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Sammanfattning    
Följande uppsats är en begreppsanalys med syftet att beskriva innebörden av begreppet 
stress ur ett vårdvetenskapligt perspektiv relaterat till sjuksköterskans arbetssituation. 
Det framgår att psykisk ohälsa så som stress är ett stort folkhälsoproblem. Det är viktigt 
att sjuksköterskor kan hantera stress på ett adekvat sätt för att gynna sig själv, 
medarbetare och patienter. I bakgrunden beskrivs innebörden av ett begrepp, stress ur 
ett fysiologiskt perspektiv, stress inom hälso- och sjukvården, ohälsa samt vårdande. En 
analys av begreppet sker för att bena ut dess innebörd och ge en djupare förståelse för 
vad det innebär. Metoden omfattade granskning av ordböcker och synonymordböcker 
där karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser framträdde. Sedan studerades 
vetenskapliga artiklar vilket resulterade i en djupare förståelse för begreppets innebörd i 
relation till kontext. Tre fallbeskrivningar utformades sedan för att förtydliga resultatet 
av dataanalysen. Resultatet visar att begreppet stress är ett mångfacetterat begrepp som 
är relativt nytt i det svenska språket. Dessutom framgår att stress tar sig olika uttryck i 
form av förutsättningar och konsekvenser i relation till sjuksköterskans arbetssituation. 
Diskussionen framför att begreppets betydelse är nyanserat och att kraven på 
sjuksköterskor kommer i konflikt med den kliniska verkligheten. Detta påvisas i ett 
typexempel, gränsexempel och antiexempel vilket förklarar behovet av ytterligare 
forskning för att finna en lösning på denna konflikt. Vidare diskuteras skillnader mellan 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor gällande organisatoriskt stöd och tidsbrist 
gentemot patienterna. En hållbar samhällsutveckling kan skapas genom goda 
förutsättningar och därmed minska stress i sjuksköterskans arbetssituation.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Begreppsanalys, stress, sjuksköterska, arbetssituation, vårdvetenskap.  
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INLEDNING  

Under 1990-talet blev stress ett stort och påtagligt fenomen i Sverige. Flera 
yrkesgrupper inom olika kategorier i landet påverkades genom att arbetsvillkoren 
försämrades. Landstingsanställda kvinnor var en av de yrkesgrupper som hade sämst 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. I takt med den kraftigt ökande arbetslösheten 
ställdes högre krav på den enskilda individen vilket medförde utvecklingen av psykisk 
ohälsa (Theorell 2003, ss. 12-13). Socialstyrelsen (2014, s. 48) skriver att psykisk 
ohälsa på grund av stress är ett stort problem inom folkhälsan. Detta har under de 
senaste åren tilltagit speciellt hos unga människor. Valt ämne har väckt intresse hos oss 
eftersom stress är ett stort problem som påverkar både sjuksköterskans arbete och 
välmående. Det är viktigt att sjuksköterskor kan hantera stress på ett adekvat sätt för att 
skydda sig själv, medarbetare och patienter. Stress och dess betydelse är därför 
angeläget att förklara och förstå. Denna studie utgör en begreppsanalys om stress utifrån 
sjuksköterskans arbetssituation ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.  
 
BAKGRUND 

Vad är ett begrepp? 
Ett begrepp kan förklaras som ett ord, ett sammansatt ord eller en hel mening som 
dessutom kan vara antingen konkret eller abstrakt. Detta betyder att både verkliga ting 
på samma sätt som en känsla kan beskrivas genom ett begrepp. Vårdvetenskap är en av 
de vetenskapliga discipliner som har egna begrepp specifika för ämnet. Ogdens triangel 
(Fig. 1) (Segesten 2012, s. 101) är en triangelformad figur som syftar till att förenkla 
förståelsen för vad ett begrepp är. Triangeln visar att ett uttryck, en mental bild av 
begreppet och ord/term kan sammankopplas. Begreppet kan beskrivas som en mental 
bild hos individen vilket leder till en egen uppfattning om dess innebörd. Detta leder till 
ord och termer som kan användas vid kommunikation med andra människor (Segesten 
2012, ss. 101-102).  

 
                  Figur 1. Ogdens triangel något modifierad (Segesten 2012, s. 101). 
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Asp och Fagerberg (2012, ss. 66-67) förklarar att det inom vårdvetenskap finns olika 
begrepp som är specifikt inriktade mot vårdande och vårdandets betydelse för patienten. 
För att forskning ska komma till nytta för patienter och sjuksköterskor är det viktigt att 
en begreppsutveckling inom vårdvetenskap sker. Detta för att upptäcka, tydliggöra och 
reda ut företeelser inom vårdandet. Begreppen gör det även lättare för vårdpersonalen 
att kommunicera med varandra.  
 
Prawitz (2016) menar att en systematisk begreppsanalys, som har sin grund i filosofin, 
kan användas för att på vetenskaplig väg beskriva ett begrepps betydelse. Enligt Asp 
och Fagerberg (2012, ss. 67-68) kan ett sådant arbete klargöra vad som kännetecknar ett 
begrepp samt sambandet mellan begrepp, termer och fenomen. Ett helhetsperspektiv 
över begreppets historia och påverkan på sociala sammanhang ska då redovisas. 
Begreppet bör förtydligas i sammanhang med människan, hälsa, vårdande och världen. 
 

Den fysiologiska innebörden av stress 
Inom fysiken refererar stress till hur mycket belastning ett material kan utsättas för 
innan det delas (Jonsson 2005, s. 9). Sett till människor handlar detta om den belastning 
som kroppen tål att utsättas för. Den belastning eller de stimuli som leder till stress 
benämns för stressorer. Stressorer utgör krav vilka leder till stressreaktioner. Individen 
kan då påverkas negativt både fysiskt och psykiskt vilket kan leda till utmattning 
(Jonsson 2005, s. 13).  
 
Olsson (2013, s. 81) beskriver att kortvarig stress vid plötsliga hot aktiverar sympatiska 
nervsystemet och immunsystemet vilket är fördelaktigt i denna situation. Långvarig 
stress medför kontinuerlig tillförsel av kortisol vilket orsakar negativa effekter på 
kroppens olika organsystem. Vidare beskriver Mcewen (2013, ss. 87-88) att stress ofta 
syftar till de situationer som framkallar oro och frustration då individen presterar utöver 
sin förmåga. Ekonomiska bekymmer, ohälsa och konflikter beskrivs som stressorer som 
kan påverka individen över lång tid samtidigt som olyckshändelser, naturkatastrofer och 
våld beskrivs som akuta stressorer vilka kan leda till långvarig stress.  
 
Hur stress påverkar den enskilda individen varierar, enligt Arnetz (2013, s. 267), 
beroende på hur den upplevs. Det kan förstås som att den centrala mittpunkten hos en 
människa kan rubbas. Varje människa har dessutom olika förutsättningar att hantera 
stressorer. Detta kan till exempel bero på tidigare upplevelser av stress. Dessutom kan 
barndomen och uppfostran ha ett samband med förmågan att hantera stress. 
 

Stress inom hälso- och sjukvården 
I dag är arbetsrelaterad ohälsa vanligt förekommande hos sjuksköterskor inom hälso- 
och sjukvården. Den typ av ohälsa som förekommer är framförallt psykiska belastningar 
så som stress. Nästan dubbelt så många kvinnor som män påverkas av psykiska besvär 
(Ponton Klevestedt 2014, ss. 26-27). Enligt Försäkringskassan (2015b, s. 1) har den 
psykiska ohälsan ökat med 48 procent i Sverige mellan åren 2012 och 2014. 
Sjukligheten i befolkningen var år 2014 cirka 180 000 personer varav 40 procent bestod 
av psykiska åkommor. Det framkommer att akut stressreaktion var den vanligaste av 



3 
 

dessa. Slutligen visas en ökning med 11 000 personer från år 2012 till 2014 som har 
drabbats av akut stressreaktion. Försäkringskassan (2015a, s. 1) förklarar att den största 
populationen för ohälsa år 2014 var bland annat yrken inom hälso- och sjukvården så som 
sjuksköterska. Statistik visar att ohälsotalet för psykisk ohälsa hos sjuksköterskor var 14,1 
procent.  
 
Li, Early, Mahrer, Klarisstenfeld och Gold (2014, s. 89) beskriver att stress medför 
försämrad kvalitet på vården och hög personalomsättning. Frustration, maktlöshet och 
en oförmåga att uppnå individuella mål är vanligt förekommande symtom hos 
sjuksköterskor. Även Westin (2015) framför att en stressig arbetsmiljö påverkar 
vårdkvaliten negativt. Det råder personalbrist och bristande kompetens där stress anges 
som orsak till nedsatt patientsäkerhet. Detta visas genom ökningen av tillbud och Lex-
Maria-anmälningar.    
 
En ny föreskrift trädde den 31 mars 2016 i kraft gällande arbetsmiljön inom alla 
verksamheter för att arbetsgivaren inte ska kunna på ett ohälsosamt sätt dra nytta av 
arbetstagaren. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska förbättras för att minska 
risken för ohälsa hos arbetstagaren (Arbetsmiljöverket 2015a, s. 5).    
 

Stress i relation till hälsa 
Wiklund (2003, ss. 78-79) beskriver att uppfattningen av hälsa varierar från individ till 
individ. Olika faktorer som kan påverka individens hälsa är en kombination av 
biologiskt arv, sociala och kulturella aspekter samt yttre påverkan. Stress är en sådan 
yttre påverkan som kan rubba individens hälsa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 
49) kan hälsa ses som en yttre och inre jämnvikt i förhållande till det egna livet och 
andra individers påverkan. Beroende på individen kan en situation så som sjukdom och 
avsaknad av mening med livet påverka människan negativt och rubba balansen vilket 
leder till ohälsa. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 65-69) beskriver hälsa som balans mellan rörelse och 
stillhet vilket benämns som livsrytm. En individ som inte upplever rörelse eller stillhet i 
tankar och känslor har svårare att uppleva hälsa. Tidsaspekten är ett viktigt fenomen 
som handlar om att vara medveten om att det som har hänt och det som kommer att 
hända påverkar tillvaron. Oro och uppståndelse är synonymer för rörelse som betonar 
hälsa ur ett existentiellt perspektiv. En individ som identifierar sig med ohälsa känner 
orörlighet och att livet saknar mening. Vidare förklaras stillhet som en kravlös och 
rofylld vila och en känsla av harmoni. Minskad kraft och energi är ett resultat av 
utebliven återhämtning så kallad ”icke-vila”. Trötthet och smärta är två symtom för 
ohälsa som orsakas av stress. 
 
