskorna behövde socialt stöd från sina arbetskamrater och ledning för att 

känna sig hemma på avdelningen. Bristande stöd bidrog till en arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskan (Garcia - Izquierdo & Rios- Risquez, 2012). Som sjuksköterska var 

arbetskollegorna en stor bidragande faktor till tillfredsställelse på arbetsplatsen. Det som 

resultatet påvisade som sänkte tillfredsställelsen i sjuksköterskornas ögon var att det finns 

begränsade möjligheter till löneökning eller befordran vilket oftast var en fråga på 

organisationsnivå (Sveinsdottir, Biering & Ramel 2006). Sjuksköterskan var relativt begränsad 

i karriärsmöjligheten, löneökningen var likaså begränsad. När sjuksköterskorna inte kunde 

komma framåt i sin karriär upplevdes det som en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress 

då hen upplevde en brist på organisationsnivå, sjuksköterskorna ansåg att ledningen inte såg 

deras kompetens (Happel et al. 2013). 
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Konflikter   

 

Sjuksköterskor som arbetade inom hospital vård var en begränsad grupp sjuksköterskor, detta 

resulterade i att arbetsgruppen behövde vara enade och stötta varandra för att arbetet skulle 

kunna utföras på korrekt sätt menade Happel et al. (2013). Resultatet från föreliggande artiklar 

redovisade att detta inte fungerade på alla avdelningar. Konflikter mellan personal var vanligt 

och förekom allt för ofta. Konflikter kunde handla om etiska dilemman men även om triviala 

saker som inte bordes tas upp på arbetsplatsen från första börja utan diskuteras privat. Dessa 

konflikter kunde handla om att sjuksköterskor från föregående pass inte hade gjort alla de 

uppgifter som de borde, vilket oftast var bortom deras kontroll (ibid). Artiklarna visade på att 

sjuksköterskorna som behövde arbeta och ta hand om patienter samtidigt som de var i konflikt 

med sina kollegor upplevde arbetsrelaterad stress (Garcia - Izquierdo & Rios- Risquez, 2012). 

Konflikter mellan kollegor kunde resultera till exludering och mobbning bland persongruppen, 

sjuksköterskorna fick även ta emot hårda ord från anhöriga. De fick höra att de inte räckte till 

och att de är odugliga. Men det resultatet påvisade var att när trakasserier kom från kollegor 

var det direkt en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress och kunde tillslut leda till 

utmattningssyndrom då sjuksköterskorna upplevde en sådan kraftig mobbning och samtidigt 

brist på stöd från arbetsgruppen (Adriaenssens, De Gucht & Maes 2013). Sjuksköterskorna 

befann sig i ett arbetslag där dem gemensamt behandlade patienter för att främja deras hälsa. 

De sjuksköterskor som kände ett bristande stöd från sina kollegor var en bidragande faktor till 

arbetsrelaterad stress, dem upplevde att de blev nedvärderande när de ställde frågor (Halpin, 

Terry & Curzio 2017). Resultatet påvisade även att konflikter med läkare var något som tog 

väldigt mycket energi och tid, således var det en bidragande faktor till stress på arbetsplatsen 

då de inte upplevde ett stöd från arbetsgruppen (Chatzigianni, Tsounis, Markopoulos & Sarafis, 

2018). 

 

Otillräcklighet 
 

Detta tema innehåller två stycken subteman som består av höga vårdkrav och hög 

arbetsbelastning och gemensamt redovisar upplevelsen av att vara otillräcklig. Otillräcklighet 

uppstod då det sattes för höga vårdkrav på sjuksköterskan och känslan av otillräcklighet 

uppstod ytterligare när den höga arbetsbelastningen tyngde ner henne. Stress och en upplevd 

känsla av att inte vara tillräcklig sammanställer detta tema.  