Lidande uppstår då ett hot uppkommer mot människans existens till exempel av för 
höga förväntningar på sig själv eller från omgivningen. Detta kan resultera i förlust av 
kontroll och skuldkänslor. Individen distanserar sig genom att dra sig undan från 
situationen och fokuserar då istället på ett annat ändamål (Wiklund 2003, ss. 96-97, 
101). 
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Stress och vårdande 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 211-212, 215) beskriver att när sjuksköterskor saknar 
möjlighet att främja hälsa hos patienten påverkas vårdrelationen negativt. Detta kan 
orsakas av minskad kraft och möjlighet att ge god vård. Ambitionen att vårda uppfylls 
alltså inte alltid vilket innebär ett försämrat vårdande. Därmed skapas ett vårdlidande 
som innefattar att patienten inte blir bemött på bästa sätt och inte heller får den vård 
som krävs för att uppnå hälsa.  
 
Vårdande är att lindra en människas lidande. Detta görs genom viljan att vårda som 
uppkommer vid medlidande och kärlek till den andre. Syftet är att bygga upp en 
tillitsfull relation för att sjuksköterskan ska kunna stärka patientens hälsoprocesser och 
på så sätt bidra till upplevelsen av hälsa (Wiklund 2003, ss. 149, 156). Vårdande möten 
sker mellan sjuksköterska och patient. Dessa är i fokus av en vårdrelation som kan vara 
både tillfällig eller långvarig. Syftet är att möta patienten och tillföra kunskap och 
kompetens för att stärka dennes hälsa. När sjuksköterskor är stressade kan de av 
patienterna uppfattas som okänsliga och ointresserade. Därför är det av största vikt att 
sjuksköterskor reflekterar över sitt förhållningssätt gentemot patienterna (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 192-193).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Stress är ett stort folkhälsoproblem som kan orsaka sjukdom och lidande hos individen. 
Fenomenet påverkar inte enbart den individuella sjuksköterskan utan vården i dess 
helhet då även patienter kan drabbas av konsekvenser av stress. Uttrycket stress 
används i många olika situationer där dess betydelse inte alltid framgår. Analys av 
begreppet sker för att bena ut dess innebörd och ge en djupare förståelse för vad stress 
innebär för sjuksköterskor och i förlängningen även för patienterna och vårdandet. 
Därmed blir det möjligt att kunna identifiera och påverka stressrelaterade 
arbetssituationer vilket är en angelägen och aktuell fråga, ur både individens, hälso- och 
sjukvårdens och samhällets perspektiv.  
 
SYFTE 

Syftet var att beskriva innebörden av begreppet stress ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv relaterat till sjuksköterskans arbetssituation.  
 
METOD 

Segesten (2012, ss. 104-108) förklarar genomförandet av en begreppsanalys utifrån 
olika steg som ska följas i syfte att klarlägga valt begrepp. Första steget är att välja ett 
begrepp och välja dess sammahang genom att söka efter begreppet i ordböcker. Längre 
fram i analysen ska ordets synonymer genomsökas och delas upp i olika kategorier där 
begreppets rötter, förändring över tid och den språkliga översättningen betraktas. 
Nästkommande steg i processen är att redovisa resultatet av den semantiska analysen i 
termer av karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser. Även vetenskapliga artiklar 
ska granskas för att finna innebörden av begreppet. Slutligen undersöks den funna 
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innebörden i tre olika exempel. Dessa tre exempel benämns som typexempel, 
gränsexempel och antiexempel. Typexempel beskriver en situation innefattande alla 
funna aspekter. Gränsexempel är en beskriven situation där många, men inte alla, 
aspekter är inkluderade. Ett antiexempel innebär motsatsen till typexempel. Dessa tre 
exempel redovisas genom fallbeskrivningar som kan vara fiktiva eller verkliga.     

Datainsamling 
Ett begrepp kan studeras utifrån ordböcker där begreppets ursprung, synonymer och 
utveckling hittas. Även vetenskapliga artiklar kan bidra till att ge en klar bild av 
begreppet (Segesten 2012, ss. 105-106). I föreliggande arbete exkluderas skönlitteratur, 
upplevelseprosa, dikter, dagstidningar, radio och TV. Detta för att minimera risken för 
irrelevant information som inte bygger på ett akademiskt arbete med vetenskaplig 
inriktning. Datainsamling utfördes genom att begreppet stress söktes i vårdvetenskaplig 
litteratur, ordböcker, uppslagsverk och vetenskapliga artiklar. Innbörden av begreppet 
identifierades i dessa källor. Tidigare begreppsanalyser söktes i Borås Akademiska 
Digitala Arkiv (BADA) där inget arbete har påträffats inom ämnet stress.  
 
Vid den etymologiska analysen användes Ordens ursprung: Etymologisk ordbok över 
2000 ord och uttryck, Våra ord – kortfattad etymologisk ordbok, Svensk etymologisk 
ordbok och Nordstedts etymologiska ordbok. Ordet stress har sökts i Nordisk 
familjebok utgåva 1876-1899 samt 1904-1926 men utan funnet resultat. Vidare söktes 
synonymerna jäkt, påfrestning och ansträngning men även dessa utan funna resultat. 
Sammanlagt användes 12 svenska och engelska ordböcker för att söka efter synonymer 
till ordet stress. Sökhistoriken över funna synonymer presenteras i Bilaga 1. En 
ytterligare sökning gjordes via hemsidan runeberg.org för eftersträvan av begreppet 
stress i äldre upplagor av ordböcker, likaså detta utan framgång. De tidigaste engelska 
och svenska ordböckerna med begreppet stress är The Oxford English Dictionary från 
år 1933 och Främmande ord i svenskan utgiven år 1960. 
 
Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl och Medline som inriktar sig mot 
medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård. Kriterierna för sökningarna var att 
artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter mellan årtalen 2005-2016 och 
skrivna på engelska. Sökord som användes var stress, nurse, nursing, experience or 
perception, negative effects, burnout, psychology och physiology. De bestämda 
inklusionskriterierna för framtagna artiklar var att studierna var från Europa eller USA 
med syftet att sjukvården ska vara så lik den svenska sjukvården som möjligt. Sju 
lämpliga artiklar hittades varav fyra valdes ut för att basera resultatet.  Dessa fyra 
artiklar valdes ut genom granskning av titlar och abstract för att identifiera de som 
stämde väl överens med valt syfte. De tre artiklar som exkluderades stämde inte överens 
med valt kontext då de handlade om specialistsjuksköterskans arbete. Sökhistorik, 
sökord, kriterier och valda artiklar presenteras i Bilaga 2 och 3. 
 
Urvalet av artiklar innefattar arbetsrelaterad stress i samband med 
allmänsjuksköterskans arbete. Deltagare som presenteras är män och kvinnor med olika 
lång arbetslivserfarenhet.  
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Dataanalys 
Den etymologiska analysen består av en genomgång och redovisning av litteratur som 
beskriver begreppets historiska ursprung. Den semantiska analysen beskriver och tolkar 
innebörden av fyra utvalda synonymer som presenteras i Bilaga 1. De tre mest 
förekommande synonymerna var överansträngning, jäkt och spänning vilka valdes ut 
med hjälp av de högsta typvärdena. De andra vanligaste synonymerna var psykisk och 
fysisk påfrestning och sjukdom på grund av psykisk och fysisk påfrestning. De tredje 
mest förekommande synonymerna var oro, tryck och hets. Oro bedömdes stämma bättre 
överens med valt kontext än tryck och hets trots att dessa förekom lika ofta som 
synonym till ordet stress. Synonymerna söktes upp i de fyra senast utgivna ord- och 
synonymordböckerna från Bilaga 1. Dessa ordböcker har valts för att förstå ordet stress 
i dess nutida form. De nya orden granskades och sorterades till karaktäristika, 
förutsättningar och konsekvenser vilket Gerhardsen (2009) beskriver som kännetecken, 
utgångspunkt och logisk överensstämmelse. Vidare utfördes analysen rent konkret 
genom användning av färgkombinationer. Varje ord- och synonymordbok fick en färg 
och varje användbar synonym kategoriserades därefter. De mest relevanta 
förklaringarna till synonymen i relation till kontext valdes ut. Andra steget i den 
semantiska analysen var att utforma en text med hjälp av framtagna synonymer och dess 
förklaringar i relation till kontext.  
 
För att skapa en fördjupad förståelse vid granskning av artiklar ska ord eller meningar 
med samma innebörd grupperas för att sedan resultera i karaktäristika, förutsättningar 
och konsekvenser till valt begrepp (Segesten 2012, ss. 104-108). De fyra artiklarna som 
används i resultatet granskades och relevanta påståenden till aktuell kontext valdes ut 
och organiserades, se tabell 1. Därefter identifierades fem framträdande attribut vars 
innebörd är en beskrivning av en viss aspekt av begreppet. De framträdande attributen 
är vår tolkning av vad som karaktäriserar sjuksköterskors arbetsrelaterade stress. Figur 2 
belyser processen att identifiera framträdande attribut. Detta genom citat som har tagits 
ut från artiklarna. Utifrån sådana citat har meningsbärande attribut påträffats vilket 
slutligen har utformat de fem framträdande attributen. Tre fallbeskrivningar har sedan 
utformats för att förtydliga resultatet genom att exemplifiera sjuksköterskans 
arbetsrelaterade stress. Beskrivningarna baseras på den semantiska analysen och de fem 
framträdande attributen. 
 
RESULTAT 

Resultatet innehåller en analys av begreppet stress utifrån ett etymologiskt- och 
semantiskt perspektiv. Den etymologiska analysen förklarar begreppets historia (Edlund 
2016) och den semantiska analysen förklarar begreppets språkliga innebörd (Dahl 
2016).  
 

Etymologisk analys 
Den historiska utvecklingen av ordet stress har en koppling till det latinska verbet 
distringere vilket betyder dra, spänna isär och hindra. Ordet återfinns i det fornfranska 
språket med orden destrece och destresse som betyder nödsituation, tvång eller 
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trångmål. Dess verb är destercier vilket betyder trycka ihop eller hålla tillbaka 
(Bergman 2014). 
 