 

Höga vårdkrav  

 

Resultatet i de föreliggande studierna fastställde att anhöriga lyftes fram som en stressfaktor på 

grund av de orimliga krav som de ställde på sina anhörigas vård. De närståendes frågor 

upplevdes som det mest stressgivande då sjuksköterskan inte alltid kunde ge ett konkret och 

adekvat svar på frågan, detta gjorde att hen upplevde en känslan av otillräcklighet (Happel et 

al 2013). Upplevelsen att inte kunna distansera sig från sin patient och patientens anhöriga 

ledde till arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskan hade svårigheter att säga ifrån och urskilja jobb 

och känslor från varandra vilket gjorde att situationen blev påfrestande och svår att hantera 

(Cronqvist et al. 2001). Den höga standarden av vård satte press på sjuksköterskan, allt skulle 

göras på kort tid och allt skulle vara perfekt och halvdan vård var inte acceptabel. Resultatet av 

detta var en bidragande faktorer till en arbetsrelaterad stress (Happel et al. 2013). 

Sjuksköterskan förväntades att ständigt ge vård av högsta kvalite vilket bidrog till att 

sjuksköterskan upplevde arbetsrelaterad stress på grund av de höga förväntningar som sattes 

på henne. Resultatet redovisade för hur sjuksköterskeprofessionen innebar att var ansvarig för 

att dela ut medicinerna, ronda, ha hand om omvårdnad, dokumentera, diskutera med andra 
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professioner och samtidigt lägga upp en vårdplan för patienten. Att sjuksköterskan hade mycket 

på schemat gjorde att tiden inte alltid räckte till. Noggrannhet var något som sjuksköterskan 

alltid var tvungen att ha i åtanke under ett arbetspass, tanken på att göra fel relaterat till för 

höga vårdkrav vad ett stressande moment menar (Halpin, Terry & Curzio 2017). Happel et al. 

(2013) menade att sjuksköterskor i en högteknologisk miljö som kräver komplex utbildning 

och kunskap upplevde en högre grad av arbetsrelaterad stress från sin arbetsplats. Det som 

bidrog till stressen var att det krävdes noggrannhet och specialiserad kunskap samtidigt som 

hen skulle lyckas vårda familjerna och finnas där som stöd. Patienternas högra krav på en som 

vårdare gav också upphov till stress, då sjuksköterskan upplevde anhöriga som ett frekvent 

störmoment och i kombination med detta fick sjuksköterskan höra att hen inte räckte till och 

var oduglig. Patienter med svåra förutsägbara tillstånd och behandlingar var ett stressande 

moment för sjuksköterskan och gav upphov till stress. Dessa sjuksköterskor upplevde då en 

bristande känsla av kontroll vilket resulterade i en känsla av att vara otillräckligt (Chatzigianni 

et al. 2018).  
 

Hög arbetsbelastning  

 

Resultatartiklarna påvisade att hög arbetsbelastning var orsaken till att sjuksköterskorna kände 

sig otillräckliga på arbetet då de inte hann utföra sina arbetsuppgifter (Chatzigianni et al. 2018). 

Resultatet redogjorde för att sjuksköterskorna som arbetade inom hospital vård utsattes för en 

högre grad av arbetsbelastning än sjuksköterskorna utanför slutenvården (Sveinsdottir, Biering 

& Ramel 2006). Sjuksköterskorna behövde arbeta effektivt för att hinna med de arbetsuppgifter 

som fanns under dagen, men de som hade en högre effektivitet på arbetet upplevde en högre 

grad av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna hade även många arbetsuppgifter parallellt 

med varandra, att ha en för stor arbetsbelastning på sig gav upphov till arbetsrelaterad stress då 

upplevelsen av otillräcklig ökade (Garcia - Izquierdo & Rios- Risquez, 2012). Resultatet 

påvisade även att sjuksköterskorna som utsattes för en hög arbetsbelastning kunde behöva 

jobba över sin ordinarie arbetstid. Dobnik, Maletic & Skela-Salvic (2018) menade på att de 

sjuksköterskorna som inte blev kompenserade för detta istället upplevde arbetsrelaterad stress 

och missnöje.  