I det engelska språket står stress för påfrestning eller anspänning. Engelskan använder 
sig även av distress vilket står för smärta, sorg, elände eller nöd. Stress är således en 
förkortning av distress. Ordet stress användes för första gången i början av 1930-talet 
av Hans Selye som var en kanadensisk endokrinolog. Han tolkade begreppet som 
kroppens svar på psykiska och fysiska påfrestningar så som till exempel uppvarvning 
(Bergman 2014).  
 
Stress användes i det svenska språket som en psykologisk term först på 1950-talet. 
Orden tryck eller spänning har tidigare använts istället för ordet stress (Bergman 2014). 
Även Wessén (1997, s. 439) beskriver att ordet stress kom till Sverige omkring 1950-
talet. I nutida medicinsk och psykologisk betydelse innebär begreppet en psykisk och 
fysisk påfrestning eller överansträngning genom jäkt.  
 
Det svenska ordet tryck som tidigare använts istället för ordet stress återfinns i Nordisk 
familjebok (1899, ss. 813-814) där det beskrivs som den fysiska kraftyttring som sker 
mellan två kroppar där den ena framtvingar en minskning eller förändring av den andra.  
 

”Tryck l. pression, fys., kallas den kraftyttring, som gör sig 
gällande mellan tvänne kroppar i relativ hvila, hvarvid den ena 
kroppen sträfvar att hos den andra framtvinga en minskning af 
volymen eller en förändring af form eller läge” (a.a.). 

 
Hellquist (1980, s. 426) beskriver att det svenska ordet jäkta grundar sig i betydelsen 
jaga och har sina rötter från 1800-talet. Det svenska begreppet jaga har utifrån ett 
historiskt perspektiv en sammankoppling med det danska och tyska språket. 
 
Även Ernby (2008, s. 658) beskriver att det svenska ordet stress grundar sig i det 
engelska ordet stress som betyder tryck eller spänning. Detta är baserat på det latinska 
ordet stric´tus som innebär stram eller trång. Det svenska språkets uppfattning av 
begreppets betydelse är psykisk och fysisk påfrestning, överansträngning eller hets.  
 

Semantisk analys  
De synonymer som har identifierats i relation till stress är överansträngning, jäkt, 
spänning och oro. För varje synonym beskrivs karaktäristika, förutsättningar och 
konsekvenser. Gerhardsen (2009) förklarar karaktäristika som kännetecken, 
förutsättningar som utgångspunkt och konsekvenser som logisk överensstämmelse eller 
följden av en handling.     
 
Stress som överansträngning 

Karaktäristika till ordet överansträngning är fysisk eller psykisk utmattning, utmatta eller 
matta ut (Nationalencyklopedin (NEO) 2016; Gerhardsen 2009). En annan förklaring på 
orden överansträngning/överanstränga är stress som uppkommer i tre av fyra granskade 
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ordböcker (NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009). Enligt 
NEO (2016) förekommer synonymerna stor arbetsbelastning och påfrestning som ett 
uttryck för ordet överansträngning. Gerhardsen (2009) förklarar överansträngning som 
att slita ut sig.   
 
Förutsättningar till orden överanstränga och överansträngd benämns som att tvinga till 
allt för hårt arbete (Sjögren, Györki & Malmström 2010) och som har överansträngt 
sig eller anstränga sig för mycket (Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 
2009). 
Att bli överansträngd och överanstränga sig är konsekvenser till ordet överanstränga 
(NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010). Ytterligare konsekvenser är symtom 
och skador orsakade av onormalt kraftig påkänning eller olika sjukdomstillstånd på 
grund av allt för hårt arbete (NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010). 
 

Stress som jäkt 
Funnen karaktäristika till ordet jäkt är tidspress (NEO 2016; Gerhardsen 2009). 
Dessutom förekommer synonymerna fläng och stress i tre av ordböckerna (NEO 2016; 
Gerhardsen 2009; Walter 2008). Hets är en vanlig förklaring för begreppet jäkt (NEO 
2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009; Walter 2008). Likaså är 
synonymerna brådska och rusch två exempel på karaktäristika för ordet jäkt 
(Gerhardsen 2009; Walter 2008).  
 
Förutsättningar för termen jäkt är högt tempo eller att vara i farten (NEO 2016; 
Gerhardsen 2009). Även stressa och brådska beskriver orsaken till jäkt (Sjögren, 
Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009; Walter 2008). I Gerhardsen (2009) och 
Walter (2008) ges flänga och snärja som två exempel på synonymer till ordet jäkt. 
Böjningen jäktig förklaras som att inte ha ett ögonblicks ro eller att ha händerna fulla 
med arbete (Gerhardsen 2009). Fler synonymer är hetsa (Sjögren, Györki & Malmström 
2010; Walter 2008), skynda sig (Gerhardsen 2009; Walter 2008) och forcera (Walter 
2008). 
 
Konsekvenserna av jäkt förklaras som jäktig, en jäktig tillvaro, att vara hetsad eller 
pressad (Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009; Walter 2008). Fler 
synonymer är forcerad, stressad, uppjagad, hetsig, nervös och brådskande (Gerhardsen 
2009; Walter 2008). Nyhetsjäkt och storstadsjäkt är ytterligare konsekvenser (NEO 
2016).  Gerhardsen (2009) använder synonymen hårt ansatt för ordet jäktad. I Walter 
(2008) beskrivs ordet jäktad som orolig.  
 

Stress som spänning 
Under analysen framkom karaktäristika till ordet spänning så som nervositet (NEO 
2016; Walter 2008), påfrestning (Gerhardsen 2009; Walter 2008) och anspänning 
(Gerhardsen 2009). Dessutom förekom oro, stress, nervdaller och påkänning som ord 
med samma betydelse som spänning (Walter 2008). 
 
En förutsättning till ordet spänning är enligt Gerhardsen (2009) ett spänt förhållande.  
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Konsekvenser av spänning är ett spänt förhållande, konflikt, motsättning, slitning och 
tvist (Walter 2008). NEO (2016) förklarar konsekvensen av spänning som en outhärdlig 
spänning. 
 

Stress som oro 
Använda ordböcker påvisar att de vanligaste karaktäristika till ordet oro är upprördhet 
och ängslan (NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009; 
Walter 2008). Ytterligare synonymer till termen oro är disharmoni, fruktan och 
bekymmer (Gerhardsen 2009; Walter 2008). Oro kan även beskrivas som ångest (NEO 
2016; Gerhardsen 2009), nervositet (NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010; 
Walter 2008), farhågor (Sjögren, Györki & Malmström 2010; Walter 2008) och rädsla 
(NEO 2016; Walter 2008). 
 
Förutsättningar till ordet oro är att jaga upp, enervera, distrahera, bekymra, tynga, 
ängsla och irritera (Gerhardsen 2009; Walter 2008). Även att vålla oro eller vålla 
någon oro är en form av förutsättning till ordet (Sjögren, Györki & Malmström 2010; 
Walter 2008). Andra förutsättningar är att störa, inte lämna ifred eller i ro (Sjögren, 
Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009; Walter 2008). Gerhardsen (2009) 
beskriver pressa som en förutsättning för oro. Oroväckande är en ytterligare 
förutsättning till oro (NEO 2016; Sjögren, Györki & Malmström 2010; Walter 2008). 
 
Konsekvenserna av oro är ängslighet, att vara upprörd, att bekymra sig för samt att vara 
bekymrad (Gerhardsen 2009; Walter 2008). Följande konsekvenser för oroa sig är att 
svettas vid tanken på och gripas av oro för/över (Gerhardsen 2009). Andra 
framträdande konsekvenser av ordet oro är samvetsoro (NEO 2016) och att vara orolig 
(Sjögren, Györki & Malmström 2010; Gerhardsen 2009) 

 

Användning av begreppet stress i relation till sjuksköterskan  
Exempel på citat från de granskade vetenskapliga artiklarna redovisas i första kolumnen 
av tabell 1. Utifrån citat som dessa har meningsbärande attribut tagits fram som 
kännetecknar valt kontext vilka redovisas i kolumn två. Dessa har kopplats samman till 
fem framträdande attribut som redovisas i kolumn tre.  
    
Tabell 1. Sammanställning över framtagna attribut och egenskaper av begreppet stress. 

Citat från artikel Meningsbärande attribut 
 

Framträdande 
attribut 

“Work-related stress has 
identified as a relevant problem 
leading to negative effects on 
health and quality of life” (Jenull 
& Wiedermann 2015, s. 823).  

Arbetsrelaterad stress som medför försämrad hälsa 
och arbetsprestation (Jenull & Wiedermann 2015; 
Åhlin, Ericson-Lindman, Norberg & Strandberg 
2015a; Billeter-Koponen & Fredén 2005). 
 
Stress som medför psykiska- och fysiska symtom 
(Rathert, May & Chung 2016; Billeter-Koponen & 
Fredén 2005). 
 

 
 
 
Stress som medför 
försämrad hälsa 

“Ethical dilemmas and conflicts Moralisk stress som påverkar sjuksköterskan  
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are inherent in today´s health 
care organizations and lead to 
moral distress” (Rathert, May & 
Chung 2016, s. 39). 

(Rathert, May & Chung 2016). 
 
Stress till följd av etiska dilemman (Rathert, May 
& Chung 2016). 
 
Samvetsstress hos sjuksköterskan som påverkar 
patienten (Åhlin et al. 2015a). 
 

 
 
Stress i relation till 
moraliska tvivel och 
etiska dilemman 

“Reasonably health care 
personnel’s personal ambitions 
about what they should 
accomplish at work might be a 
major source of stress if such 
ambitions are unreachable” 
(Åhlin et al. 2015a, s. 284). 

Stress till följd av en känsla av att inte räcka till 
(Billeter-Koponen & Fredén 2005). 
 
Stress till följd av höga krav från organisationen, 
patienten och anhöriga (Åhlin et al. 2015a; Billeter-
Koponen & Fredén 2005).  
 
Stress genom obalans mellan egna önskningar och 
verklighetens möjligheter (Billeter-Koponen & 
Fredén 2005). 