  

Resultatartiklarna visade att sjuksköterskorna upplevde att de blev störda i sitt arbete 

kontinuerligt under arbetsdagen samtidigt som de hade mer uppgifter än vad de klarade av att 

hantera (Dobnik, Maletic & Skela-Salvic 2018). Bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskan var för hög arbetsbelastning, dessa sjuksköterskor upplevde även att de inte 

hade kontroll över sitt eget arbete samt att de var otillräckliga till att utföra de arbetsuppgifterna 

som fanns (Adriaenssens, De Gucht & Maes 2013). Sjuksköterskorna upplevde förlusten av 

kontroll som en av de bidragande faktorerna till arbetsrelaterad stress då dem inte visste hur 

mycket arbete som fanns eller vad som förväntades av dem, således blev det svårt för dem att 

planera och lägga upp sitt arbete (Cronqvist et al 2001). Sjuksköterskorna hade så mycket på 

schemat att de inte alltid hann dela ut medicinerna i tid, ibland inte alls vilket resulterade i 

upphov till arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskan ville även se till att medicinerna som delas ut 

inte var felaktiga utan att patientsäkerheten var av högsta kvalié, men när detta inte hanns med 

uppgav det till en arbetsrelaterad stress (Halpin, Terry & Curzio 2017). Resultatet påvisade 

också att de erfarna sjuksköterskorna blev tilldelade de mest kritiska patienterna samtidigt som 

de skulle handleda och lära de nyexaminerade sjuksköterskorna. Detta gav upphov till 

frustration hos de sjuksköterskor som varit på avdelningen under en längre tid då det ledde till 

en ökad arbetsbelastning för dem. De erfarna sjuksköterskorna upplevde att de inte längre 

räckte till (Cronqvist et al. 2001). Sjuksköterskorna med mindre än 12 månaders erfarenhet 

upplevde sitt arbete och den höga arbetsbelastningen som en bidragande faktor till 
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arbetsrelaterad stress. De upplevde att det var svårt att hitta sin roll i arbetsgruppen, utföra en 

adekvat vård samtidigt som de skulle lära sig det grundläggande som professionen krävde 

(Halpin, Terry & Curzio 2017). Tidsbrist redovisades som en bidragande orsak till hög 

arbetsbelastning (Cronqvist et al. 2001). Sjuksköterskorna arbetade dygnets alla timmar vilket 

resulterade i att sjuksköterskorna kunde behöva jobba kvällsskift och tidiga morgnar direkt 

efter. Detta resulterade regelbundet i att sjuksköterskorna inte hann återhämta sig mellan 

passen. Skiftarbete var en direkt bidragande faktor till hög arbetsbelastning och således en 

faktor till arbetsrelaterad stress (Happel et al. 2013). Ytterligare bidragande faktor till stress var 

handhavandet av patienter i livets slutskede samt patienter som har avlidit. Dessa 

sjuksköterskor fick en självinsikt av hur skört livet kunde vara vilket gjorde att de kände sig 

otillräckliga och ville bidra med mer. Sjuksköterskorna som behövde genomgå förlust av en 

patient upplevde att dem inte fick tillräckligt med tid att bearbeta händelsen och detta upplevdes 

stressande för dem. Bristen på återhämtning och reflektion var direkt orsakat av för hög 

arbetsbelastning menar Chatzigianni et al. (2018). 

  

Ytterligare resultat från föreliggande artiklar påvisade hur utebliven rast var en direkt orsak av 

för hög arbetsbelastning. Brist på tid ledde oftast till att sjuksköterskorna fick prioritera bort 

vissa saker under sitt arbetspass. Resultatet av bortprioriteringar betydde att de enbart hann 

utföra den essentiella vården vilket ibland kunde resultera i utebliven rast (Happel et al. 2013). 

Sjuksköterskan hann oftast sätta sig ner och påbörja sin lunch men blev sedan avbruten med 

att svara på ringningar eller diskutera med läkarna för att det inte finns någon som täckte upp 

för en. Detta  gav då upphov till en känsla av otillräcklighet (Sveinsdottir, Biering & Ramel 

2006). Sjuksköterskorna som inte hunnit ta ut sin rast under dagarna berättade att de upplevde 

att bristen på raster ledde till en ökad påfrestning på deras välmående och stressen ökade på 

arbetet då de inte kände sig tillräckligt utvilade (Halpin, Terry & Curzio 2017). 