 
 
 
 
Stress till följd av 
konflikt mellan inre 
och yttre krav 
 

“Furthermore, these results also 
indicate that the work 
environment at the two 
organizations can be regarded as 
quite burdensome in terms of 
stress of conscience, emotional 
exhaustion and 
depersonalization” (Åhlin et al. 
2015a, s. 284). 

Stress till följd av att arbeta utomlands (Jenull & 
Wiedermann 2015). 
 
Stress genom påverkan av arbetsmiljö som syftar 
till en bristande organisation (Jenull & 
Wiedermann 2015; Åhlin et al. 2015a; Billeter-
Koponen & Fredén 2005). 
 
Stress till följd av språkbarriärer (Jenull & 
Wiedermann 2015). 
 
Stress till följd av ansvar för många patienter 
(Billeter-Koponen & Fredén 2005; Jenull & 
Wiedermann 2015). 
 

 
 
 
 
 
 
Stress till följd av 
förändringar i 
arbetsmiljön 

“Organizational support is one 
component of social support, 
which has been shown to 
influence job stress and overall 
well-being” (Rathert, May & 
Chung 2016, s. 42).  

Stress till följd av bristande stöd från organisation 
(Jenull & Wiedermann 2015; Rathert, May & 
Chung 2016; Åhlin et al. 2015a; Billeter-Koponen 
& Fredén 2005). 
 
Stress till följd av bristande stöd från  
medarbetare och andra professioner (Jenull & 
Wiedermann 2015) 
 
Stress till följd av skild upplevelse av stöd mellan 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor (Åhlin et al. 
2015a). 
 

 
 
 
 
 
Stress till följd av 
bristande stöd 

 
Framträdande attribut 

De fem framträdande attributen är:  
 
● Stress som medför försämrad hälsa  
● Stress i relation till moraliska tvivel och etiska dilemman  
● Stress till följd av konflikt mellan inre och yttre krav 
● Stress till följd av förändringar i arbetsmiljön  
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● Stress till följd av bristande stöd 

 

Stress som medför försämrad hälsa  
Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som är mycket påverkad av stress. När sjuksköterskor 
utsätts för stress på arbetet upplevs ohälsa som försämrat välbefinnande, utbrändhet och 
depression. Det framkommer även att sjuksköterskor kan känna stress både i hemmet 
och på arbetsplatsen vilket i sin tur medför missnöje och försämrad arbetsprestation. Det 
framkommer att stress ger ökad risk för psykisk samt fysisk ohälsa vilket kan ske 
genom förlust av ömsesidighet. Detta genom att vårdpersonalen inte får belöning för sin 
arbetsprestation. Känslomässig utmattning och otillfredsställelse hos sjuksköterskor 
påverkar hälso- och sjukvården, patienter, anhöriga och medarbetare.  Detta medför att 
sjuksköterskor inte kan ge patientcentrerad vård (Jenull & Wiedermann 2015, ss. 824-
825, 830-837). 
 
Arbetet som sjuksköterska är energikrävande då det innebär att behöva arbeta övertid, 
börja tidigare på morgonen och inte ta ut raster för att hinna med arbetsuppgifterna 
(Billeter-Koponen & Fredén 2005, s. 23). Utmattning och missnöje orsakar följaktligen 
risk för arbetsrelaterad utbrändhet. När sjuksköterskor känner av stress på arbetet 
påverkas deras hälsa vilket medför att antalet sjukdagar ökar. Upplevelsen av att känna 
stress i hemmet påverkar således prestationen på arbetet och stress på arbetsplasten 
orsakar negativa konsekvenser för familjen (Jenull & Wiedermann 2015, ss. 824, 837). 
 
Stress i relation till moraliska tvivel och etiska dilemman  

Rathert, May och Chung (2016, ss. 39-40) förklarar att moralisk stress har negativa 
effekter på sjuksköterskor vilket i sin tur påverkar patienter samt hälso- och sjukvården. 
Moralisk stress orsakas av prioriteringar av uppgifter så som besparingar och 
effektivisering istället för att fokusera på att ge bästa möjliga omvårdnad till varje 
patient. I studien framkommer det att uteblivet informerat samtycke, lönlös behandling 
och oärlighet gentemot patienten medför moralisk stress. När sjuksköterskor känner sig 
moraliskt stressade upplevs ångest, emotionell stress och trötthet. Enligt Billeter-
Koponen och Fredén (2005, ss. 20, 23-24) bör kommunikation med patienter präglas av 
engagemang, acceptans och likhet. Tidsbrist och minskad prestationsförmåga medför 
minskad patientkontakt vilket leder till försämrad kommunikation mellan sjuksköterska 
och patient. Även Åhlin et al. (2015a, ss. 278, 281) förklarar att sjuksköterskor har allt 
för många arbetsuppgifter som ska utföras vilket orsakar minskad patientkontakt. Detta 
medför känslan av oförmögenhet att lindra lidande. Vidare framkommer det att 
kvinnliga sjuksköterskor upplever att de inte kan ge den tid till patienterna som vården 
kräver vilket medför en högre nivå av samvetsstress, som är jämförbart med moralisk 
stress. Detta stämmer inte överens med de manliga sjuksköterskornas upplevelse av 
situationen då de istället upplever att de hinner med patienterna. 
 
Rathert, May och Chung (2016, ss. 40-42) förklarar att etiska dilemman och konflikter 
är vanliga fenomen inom sjukvården. Upplevelsen av lågt organisatoriskt etiskt stöd på 
arbetsplasten leder till moralisk stress. Det kan vara etiskt problematiskt att utföra vård 
av god kvalitet då den bedöms av olika individer så som patient, anhöriga eller kollegor 
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vilket skapar moralisk stress. Olösta dilemman, maktlöshet och okunskap är ytterligare 
orsaker till moralisk stress.  Konflikter kan uppstå vid känslan av att inte kunna bevara 
värderingar i arbetet eller att inte kunna leva ut sin personlighet. För att komma över 
personliga rädslor och omvandla ett syfte till handling krävs moraliskt mod. Utan 
moraliskt mod kan en inre stress uppstå över att inte våga stå upp för det som anses vara 
rätt. Likaså förklarar Jenull & Wiedermann (2015, s. 237) att konflikter mellan 
sjuksköterska och anhörig kan vara en källa till moralisk stress då parterna inte alltid 
samtycker kring utförandet av vård. Vidare beskriver Åhlin et al. (2015a, s. 282) att 
samvetsstress kan uppkomma till följd av ett vårdande som sjuksköterskor inte 
samtycker till. I studien av Billeter-Koponen och Fredén (2005, ss. 25-26) framför 
sjuksköterskor att bristande kontinuitet och brist på kompetent personal gör att vården 
inte känns säker vilket utgör en moraliskt svår situation.  
 

Stress till följd av konflikt mellan inre och yttre krav 
Enligt Åhlin et al. (2015a, ss. 282-284) framkommer det att höga krav orsakar stress hos 
sjuksköterskor. Exempel på dessa är krävande målsättningar dels från sjuksköterskan 
själv men även från andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Vidare 
förklaras att minskad energi till sig själv eller sin familj upplevs på grund av att arbetet 
är mycket fysiskt och psykiskt krävande. Sjuksköterskor har en vilja att ge god vård till 
patienterna och utgår från specifika riktlinjer som är styrande för arbetet. Detta kan 
upplevas gå emot den egna uppfattningen och därmed skapa en konflikt. I studien 
skriven av Billeter-Koponen och Fredén (2005, 24-25) förklaras även här att 
sjuksköterskor strävar efter att utföra vård av god kvalité men att de inte känner sig 
tillfredsställda med sitt arbete. Stress uppkommer alltså till följd av denna obalans 
mellan inre krav att vilja göra gott och arbetsplatsens givna omständigheter för att 
kunna utföra god vård.   
 
Råder det därtill underbemanning kan det vara ännu svårare att nå individuella mål, att 
förverkliga strävan att utföra en god vård och att leva upp till de krav som ställs på 
arbetande sjuksköterskor (Åhlin et al. 2015a, s. 284). Billeter-Koponen och Fredén 
(2005, ss. 23-25) förklarar dessutom att administrativa arbetsuppgifter, så som 
dokumentation, kräver tid som annars skulle ha dedikerats till omvårdnaden och 
patienterna. På samma sätt beskriver Jenull och Wiedermann (2015, s. 824) att 
sjuksköterskor känner svårigheter att utföra en god omvårdnad till följd av ökat ansvar 
och minskad personalstyrka.  
 
Stress till följd av brister i arbetsmiljön  

Enligt Billeter-Koponen och Fredén (2005, s. 23) leder förändringar i arbetsmiljön till 
stress. Flexibilitet och acceptans är därför två egenskaper som sjuksköterskor bör ha när 
förändringar sker inom organisationen. Åhlin et al. (2015a, s. 284) förklarar att den 
funktionella arbetsmiljön, omorganisationer och nedskärningar påverkar sjuksköterskor 
negativt. Arbetsmiljön är viktig när det gäller det holistiska omvårdnadsarbetet, strävan 
efter mål och förväntningar. Detta påverkas negativt vid stor belastning från 
organisationen. Vidare förklarar även Jenull och Wiedermann (2015, ss. 835-837) att en 
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av bristerna i arbetsmiljön är underbemanning vilket leder till att sjuksköterskor inte har 
möjlighet att ge patientcentrerad vård.  
 
Det framkommer att det råder skillnader mellan de olika arbetsplatserna inom hälso- 
och sjukvården. Till exempel upplever sjuksköterskor inom äldrevården högre nivåer av 
missnöje och utbrändhet i jämförelse med sjuksköterskor som arbetar inom andra 
områden. Sjuksköterskor med utländsk bakgrund rapporterar högst stressnivå. Det kan 
förstås som att språkbarriärerna skapar missförstånd vilket är en av anledningarna till 
stress på arbetsplatsen (Jenull & Wiedermann 2015, s. 824-825, 836-837).  
 
Åhlin et al. (2015a) förklarar att samvetsstress och utbrändhet är associerat med dåliga 
organisationer och miljöstöd på arbetet. Detta är betungande för sjuksköterskan som 
exempelvis upplever höga nivåer av emotionell utmattning och personlighets-
förändringar. Vidare beskriver Billeter-Koponen och Fredén (2005, ss. 24, 26) att hög 
emotionell utmattning och ökat missnöje hos sjuksköterskor kan bero på ansvar över 
fler patienter än normalt. När arbetet sker i en tillfällig och oförutsägbar miljö uppstår 
upplevelsen av maktlöshet då de inte kan påverka sitt dagliga arbete. 
 
Stress till följd av bristande stöd 

Det är viktigt att socialt stöd finns tillgängligt inom organisationen för att minska stress 
och bidra till allmänt välmående för sjuksköterskor (Rathert, May & Chung 2016, s. 42; 
Billeter-Koponen & Fredén 2005, ss. 23-24; Jenull & Wiedermann 2015, s. 837). 
Känslomässigt stöd i arbetsrelaterade situationer är betydelsefullt för det 
tvärprofessionella teamet för att samarbetet ska fungera väl (Jenull & Wiedermann 
2015, s. 837).  Billeter-Koponen och Fredén (2005, ss. 23-24) visar att det behövs en 
balans mellan att ge och ta vilket kan förstås som att socialt stöd är betydelsefullt för 
sjuksköterskors psykiska välmående. 
 
Åhlin et al. (2015a, s. 281) redovisar att manliga sjuksköterskor anser att de får stöd 
från kollegor i arbetet. Kvinnliga sjuksköterskor beskriver en avsaknad av att kunna 
samtala med sina medarbetare om arbetsrelaterade problem vilket förklarar varför 
kvinnor rapporterar högre nivåer av stress än män.  
 

Fallbeskrivningar  
De identifierade karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser presenteras med hjälp 
av ett typexempel, ett gränsexempel och ett antiexempel (Segesten 2012, s. 108). 
Fallbeskrivningarna utgår ifrån ovan analys av begreppet stress och alla exempel är 
fiktiva berättelser. Typexemplet beskriver en situation där sjuksköterskan är mycket 
stressad, gränsexemplet beskriver en lättare form av stress och antiexemplet beskriver 
en sjuksköterska som inte upplever någon stress.  
 
Typexempel 

Sjuksköterskan Lisa arbetar på kirurgavdelningen med inriktning mot äldre. För tillfället 
råder en ombyggnation på avdelningen eftersom teamrummen ska renoveras. Detta 
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genererar en oförutsägbar och bullrig miljö som påverkar Lisa och hennes medarbetare 
då de aldrig vet var ronderna ska hållas. Idag ansvarar Lisa för 12 inneliggande patienter 
med olika åkommor och diagnoser. Lisa har arbetat som sjuksköterska i drygt ett år men 
har fortfarande en personlig rädsla över att sätta perifer venkateter (PVK). Hennes 
upplevelse är att hon har okunskap kring detta och känner krav på sig själv samt från 
andra att klara av denna uppgift. Inför varje tillfälle Lisa ska sätta en PVK känner hon 
sig illa till mods och har ångest.  
 
Magen kurrar men Lisa har fortfarande en del omvårdnadsarbete kvar att göra innan hon 
kan gå och äta frukost. Hon tittar på klockan och inser att omvårdnadsarbetet kommer 
att ta minst 30 minuter till. Därefter kommer läkaren för att ronda alla patienter och Lisa 
inser att det inte kommer att bli någon frukost. Under ronden berättar Lisa om hur en av 
hennes patienter haft det svårt att gå på grund av smärta i höger ben och föreslår en 
ökad smärtlindring. Läkaren svarar ignorant att detta inte är hennes sak att bedöma. Lisa 
känner sig då maktlös för att hon inte får sin röst hörd och tänker för sig själv att det 
minsann inte råder något tvärprofessionellt arbete på avdelningen.     
 
En av Lisas patienter är Lars-Olof som är en äldre multisjuk man som kräver mycket 
vård. Vårdtyngden beräknas utifrån en skattningsskala från ett till tre möjliga poäng där 
tre poäng innefattar hög vårdtyngd. Lars-Olof beräknas vara en trea och kräver stor 
omvårdnad från både undersköterska och sjuksköterska. Idag är flera av de 12 
patienternas vårdtyngd en trea. När Lisa ska handha dagens läkemedel behöver hon 
lägga mycket tid på Lars-Olofs mediciner då han har en gedigen läkemedelslista. När 
hon är på väg in till Lars-Olof med medicinerna stannar hans fru Anita henne i dörren. 
Anita ställer en hel del frågor kring Lars-Olofs tillstånd vilket Lisa svarar på innan hon 
sedan går in och ger medicinerna. Senare uppkommer en del tankar kring 
konversationen hon haft med frun Anita där hon funderar över om det verkligen var rätt 
att svara på alla frågor. Skulle eventuellt läkaren ha svarat på dessa frågor? Lisa 
upplever nu moralisk stress eftersom att samtalet finns i hennes tankar under hela 
arbetspasset.   
 
Arbetsdagen börjar lida mot sitt slut och Lisa har haft en extremt stressig dag där hon 
haft så mycket att göra, utöver det kliniska patientarbetet, att hon inte hunnit ge den 
vård som hon önskat. Hon känner en oförmögenhet att lindra lidande när tiden inte 
räcker till vilket hon känner samvetsstress för. Hon funderar över de besparings- och 
effektiviseringsmål som chefen satt upp vilket innebär minskad personal även när 
vårdtyngden är extrem. Lisa upplever att organisationen inte stöttar och värnar om 
henne och hennes kollegors välmående. När hon stämplar ut från arbetet 45 minuter för 
sent är hon tvungen att skynda sig för att hinna hämta barnen på dagis innan det stänger.  
 
Gränsexempel 

Sjuksköterskan Lisa arbetar på kirurgavdelningen sedan tre år tillbaka och trivs bra. För 
tillfället råder en ombyggnation på avdelningen eftersom att teamrummen ska 
renoveras. Detta genererar en oförutsägbar och bullrig miljö som påverkar Lisa och 
hennes medarbetare då de aldrig vet var ronderna ska hållas. Idag ansvarar Lisa för tio 
inneliggande patienter eftersom det är överbeläggning på Lisas modul. Patienterna har 
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olika åkommor och diagnoser vilket ger många arbetsuppgifter att utföra vilket Lisa 
upplever som stressigt.  
 
Under ronden berättar Lisa för läkaren om hur en av hennes patienter haft det svårt att 
gå på grund av smärta i höger ben och föreslår en ökad smärtlindring. Läkaren svarar att 
detta är en god tanke men att bedömning av smärtan först bör utföras av ansvarig läkare. 
Lisa känner att hon får sin röst hörd men att hennes observation av att sätta in ökad 
smärtlindring inte prioriteras av läkaren. Hon får känslan av att inte kunna lindra 
patientens lidande direkt efter ronden som patienten önskar. Detta medför att Lisa 
upplever en etisk konflikt och därmed samvetsstress.  
 
Vissa dagar råder underbemanning vilket löses genom att chefen kan ta in extra 
personal till avdelningen. Lisa känner därmed ett socialt stöd från arbetsgivaren och 
organisationen. Hon har även en bra arbetsgrupp som hon kan vända sig till när hon 
upplever arbetsmiljön som stressig och har behov av stöttning i arbetet. Lisa kan alltid 
fråga sina arbetskamrater när hon saknar kunskap inom ett visst område, känner sig 
ledsen eller upplever tidsbrist.  
 
Arbetsdagen börjar lida mot sitt slut och Lisa har haft en stressig dag där hon haft 
mycket att göra. Emellanåt känner hon en oförmögenhet att lindra lidande när tiden inte 
räcker till vilket skapar samvetsstress. Minskad patientkontakt är en konsekvens av 
ökade administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation. Lisa är trots detta nöjd med 
sin arbetsdag men hoppas att morgondagens arbetspass ska bli mindre stressigt utan 
några överbeläggningar. Hon upplever ingen stress i privatlivet men tänker ofta på 
arbetet när hon kommer hem och känner viss emotionell stress över detta.  
 
Antiexempel 

Sjuksköterskan Björn arbetar på kirurgavdelningen sedan tre år tillbaka. Han känner sig 
pigg och alert när han kommer till avdelningen på morgonen. Dagen startar med att 
Björn sätter sig ner och gör upp en planering över dagens arbetsuppgifter innefattande 
de åtta patienter som han har hand om. Han inser att flera av patienterna kräver extra 
mycket vård under dagen och samtalar med teamet om detta så att de tillsammans kan 
hjälpas åt. Björn känner en stark laganda mellan undersköterska, sjuksköterska och 
läkare där de tillsammans arbetar för att uppnå god vård kring patienterna. Om det 
uppstår en tidspressad eller krävande situation vet Björn att han får hjälp av sina 
medarbetare.  
 
Under ronden berättar Björn om hur en av hans patienter haft det svårt att gå på grund 
av smärta i höger ben och föreslår en ökad smärtlindring. Läkaren svarar att denna 
information är värdefull och att han genast ska ta en titt på detta. Björn känner då att 
hans roll i det tvärprofessionella arbetet är viktig. Vidare berättar Björn att patienten 
Anna vill ha svaret på gårdagens undersökning. Läkaren påstår att det är för tidigt att 
lämna besked även om Björn gärna vill vara öppen och ärlig mot sina patienter. Han 
förstår vad läkaren menar men tycker ändå att Anna har rätt till information så snart som 
möjligt. Björn och läkaren kommer överens om att Anna ska få besked under 
morgondagen vilket därför inte ger någon samvetsstress. 
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Björns känsla är att han kan fråga sina medarbetare vid situationer där han saknar 
kunskap. Han upplever också att han får organisatoriskt stöd vilket gör att han trivs bra 
på sin arbetsplats. Vid organisatoriska förändringar har Björn och hans kollegor 
möjlighet att delge sina åsikter för att det ska gynna dem.  
 
När det är dags för lunchrast har Björn några arbetsuppgifter kvar att utföra men känner 
ingen stress då han har tid att utföra dessa efter lunchen. Han tänker att patienterna har 
det bra för tillfället och att han måste ta en sak i taget för att inte känna sig stressad. 
Björn reflekterar över förra månadens arbetsplatsmöte där arbetsgruppen kommit 
överens om att de behöver se till sitt eget välmående för att kunna utföra ett bra arbete. 
Björn har målsättningar till sitt arbete men känner sällan att de yttre kraven påverkar 
honom negativt. Han gör alltid sitt bästa med utgångspunkten att patienterna ska må så 
bra som möjligt.  
 