 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion  

 
Till vår uppsats valde vi att göra en litteraturstudie då denna metod kunde ge en bra översikt 

av det syfte vi valt att studera genom analys av tidigare forsknings resultat. Vi ansåg att Fribergs 

modell (2017, ss. 148-151) passade bra då den genom analys av data, granskning av material 

samt sammanfattning bidrog till en ökad och djupare förståelse av den aktuella forskningen. 

Till studien användes både kvalitativa, kvantitativa och artiklar med mixad metod då det med 

fördel kunde bidra till djupare förståelse för ämnet genom att belysa från olika perspektiv. De 

kvantitativa studierna besvarade omfattningen av problemet medan de kvalitativa gav oss en 

mer djup och rik data. En annan fördel var också att de kvantitativa studierna representerade 

sjuksköterskornas röst. Detta redovisades genom att de besvarade enkäter vilket resulterade i 

ett mer brett och konkret resultat.  

 

Databaserna som användes var CINAHL och PubMed där flest artiklar hittats i databasen 

CINAHL. Vi valde att begränsa artiklarnas ålder till cirka tio år vilket gjorde att artiklar äldre 

än 2008 uteslöts då de kunnat anses inadekvata för vårt ämne. De artiklar vi valde att läsa var 

tillgängliga i fulltext samt skriva på engelska. Detta hade dock kunnat ses som en brist då andra 

artiklar av relevans kan ha missats. Även det engelska språket kan ha medfört en risk för 

missförstånd och feltolkningar vid översättning där relevant information kan ha gått mistes om. 

I försök till att undvika detta tog vi hjälp av google translate. För att minimera kulturskillnader 

och få ett varierat resultat skedde en geografisk avgränsning till länder med liknande 
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västerländsk kultur som i sverige. Anledningen till detta var för att få ett så överförbart resultat 

som möjligt. Detta resulterade dock i att resultatet endast speglar upplevelsen av stressfaktorer 

hos sjuksköterskan inom hospital vård med västerländsk kultur. Mer forskning hade behövts 

inom området då resultatet i denna litteraturstudie sammanställdes av totalt nio stycken artiklar. 

Detta kan anses vara ett för tunt underlag för att kunna se dem bidragande faktorerna till 

arbetsrelaterad stress. Då vi hade svårt att hitta artiklar till vårt syfte valde vi att ta bort 

åldersbegränsningen helt samt att vi använde oss av manuella sökningar till två artiklar. Detta 

kan ha ansetts vara en svaghet då antalet artiklar blev väldigt högt och gammal forskning som 

inte längre ansågs relevant kan kommit upp som förslag. De utvalda artiklarna granskades med 

stöd av CAPS checklist (2019) där vi beroende på vad för artikel vi hittade granskade utifrån 

två olika mallar. Alla artiklar höll hög kvalite enligt CAPS vilket skapade goda förutsättningar 

för en god kvalite på studiens resultat.  

 

Vi som uppsatsförfattare arbetade med ett öppet förhållningssätt i försök om vara så objektiva 

som möjligt för att undvika eventuella svagheter i resultatet som förförståelse kunnat bidra till. 

Analys gjordes till en början tillsammans men vi valde sedan att dela upp arbetet då det passade 

oss bättre, det resulterade dock i att reflektion och diskussion oss emellan uteblev vilket kunnat 

medföra att möjliga tolkningar riskerade att gå förlorade. Detta kan ses som en svaghet då 

risken för andra sätt att tolka uteblivit. För att minimera detta har vi under senare delen av 

arbetets gång läst igenom studiernas olika delar var för sig och tillsammans. Ytterligare har det 

gemensamt diskuterats kring stycken där funderingar har uppkommit.  