Arbetsdagen börjar lida mot sitt slut och Björn har haft en bra dag där han upplevt att 
han kunnat ge god vård till alla sina patienter. Han har hunnit sitta ner och samtala med 
varje patient och förbereda en del inför morgondagen. Han är nöjd över samarbetet 
mellan de olika yrkesgrupperna då han aldrig känner sig ensam i sin situation som 
sjuksköterska. Han upplever ingen stress i privatlivet och kan lägga arbetet åt sidan när 
han kommer hem.  
  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Begreppet stress är vanligt förekommande i dagens samhälle och användningen kan 
tyckas vara slentrianmässig. Därför gjordes en begreppsanalys utifrån Segestens (2012, 
ss. 101-108) beskrivning för att tydliggöra begreppets betydelse. Analysmetoden 
användes för att det stämde bra överens med valt ämne som är aktuellt och berör dagens 
arbetssituation för sjuksköterskor. Begreppsanalys är en strukturerad, lättförståelig och 
kunskapsgivande metod att använda vid utredning av ett begrepp.  
 
De steg som utgör en begreppsanalys är exempelvis analys av ordböcker, redovisning 
av karaktäristika, förutsättningar, konsekvenser och analys av vetenskapliga artiklar 
följt av fallbeskrivningar (Segesten 2012, ss. 105-108). Använda ordböcker har ett stort 
tidsspann för att uppnå en gedigen analys. Tolv ordböcker användes för att få en bred 
bas i resultatet. Den tidigaste svenska ordboken som används i resultatet är från år 1966 
då ingen tidigare ordbok med begreppet har påträffats. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att ordet inte hade etablerats ännu vilket visar på en tydlig 
samhällsutveckling. Stress går tillbaka till 1950-talet i Sverige men det kan förstås att 
synonymer till ordet går längre tillbaka. Användningen av dessa synonymer tros dock 
ge ett något missvisande resultat då betydelsen inte överensstämmer med innebörden av 
det valda begreppet stress. Den etymologiska analysen beskriver hur begreppets 
ursprung, utveckling och innebörd har förändrats över tid. De synonymordval som har 
gjorts innefattar moderna synonymer som kan relateras till dagens arbetssituation för 
sjuksköterskor. Rörande metoden för den semantiska analysen fanns det synonymer 
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som fick fler träffar än de utvalda synonymerna vilket kan tyckas missvisande. Exempel 
på dessa synonymer är psykisk- och fysisk påfrestning och sjukdom på grund av psykisk 
och fysisk påfrestning vilket ansågs vara komplicerat att söka upp i ordböcker eftersom 
att det inte är enstaka ord utan längre beskrivningar. Alla synonymer söktes upp i de 
fyra senaste utgivna ord- och synonymordböckerna för att generera en nutida 
beskrivning av begreppets innebörd. Synonymerna granskades och sorterades till 
karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser vilket gjordes genom författarnas egen 
tolkning. Detta skulle kunna göras på ett annorlunda sätt med eventuellt annat utfall på 
resultatet.  
 
Segesten (2012, ss. 105-106) skriver att begreppet kan sökas i omfattande material så 
som TV, radio, dagstidningar och skönlitteratur vilket inte har gjorts i detta arbete. 
Denna begränsning av sökning har gjorts för att minska risken för missvisande resultat. 
Styrkan i vårt arbete är att det bygger på vetenskapliga artiklar vilket ger god 
trovärdighet i resultatet. Valda vetenskapliga artiklar följer en vetenskaplig struktur och 
är etiskt kvalitetsgranskade vilket innebär att grunden till resultatet bygger på en 
forskningsetisk grund. Exkludering av skönlitteratur gjordes för att minska risken för 
allt för fri tolkning av begreppet men också för att stress i valt kontext ansågs vara svårt 
att finna i skönlitteratur. Därför koncentrerades valet till ordböcker och vetenskapliga 
artiklar som passar bättre för att beskriva begreppet i sjuksköterskans arbetssituation.  
 
Datainsamlingen utgjordes i samråd med handledaren där fyra artiklar valdes ut därför 
att fler än dessa ansågs bidra till ett allt för omfattande arbete inom ramen av en 
kandidatuppsats. De vetenskapliga artiklarna söktes i referensdatabaserna Medline och 
Cinahl. Dessa valdes för att de är inriktade mot omvårdnad, medicin och hälso- och 
sjukvård. Resultatet presenterar en internationell synvinkel genom användningen av 
studier från tre olika länder. Det kan ses som fördelaktigt då fler än ett land 
representeras. Urvalet av artiklar är endast ett exempel på länder då det är omöjligt att 
alla länder kan företrädas. Två artiklar kommer från Sverige (Billeter-Koponen & 
Fredén 2005, ss. 20-27; Åhlin et al. 2015a, ss. 277-287), en från Österrike (Jenull & 
Wiedermann 2015, ss. 823-843) och en från USA (Rathert, May & Chung 2016, ss. 39-
49). Detta ses som en styrka eftersom att kriteriet i artikelsökningen var att efterlikna 
den svenska hälso- och sjukvården. Segesten (2012, s. 105) skriver att begreppet ska 
sökas i vetenskapliga artiklar för att kunskapen om begreppet ska bli så omfattande som 
möjligt och för att motverka upprepning av tidigare forskningsresultat. Sökningarnas 
avgränsningar i tid gjordes för att uppnå relevans i de artiklar som hittades. En av dessa 
avgränsningar var att artiklar skulle vara publicerade mellan åren 2005-2016 för att de 
ska representera den nutida forskningen. Trots det kan en viss förändring ha skett under 
detta tidsspann, eftersom stress är ett sådant accelererande problem, vilket kan ses som 
en svaghet. Resultatet är rimligen överförbart till andra kontext där motsvarade 
förutsättningar råder.  
 
I dataanalysen förklaras den tematiska delen som har använts till att bygga upp 
resultatet. Där har analys av innehåll och gemensamma nämnare gjorts vilket har 
resulterat i fem framträdande attribut. Dessa beskriver hur stress upplevs i de granskade 
artiklarna och främjar därför till en ökad förståelse för begreppet stress. Författarna har 
sinsemellan fört en diskussion gällande de vetenskapliga artiklarnas urval. Det är 
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positivt att deltagarna arbetar inom olika verksamheter vilket medför olika perspektiv på 
innebörden av begreppet stress och hur det faktiskt berör all vårdpersonal inom olika 
sektioner. Vidare styrker detta studiens syfte att reda ut begreppet stress i relation till 
sjuksköterskans arbete. De fyra artiklarna utgår ifrån allmänsjuksköterskans perspektiv 
där deltagande sjuksköterskor arbetar inom olika hälso- och sjukvårdssektioner. Dessa 
sektioner är äldrevården (Åhlin et al. 2015a, ss. 277-287), akutavdelningen (Rathert, 
May & Chung 2016, ss. 39-49), hemsjukvården (Jenull & Wiedermann 2015, ss. 823-
843) och olika vårdavdelningar (Billeter-Koponen & Fredén 2005, ss. 20-27). 
 
De tre olika fallbeskrivningarna utgår från fynden i dataanalysen och syftar till att bidra 
till förståelse för vad som kännetecknar stress i sjuksköterskans arbete. Detta genom att 
sätta in de framträdande attributen i ett vårdsammanhang. Dessa är subjektivt framtagna 
vilket utgör en viss risk för att författarna har tagit på sig en tolkningsföreträdande roll i 
examensarbetet.  
 

Resultatdiskussion  
Begreppsanalysen beskriver stress ur ett vårdvetenskapligt perspektiv relaterat till 
sjuksköterskans arbetssituation. Resultatet är uppdelat i en etymologisk analys och en 
semantisk analys. Därefter har en sammanställning över framtagna attribut och 
egenskaper av begreppet stress gjorts, detta följt av en beskrivning av framträdande 
attribut och tre fallbeskrivningar. Det framtagna resultatet visar att stress är ett 
högaktuellt ämne inom valt kontext. Det framgår även att begreppet har utvecklats över 
tid och har en rad synonymer som alla gör sig påminda i dagens arbetssituation för 
sjuksköterskor.  
 
Den etymologiska analysen utgörs av ord och synonymer som beskriver bakgrunden till 
vad stress i dagens tillvaro innebär. Dessa funna synonymer har sammankopplas till ett 
enda begrepp som i negativ bemärkelse beskriver ett av dagens största 
folkhälsoproblem. Uppmärksammade synonymer som historiskt sett beskriver stress är 
exempelvis dra, spänna isär och påfrestning. Även trångmål, smärta, sorg eller elände 
utgör grunden till stress. Detta väcker tankar kring att det är starka synonymer som 
historiskt sett format dagens innebörd av begreppet. Från dess ökade förekomst i 
Sverige på 1950-talet kan ordets betydelse ha formats av samhällets utveckling vilket 
har medfört en förändring. Det råder många synonymer till ordet vilket kan förklara den 
slentrianmässiga användningen och dess mångfaldiga betydelse vilket har visats i de 
framtagna synonymerna. Detta gör att begreppet används i stor utsträckning och delvis 
har förlorat precisionen i sitt syfte. Nyhetsförmedlingen Sveriges television (SVT) 
refererar i en artikel till stress som minskad tid och ständiga omorganisationer på arbetet 
(Israelsson 2016). En annan artikel inom samma nyhetsförmedling definierar stress som 
svåra val och panik inför framtiden på grund av yttre press så som karriärsval (Berggren 
2016). Detta visar på att begreppet används mångfaldigt. För att förstå det historiska 
ursprunget av begreppet så kan Jonssons (2005, ss. 9, 13) förklaring av stress användas 
vilket innebär en fysisk belastning som orsakas av olika stressorer. Den fysiologiska 
förklaringen stämmer överens med begreppets ursprung och dess innebörd, exempelvis 
tryck och spänna isär. Vidare beskriver Ponton Klevestedt (2014, ss. 15, 27) att stress är 
en psykisk belastning som leder till ohälsa. Det moderna bruket av ordet visar att 
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ursprungsbetydelsen på sätt och vis är förenligt med dagens betydelse. Det finns en 
utbredd föreställning om att stress innebär psykisk ohälsa vilket bekräftas av 
Arbetsmiljöverket och SVT. Detta kan förstås som dagens förklaring av begreppet 
eftersom att samhället inte längre syftar till synonymerna tryck och spänna isär.  
 