 

Resultatdiskussion 
 

I detta stycke kommer resultatets samtliga delar att diskuteras med bakgrunden och ytterligare 

forskning som teoretisk stöd. Diskussionen följer resultatets struktur gällande ordning av 

rubriker. Genom diskussion kan resultatet lyftas ytterligare och såldes problematiseras. Då 

resultatet lyfts kan det öka trovärdigheten av det som redovisas i studien, samt att ta reda på 

om resultatets samtliga delar är korrekt tolkade gentemot liknande forskning. 
 

Rädsla att göra fel 

 

Sjuksköterskan arbetar med noggrannhet och evidensbaserad kunskap som underlag och trots 

detta kan fel och brister uppstå. Brister inom patientsäkerheten och rädslan att göra fel delade 

gemensamt en oro över att göra misstag. Resultatet tog fram flera faktorer som bland annat 

tidsbrist, kommunikationsbrister och förlorad kontroll som bidragande orsak till rädslan att 

göra fel. Att sjuksköterskan inte hann med sina arbetsuppgifter på grund av för höga krav 

förstår vi som skribenter orsakar en arbetsrelaterad stress och bidrog till en rädsla för att göra 

fel och därmed potentiellt hota patientsäkerheten. Det var under dessa omständigheter som den 

specifika individen fick skulden vilket bidrog till ytterligare skuld, skam och rädslan att göra 

fel i fortsättningen blev då mer påtaglig. I dessa situationer måste perspektivet breddas och inte 

enbart ses ur ett individperspektiv då sjuksköterskan inte är den enda orsaken till att 

arbetsplatsen inte fungerar. Detta synsätt bör förändras för att sjuksköterskan i fortsättningen 

skall våga lyfta eventuella fel som inträffat utan att få skuld för det då det är mänskligt att göra 

misstag. Hinner sjuksköterskan inte med alla de arbetsuppgifter som tilldelas bör arbetsplatsen 

se över det hela ur ett systemperspektiv (Reason 2013, ss. 148-151).  

  

Patienterna är ens fokus och således vill inte sjuksköterskan att patientsäkerheten riskeras. 

Nevalainen, Kuikka & Pitkäl, K (2014) redovisade i sin artikel att rädslan för att göra fel inte 

enbart låg hos sjuksköterskan utan även hos läkarna. Bland läkarna som hade arbetat mindre 
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än fem år var 70,2 % rädda för att göra fel och de som arbetat över fem år upplevde 48,1 % 

rädsla att göra fel. Således kan slutsatsen dras att inte enbart sjuksköterskorna som arbetade 

inom hospital vård upplevde en rädsla för att göra fel. Sjuksköterskorna valde sitt yrke i hopp 

om att göra gott, och hen använde sig då omedvetet utav den etiska icke skada principen som 

underlag för sitt arbete (Sandman & Kjellström 2018, ss. 367-372). Det som bör förstås är att 

det inte är sjuksköterskans fel, förlorad kontroll och tidsbrist är något som inte individen kan 

påverka utan det är en fråga som bör tas upp på organisationsnivå (Reason 2013, ss. 148-151). 

Både individen och systemet måste arbeta enligt de riktlinjer som finns från 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Dessa riktlinjer syftar till att främja en hög patientsäkerhet 

genom att skydda patienterna från vårdskada, och är inte det möjligt skall adekvata åtgärder 

tas. All bedriven hospital vård skall följa hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).  

 

Ensamhet 

 

Ensamhet uppstod då sjuksköterskan upplevde sig ensam på avdelningen eller på sin 

arbetsplats. Detta lyftes upp i resultatet och kunde orsakas av flertalet olika faktorer såsom 

personalbrist, läkarbrist, kunskapsskillnader samt brist på återhämtning och reflektion. Stressen 

uppstod genom olika typer av påfrestningar. Lundberg & Wentz (2004, ss. 34-36) lyfte upp 

fysiska, psykiska, inre och yttre. Ytterligare kunde resultatet påvisa att moralisk och etisk stress 

kunde uppstå i samband med ensamhet, ensamheten kunde därmed kopplas till arbetsrelaterad 

stress (Oh & Gastmans, 2015). För att kunna minimera dessa påfrestningar och bakomliggande 

faktorer gällde det att avdelningen hade en gemenskap och samarbete mellan kollegorna. Detta 

då vården i sin helhet hängde på ett väl fungerande arbetslag och allas upplevelse av delaktighet 

i personalgruppen, utöver detta påvisade gemenskapen också förbättra kvaliteén på vården 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 126). Amarat, Akbolat, Ünal & karakaya (2018) menade på att 

ensamhet och utanförskap bland sjuksköterskorna ledde till en försämring i deras 

prestationsförmåga, således lyftes vikten av gemenskap bland sjuksköterskorna.  

 

Uteblivet stöd 

 

Inom sjuksköterskeyrket krävs samarbete med andra professioner och instanser för möjligheten 

att uppnå en så god hälsa för patienten som möjligt (Dahlberg & Segesten. 2010, ss. 122-126). 

Detta samarbetet hade dock stundtals visats sig problematiskt då sjuksköterskan ibland hade 

svårt att få sin röst hörd. Hierarkiska strukturer hade en tendens att påverka vården menar Tang, 

Zhou, Chan & Liaw (2017). Sjuksköterskor är konstant närvarande i patientens vård och ser 

dagligen hur tillstånd förändras till skillnad från läkarna som endast närvarade när behovet 

fanns. Alla vill patientens bästa men när det ständigt blev konflikter mellan sjuksköterskan och 

läkaren upplevdes det som att sjuksköterskan inte kände sig hörd. Tang, Zhou, Chan & Liaw 

(2017) lyfte upp i sin artikel att det fanns en medicinsk dominans inom vården vilket ibland 

gjorde det svårt för professionerna att samarbeta. Anledningen var bland annat att läkarna 

nedvärderade sjuksköterskan och sjuksköterskeprofession och inte tog till sig eller lyssnade på 

den information som lyftes fram angående patientens tillstånd. När läkarna inte såg till 

sjuksköterskornas kompetens och inte lyssnade på förlagen kunde det leda till att 

patientsäkerheten äventyras. Konflikter med läkare upplevdes stressande och något som tog 

väldigt mycket energi och tid och bidrog till ytterligare stress på arbetsplatsen.  

 

Mer fokus och forskning borde läggas på sjuksköterskans hälsa då hen måste må bra i sig själv 

för att kunna bemöta patienter, deras livsvärd och för att i sin tur kunna ge en god och säker 

vård (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 122-126). Fokuserade inte sjuksköterskan på sin egen 

hälsa och välbefinnande riskerades kvalitéen på vården. Då hen alltid gjorde sitt yttersta för 
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patienters omsorg och välmående resulterade det i att hen alltför ofta glömde sig själv. Wood, 

R.L (2018) beskrev att allt för höga förväntningar sättes på sjuksköterskan från olika håll vilket 

resulterade i att sjuksköterskan satte ohälsosamt höga krav på sig för att lösa problemen. Detta 

kunde leda till orealistiska mål samt att sjuksköterskan istället riskerade att bli utmattad. Dessa 

höga krav från bland annat ledning och anhöriga i samband med en bristande uppmärksamhet 

kring sjuksköterskans hälsa och välbefinnande gjorde att de riskerade att hamna i skymundan. 

Författarna lyfte upp vikten av sjuksköterskans kompetens gällande självomsorg och egenvård 

för att lära sig att ta hand om sig själva. Bristande stöd från chefer och kollegor bidrog till en 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan vilket i längden visade sig påverka hälsan negativt 

(WHO 2019). Stöd från ledningen och en tillåtande atmosfär för frågor angående 

sjuksköterskans hälsa och egenvård ansågs vara viktiga faktorer vid forskning inom 

förbättringsarbete gällande personalens hälsa (Wood, R.L 2018). 