Det finns samband mellan den semantiska analysen och de fem framträdande attributen. 
Dessa samband kan förklara hur stress framträder i förhållande till sjuksköterskans 
arbetssituation vilket då ger en ökad förståelse för begreppet. Denna förståelse uppträder 
vid närmare granskning av den semantiska analysen och de framträdande attributen. 
Synonymerna överansträngning och jäkt identifieras med attributet stress till följd av 
förändringar i arbetsmiljön. Vidare kan spänning kopplas till attributet stress till följd 
av konflikt mellan inre och yttre krav. Även attributet stress i relation till moraliska 
tvivel och etiska dilemman kan igenkännas med synonymen spänning. Följt av 
synonymen oro som kan kopplas ihop med de två attributen stress till följd av bristande 
stöd och stress som medför försämrad hälsa. Sammankopplingarna kan tyckas stärka 
resultatet och göra det mer trovärdigt. 
 
Det framtagna typexemplet beskriver hur sjuksköterskors hälsa påverkas då de utsätts 
för stress utifrån framtagna karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser. Wiklund 
(2003, ss. 161-165) skriver att upplevelsen av hälsa är beroende av att sjuksköterskor 
känner medmänsklighet och sympati från sin omgivning. Detta är förutsättningar för att 
uppleva värdighet och därmed kunna utföra en god vård till patienten. Som tidigare är 
beskrivit av Li, Early, Mahrer, Klarisstenfeld och Gold (2014, s. 89) påverkas patienten 
av den stressiga arbetssituationen i bemärkelsen av en försämrad vårdkvalitet, minskad 
patientsäkerhet och fler Lex-Maria-anmälningar. Teng, Hsiao och Chou (2010, s. 281) 
skriver att tidsbrist är en form av stress. Det framkommer även i denna artikel att 
patienten upplever minskad vårdkvalitet, tillit och att sjuksköterskan inte tros kunna ta 
ansvar då stress förekommer. Detta tolkas som att stress i form av ohälsa är viktigt att 
eliminera för att sjuksköterskor ska kunna ge bästa möjliga vård till patienten och själv 
känna trygghet av att bli bekräftad. Dock kan det förstås som att sjuksköterskor har 
höga krav att leva upp till vilket inte alltid är möjligt sett till dagens arbetssituation. 
Detta påvisar behovet av ytterligare arbetsmiljöinsatser och forskning för att finna 
möjliga lösningar. 
 
Resultatets antiexempel visar en situation där sjuksköterskan inte upplever stress på 
arbetsplatsen. Detta är ett exempel på en ideal och eftersträvansvärd arbetssituation. För 
att sjuksköterskor i framtiden ska kunna arbeta under sådana förhållanden krävs 
uppmärksammande och ökad förståelse. Konkreta åtgärder bör vidtas och vidare 
forskning behöver utföras gällande dessa åtgärder. Enligt Åhlin, Ericson-Lidman, 
Norberg och Strandberg (2015b, ss. 359-362) står riktlinjerna för vården i strid med den 
verkliga arbetssituationen då vårdgivare kämpar med att utföra sina arbetsuppgifter. För 
att denna motstridiga verklighet ska förbättras är det viktigt att riktlinjerna appliceras i 
verkligheten och att en dialog sker mellan sjuksköterskor och organisationen. Det 
framkommer även att stöd, kännedom och delaktighet är viktigt för att kunna förbättra 
vårdkvaliten. I praktiken behöver forskning gällande åtgärder för att minimera stress på 
arbetsplatsen appliceras och inte enbart lyftas fram. Detta för att slutligen nå en ideal 
arbetssituation för sjuksköterskor.   
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Resultatet visar skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor gällande 
upplevelsen av stress, organisatoriskt stöd och tidsbrist gentemot patienterna. Baserat på 
resultatet är arbetsmarknaden för sjuksköterskor kvinnodominerad. Det framkommer att 
det är kvinnor som känner en ökad samvetsstress vilket väcker frågan om varför kvinnor 
upplever detta mer än män? Som tidigare skrivits förklarar Arnetz (2013, s. 267) att 
stress upplevs olika av olika individer och att tidigare upplevelser kan påverka 
förmågan att hantera stress. Vidare beskriver Ponton Klevestedt (2014, s. 27) att det 
finns stora könsskillnader mellan kvinnor och män där kvinnor i fler av fallen lider av 
psykisk ohälsa. Arbetsmiljöverket (2015b, ss. 1-2) redovisar att mellan åren 2010 och 
2014 har rapporteringen av arbetsrelaterade sjukdomar ökat med 70 procent inom hälso- 
och sjukvården. Både män och kvinnor uppger att stress är vanligt förekommande, dock 
framkommer det även här att fler kvinnor än män upplever stress. Den 
kvinnodominerande situationen som råder inom hälso- och sjukvården väcker frågan 
om eventuellt missvisande resultat, då det framkommer att fler kvinnor än män arbetar 
som sjuksköterska. Därför är det viktigt att arbetsgivaren är medveten om tidigare 
studiers resultat för att kunna förhålla sig till personalens risknivå för stress. 
Arbetsgivaren bör arbeta för att ge gott stöd till hela arbetsgruppen och kanske särskilt 
uppmärksamma kvinnliga sjuksköterskors välmående då de enligt studier påvisar en 
högre stressnivå än manliga sjuksköterskor. De valda artiklarna innehåller information 
mestadels från kvinnliga sjuksköterskor, detta gör att resultatet inte övergripande 
speglar både kvinnliga och manliga sjuksköterskors upplevelse av stress. Det finns trots 
allt en styrka i detta eftersom det speglar verklighetens situation väl. Denna förståelse 
kan användas för att förebygga och minska stress i det kliniska arbetet.   
 
Arbetsmiljöverket (2015a, s. 5) skriver att den nya föreskriften gällande arbetsmiljön 
syftar till att motverka ohälsa orsakat av arbetsmiljörelaterade aspekter. En tolkning av 
detta är att föreskriften är en handling som borde tillämpas på arbetsplatsen för att 
minska stress och därmed främja till en god hälsa hos sjuksköterskor. Resultatet 
bekräftar därmed vikten av att förstå innebörden av begreppet stress i förhållande till 
sjuksköterskans arbetssituation. Detta kan även förstås vara betydelsefullt för att skapa 
en hållbar samhällsutveckling i betydelsen att hälso- och sjukvården skapar goda 
förutsättningar för sjuksköterskans arbetssituation.  
 
SLUTSATSER 

● Stress etablerades som begrepp i Sverige på 1950-talet och överansträngning, 
jäkt, spänning och oro är återkommande synonymer. 

● Kontextualiserat till sjuksköterskans arbetssituation innebär stress försämrad 
hälsa. Stress står i relation till moraliska tvivel och etiska dilemman. Stress är en 
följd av konflikt mellan inre och yttre krav, en följd av förändringar i 
arbetsmiljön och en följd av bristande stöd.  

● Stress i sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar vårdarnas hälsa men även 
vårdkvaliten för patienten.  

● För att motverka risker för att stress uppstår ska organisatoriskt stöd ges, en 
dialog föras sinsemellan de olika arbetsgrupperna och belöning ges till 
sjuksköterskor för deras arbetsprestation. Vidare ska de höga krav som råder 
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minskas och sjuksköterskan ska inte behöva arbeta övertid för att hinna med 
arbetsuppgifterna. Etiska dilemman, konflikter, tidsbrist och nedskärningar är 
fler risker för arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 

● För att lindra uppkomsten av konsekvenser relaterat till stress är det viktigt att 
bevara den funktionella arbetsmiljön och motverka ständiga omorganisationer 
samt förändringar. Även besparingar, effektivisering, antal arbetsuppgifter och 
ansvar för fler patienter bör minska för att motverka negativt utfall av stress i 
arbetsmiljön. Det framförs att bristande kontinuitet och brist på kompetent 
personal är ytterligare två faktorer till stress som bör undvikas.  
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BILAGA 1 

Tabell över begreppet stress 
 

STRESS  1933 The O
xford English dictionary 

 1960 Främ
m

ande ord i svenskan 

 1961 O
rd att förklara 

 1966 B
onniers lexikon 

 1984 Prism
as främ

m
ande ord 

 1991 Svenska akadem
ins ordbok 

  2006 Svenska A
kadem

iens ordlista 
  2008 B

onniers synonym
ordbok 

 2009 N
ordstedts Sv. Synonym

ordbok 

 2010 B
onniers Sv. O

rdbok 

 2011 N
ordstedts stora engelska 

ordbok 

 2016 N
EO

 
  T

otalt 

Överansträngning   x  x x x x x x    7 
Sjukdom p.g.a. 
fysiska eller 
psykiska 
påfrestningar  

x x  x x     x    5 

Ansträngning            x  1 

Psykisk och fysisk 
påfrestning 

  x  x  x  x   x  5 

Högt arbetstempo            x  1 
Tidsbrist            x  1 
Hets      x   x    x  3 
Jäkt/tension*     x x x x x  x x  7 
Spänning   x x x x  x x   x  7 

 Tryck    x x x   x     4 

Påkänning      x        1 
 Påfrestning       x  x      

 
2 

Mentalt tryck      x        1 
Krav      x        1 
Pressad 
livssituation 

     x        1 

Tidsnöd      x        1 
Nervositet/nervous
* 

       x   x   2 

Oro   x     x    x  3 
Press        x x     2 
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Anstränga* strain x          x   2 
Rusa* Rushing           x   1 

 
STRESS  1933 The O

xford English dictionary 

 1960 Främ
m

ande ord i svenskan 

 1961 O
rd att förklara 

 1966 B
onniers lexikon 

 1984 Prism
as främ

m
ande ord 

 1991 Svenska akadem
ins ordbok 

 2006 Svenska A
kadem

iens ordlista 

 2008 B
onniers synonym

ordbok 

 2009 N
ordstedts Sv. Synonym

ordbok 

 2010 B
onniers Sv. O

rdbok 

 2011 N
ordstedts stora engelska 

 2016 N
EO

 

  T
otalt 

Hard-pressed* hårt 
pressad 

x             1 

 Force or compulsion* 
tvinga  

x             1 

To constrain or 
restrain* 
Begränsa/hindra  

x             1 

Distress* ångest x             1 

Belastning* affliction   x           1 

Svårighet* hardship, 
straits 
 

 
 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

Motgång* adversity   x          1 
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BILAGA 2 

Översikt av analyserade artiklar  
 
Artiklar Syfte Metod Resultat 
 

Författare: Rathert, 
C., R. May, D. & 
Chung, H-S. 
Titel: Nurse 
moral distress: 
A survey 
identifying 
predictors and 
potential 
interventions 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Studies.  
Årtal: 2016 

 
Syftet med studien 
var att använda en 
omfattande teoretisk 
modell för att 
undersöka om 
arbetsmiljön och 
personliga drag kan 
påverka den 
moraliska stressen 
hos sjuksköterskan.   