 

Otillräcklighet 

 

Otillräcklighet uppstod när sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid att utföra de uppgifter 

hen blivit tilldelad för dagen. Detta kunde orsakas av för höga vårdkrav eller en för hög 

arbetsbelastning. Resultatet av dessa faktorer var att kvalitén på vården sänktes då enbart det 

essentiella hanns med. I en studie skriven av Ball, et al. (2018) beskrevs sambandet mellan 

antalet sjuksköterskor på arbetsplatsen och utebliven vård. Den uteblivna vården innebar ofta 

kraftiga misstag i form av fel gällande medicinhantering, men också en ökad risk för 

infektioner, fall och trycksår hos patienterna. Den uteblivna vården var alltså en direkt 

bidragande faktor till bristande patientsäkerhet orsakat av för få antal sjuksköterskor. Den 

uteblivna vården resulterade också i ett ökat missnöje hos patienterna (Recio-Saucedo, 

Dall´ora, Maruotti, Ball, Briggs, Meredith, Redfern, Kovacs, Prytherch, Smith & Griffiths 

2017). Författarna skrev också om hur mortaliteten ökade när antalet sjuksköterskor var för få 

(Ball, et al. 2018). Donovan, Doody & Lyons (2013) upplyste i sin studie om stress och dess 

påverkan på sjuksköterskans arbete och hur en hög arbetsbelastning hade en negativ effekt på 

sjuksköterskan. Detta gjorde det svårare för sjuksköterskan att hantera vissa situationer vilket  

gav upphov till stress, då hen kände sig otillräcklig men samtidigt ville kunna ge det där extra 

som patienterna förtjänar. På avdelningar där tiden och arbetsbelastningen tillät gjordes det där 

extra lilla som fick patienterna att känna sig sedda. När tiden inte räckte till menade Nute (2014) 

att den största anledningen var för hög arbetsbelastning och att stressen på arbetet ledde till 

ökad risk för misstag och fel. Enligt det vårdvetenskapliga begreppet caritas uppstod en inre 

konflik inom sjuksköterskan när hen upplevde sig själv som otillräcklig (Arman et al.  2015). 

Levy-Malmberg, Eriksson & Lindholm (2008) beskrev caritasmotivet på ett sådant sätt att 

sjuksköterskan ville göra allt för sina patienter på bästa möjliga sätt. Caritas påminner och 

liknar den etiska godhetsprincipen då dem delar gemenskapen med caritasmotivet om hur 

sjuksköterskan upplever en inre känsla av att vilja göra mer för sina patienter (Sandman & 

Kjellström, 2018, ss. 367-372). När sjuksköterskan var otillräcklig redovisades detta precis 

som i resultatet i denna studie att en moralisk stress uppstod. Den moraliska stressen uppstod 

när den vård patienten behövde inte kunde tillgodoses, det kunde även innebära utebliven vård 

för att den inte hanns med menade (Oh & Gastmans, 2015). Griffiths, Recio-Saucedo, 

Dall´Ora, Briggs, Maruotti, Meredith, Smith & Ball (2018) redovisade hur brist på personal 

associerades med högre risk för utebliven vård. Således kunde resultatet påvisa att moralisk 

stress och känslan av otillräcklighet orsakades av brist på personal. Höga vårdkrav var 

ytterligare något som redovisades som en bidragande faktor till upplevelsen av otillräcklighet 

och således en direkt bidragande faktor till arbetsrelaterad stress (Nute, 2014). I en studie gjord 

av Berland, Natvig & Gundersen (2012) redovisades även kopplingen mellan bristande 

patientsäkerhet relaterat till för hög arbetsbelastning. 
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Otillräcklighet och hållbarhet motsätter sig varandra och måste därför diskuteras. Då studien 

riktar sig till alla allmänsjuksköterskor inom hospital vård kan resultatet informera 

sjuksköterskor och sedan underlätta och förbereda dem på det kommande arbete de valt. 

Genom att belysa faktorerna till stress kan en ökad förståelse för problemet förmedlas samt 

riskerna det för med sig, vilket i längden resulterar i ett hållbarhetsperspektiv. Ball, et al. (2018) 

och Aiken, et al. (2014) påvisade i sina studier hur bristen på personal och för hög 

arbetsbelastning hade ett direkt samband med ökad mortalitet på avdelningen. Att  informera 

om dessa risker kan då förbättra patientsäkerheten och sänka mortaliteten. Negativa 

arbetsförhållanden redovisas som den störst bidragande faktorn till stress i form av för höga 

krav och för hög arbetsbelastning. Wood, R.L (2018) lyfter frågan om patienterna eller 

vårdarnas hälsa skall prioriteras då sjuksköterskan skall hålla på lång sikt. Wood, R.L (2018) 

redovisar för hur sjuksköterskan själv behöver vara hel för att kunna ge sina patienter en god 

vård. Således kan studiens resultat bidra till hållbar utveckling genom att belysa vikten av 

sjuksköterskans hälsa och konsekvenserna av detta om det inte uppmärksammas. När 

konsekvenserna av problemen redovisas kan problem därefter lösas genom att exempelvis 

anställa mer personal, vilket i sin tur kan leda till bättre arbetsförhållanden för sjuksköterskorna 

och främja deras hälsa. På lång sikt kan det bidra till en förbättrad hållbarhet för 

sjuksköterskorna.  

SLUTSATSER 

• Litteraturstudiens resultat visar att de stressfaktorer som påverkar sjuksköterskan kan delas 

in flera kategorier. Stressen påverkar sjuksköterskan på ett individuellt plan, men stressen 

uttrycktes även i schism mellan arbetskollegor. 

 

• Resultatet redovisade för att sjuksköterskan behöver uppleva en god hälsa och känna 

välbefinnande för att kunna möta patienter i deras livsvärld och ge dem en god vård.  

 

• Resultatet påvisade hur socialt stöd från kollegor och ledning kunde reducera upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. Sjuksköterskan var i behov av dessa elementära aspekter 

av arbetet, ytterligare vad sjuksköterskan i behov av att få tillfälle att reflektera och bearbeta 

av sina känslor.  

 

• Det som påvisades i resultatet var att en hög arbetsbelastning för sjuksköterskan relaterat till 

underbemanning och administrativt arbete resulterade i att sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga och upplevde känslor som frustration, ensamhet och maktlöshet.  

 

• Arbetsrelaterad stress är ett område som måste ta hänsyn till vart i världen sjuksköterskan 

befinner sig. Kulturella skillnader påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och således 

behövdes det uppmärksammas i sökningen av resultatartiklarna. 

 
•  Skribenterna hoppas att översikten kan fungera som en kunskapskälla och vägledning i 

utvecklingen om en djupare förståelse för hur arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskan. 

Utifrån översikten är slutsaten att arbetsrelaterad stress kan bidra till en försämrad hälsa för 

sjuksköterskorna inom hospital vård och således påverka hennes arbete. 

 
•  Slutligen, stress är ett område som måste lyftas till diskussion så att en kritisk granskning på 

arbetsplatsen sker och förbättringsarbete kring arbetsmiljön kan möjliggöras. 
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Förslag på ytterligare forskning 
 

Ett intressant framtida forskningsområde kan vara att studera om och hur arbetsrelaterad stress 

skiljer sig mellan olika kulturer. Om skillnader föreligger borde orsaker och 

preventionsåtgärder utarbetas för respektive kultur/världsdel.  

 

Författarna anser ytterligare att det finns forskning kring bakomliggande faktorer till 

arbetsrelaterad stress globalt, men väldigt begränsat när det gäller västerländsk kultur. Vidare 

forskning på området vore önskvärt för att uppmärksamma problemet för framtida 

sjuksköterskor inom hospital vård med västerländsk kultur. Forskning kring förebyggande 

åtgärder anses vara av betydelse då det kan bidra till att minska stressen för sjuksköterskan, det 

är ytterligare ett förbättringsarbete för vården.  

 

Resultatdiskussionen i litteraturstudien visar på att sjuksköterskan måste vara hel för att kunna 

bedriva vård, således är brist på återhämtning och reflektion en bidragande faktor till 

arbetsrelaterad stress. Vidare förslag på forskning är att se om socialt stöd och utökad tid för 

reflektion kan fungera som en preventionsåtgärd till att sjuksköterskan upplever mindre 

arbetsrelaterad stress. 
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