 
Är en internetbaserad 
tvärsnitsstudie med 290 
deltagare. De 
medverkande arbetade 
på 22 olika enheter. 
Varav 74 % var 
legitimerade 
sjuksköterskor, 10 % 
var studenter och 16 % 
utgjorde ett bortfall. I 
studien var 88 % 
kvinnor resterande var 
män.  

 
Mer än hälften av deltagarna 
i studien rapporterar att 
upplevelsen av etiska 
dilemman och konflikter 
sker allt ifrån dagligen till 
flera gånger i månaden. 
Nästan hälften av deltagarna 
rapporterade att upplevelsen 
av moralisk stress 
förekommer minst flera 
gånger i månaden. 
Variablerna etiska dilemman 
och etiskt stöd från 
organisationen var 
oberoende av varandra 
berörande moralisk stress. 
Analysen visade ”att göra sin 
röst hörd” påverkar graden 
av moralisk stress.  

 
Författare: Åhlin, J., 
Ericson Lidman, E., 
Norberg, A. & 
Strandberg, G. 
Titel: A comparison 
of assessments and 
relationships of stress 
of conscience, 
perceptions of 
conscience, burnout 
and social support 
between healthcare 
personnel working at 
two different 
organizations for care 
of older people.     
Tidskrift: Caring 
Sciences  
Årtal: 2015 

 
Syftet är att 
jämföra 
bedömningar och 
relationer av 
samvetsstress, 
uppfattningar om 
samvete, 
utbrändhet och 
socialt stöd mellan 
sjukvårdspersonal 
som arbetar på två 
olika organisationer 
inom äldrevård.  

 
Metoden utgör en 
tvärsnittsstudie och en 
beskrivande 
jämförelsestudie. 
Deltagande var 98 
allmänsjuksköterskor 
och 488 
sjuksköterskeassistenter 
som arbetar inom två 
olika organisationer. De 
två organisationerna 
skiljs åt för att få två 
olika perspektiv. Data 
samlades in genom fyra 
olika frågeformulär.  
 
 

 
Sambandet mellan 
samvetsstress, uppfattningen 
av samvetet som en börda 
och utbrändhet var 
detsamma i båda 
organisationerna. Uppfatta 
av samvetet som allt för 
strikt och dåligt samvete för 
att inte kunna leva upp till 
sina förväntningar var i 
relation till samvetsstress 
och utbrändhet i  
organisationen. Kvinnor 
hade högre nivåer av 
samvetsstress  
och rapporterade lägre 
socialt stöd från medarbetare 
i jämförelse med män. 
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Författare: B. Jenull, 
B. & Wiedermann, W. 
Titel: The different 
facets of work stress: 
A latent profile 
analysis of nurses´ 
work demands.  
Tidskrift: Jornal of 
Applied Gerontology   
Årtal: 2015 

 
Syftet med studien är 
att identifiera faktorer 
som ger 
arbetsrelaterad stress 
då detta är ett relevant 
problem som leder till 
negativa effekter som 
påverkar hälsan och 
livskvaliteten.   

 
Metoden baseras 
på en latent 
profilanalys (LPA) 
som har tillämpats 
på 844 deltagande 
sjuksköterskor. 
Sociodemografiska 
variabler så som 
arbets- och 
levnadsförhållande
n och reaktioner på 
arbetsbelastning 
hos sjuksköterskor 
ansågs förutsäga 
respondenternas 
personligheter i 
förhållande till 
stress. 

 
LPA visade tre olika 
personligheter hos 
deltagarna som urskiljs 
genom en låg, 
måttlig och hög stressnivå. 
Ekonomisk trygghet är en 
positiv faktor 
relaterat till låg stressnivå. 
Arbete inom ett stadsområde 
och att sjuksköterskan har 
en låg arbetstillfredsställelse 
är relaterat till en hög 
stressnivå. Resultatet kan 
användas som en grund för 
att utveckla insatser för att 
skapa en sund arbetsmiljö 
genom att skapa en god 
balans mellan familj och 
arbete. Detta ökar tillgången 
av arbetsresurser och 
främjar till återhämtning för 
sjuksköterskan.  

 
Författare: 
Billeter-Koponen, 
S. & Fredén, L.  
Titel: Long-term 
stress, burnout and 
patient-nurse  
relations: qualitative 
interview study about 
nurses’ experiences. 
Tidskrift: Nordic 
College of Caring 
Sciences 
Årtal: 2005 

 
Syftet med denna 
studie var att få en 
djupare förståelse 
för hur sjuksköterskor 
upplever långvarig 
stress och 
utbrändhet.  

 
Metoden utgörs av 
öppna intervjuer vilka 
analyserades i enlighet 
Grounded Theory.  
Deltagarna var 10 
sjuksköterskor i 
åldrarna 30-61 år med 
utgångspunkt i olika 
vårdinstitutioner. 
Sjuksköterskorna hade 
upplevt långvarig 
stress och utbrändhet 
vilket orsakade 
frånvaro från arbetet 
under två eller fler 
månader. 

 
Resultatet visade att 
maktlöshet påverkar 
sjuksköterskans värdering 
av arbete. Detta återspeglar 
sjuksköterskans ansvar 
gällande beslutsfattande 
eftersom att beslut påverkar 
det dagliga arbetet i stor 
utsträckning. Detta i 
samband med organisationer 
som inte visar hänsyn till 
kunskap och erfarenhet hos 
sjuksköterskan. Relationen 
mellan patient och 
sjuksköterska upplevs av 
deltagarna som en viktig del 
av vården. Sjusköterskorna 
uppger att de inte är trötta på 
sitt arbete men att de inte 
har möjlighet till att möta 
patienterna och säkra 
vårdkvaliten. Istället valde 
de att sjukskriva sig och 
lämna arbetsplatsen.  
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BILAGA 3 

Artikelsökning 
 

Sökord Databas Sökmetod Antal träffar Funna artiklar 
Stress AND 
(experience OR 
perception) 
 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 
 

75 1 
A comparison of 
assessments and 
relationships of 
stress of 
conscience, 
perceptions of 
conscience, 
burnout and 
social support 
between 
healthcare 
personnel 
working at two 
different 
organizations for 
care of older 
people  

Stress AND 
positive AND 
negative 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 
 

45 0 
 
 
 
 

Stress AND 
nurses AND 
experience 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 
 

2 0 
 
 
 
 
 

Stress AND 
work AND 
related 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

71 1 
The different 
facets of work 
stress: a latent 
profile analysis 
of nurse’s work 
demands 
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Stress AND 
work AND 
related 

Cinahl 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

68 1 
Nurse moral 
distress: A 
survey 
identifying 
predictors and 
potential 
interventions 
 

Stress AND 
work AND 
negative AND 
nurse 

Cinahl 2005 – 2016, 
English, 
Academic 
Journals. 

62 0 
 

Stress AND 
negative effects 
AND at work 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

3 0  
 

Stress AND 
work 
AND burnout 
AND nurs* 

Cinahl 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

89 0 
 
 
 

Stress at work 
AND burnout 
AND nurses 
experience 

Cinahl 2005 – 2016, 
English, 
Academic 
Journals. 
 

8 1 
Long-term stress 
burnout and 
patient-nurse 
relations: 
qualitative 
interview study 
about nurses’ 
experiences. 
 

Nurs* AND 
experience AND 
burnout 

Cinahl 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

68 0 
 
 
 

Stress AND nurs* 
AND psychology 
AND physiology 
 

Medline 2005 – 2016, 
SU subjects, 
English, 
Academic 
Journals. 

118 0 
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BILAGA 4 

Karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser i relation till kontext  
 

Karaktäristika Att ha krav, att ha krävande arbetsuppgifter, att vara 
utbränd, att ha samvetsstress, att ha minskad tid till 
patienter, att vara känslomässigt utmattad, att vara 
moraliskt stressad, symtom så som ångest, emotionell 
stress, trötthet, stress i hemmet 
 

Förutsättningar Höga målsättningar, underbemanning, fysiskt och 
psykiskt krävande arbete, många olika arbetsuppgifter, 
tidskrävande administrativa arbetsuppgifter, ett 
vårdande som sjuksköterskan inte samtycker till, ökade 
arbetsuppgifter, kvinnlig sjuksköterska, förändringar i 
arbetsmiljön, brister i arbetsmiljön, maktlöshet, 
tillfällig och oförutsägbar miljö, arbete inom 
äldrevården, nedskärningar, bristande funktionell 
arbetsmiljö, omorganisering, strävan efter mål och 
förväntningar, beroende på i vilken kommun 
arbetsplatsen är belagd, prioriteringar så som 
besparingar och effektivisering, lågt organisatoriskt 
etiskt stöd, uteblivet informerat samtycke, lönlös 
behandling, oärlighet gentemot patienten, etiska 
dilemman, konflikter, andras värderingar, okunskap, 
egna värderingar, personliga rädslor, ökat ansvar, 
konflikter med patienter och anhöriga, konflikt med 
specifika riktlinjer, förlust av ömsesidighet, brist på 
kompetent personal, brister i socialt stöd från hälso- 
och sjukvården 
 

Konsekvenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minskad energi, minskad patientkontakt, oförmögenhet 
att lindra lidande, sjuksköterskan känner 
otillfredsställelse med sitt arbete, utbrändhet, moraliska 
och etiska frågor, tvivel om att arbeta som 
sjuksköterska, depression, låg tillfredsställelse på 
arbetsplatsen, inte patientcentrerad vård, 
personlighetsförändringar, emotionell utmattning, 
ohälsa, försämrad arbetsprestation, svårigheter att 
utföra en god omvårdnad, ökat antal sjukdagar, 
psykiska samt fysiska sjukdomar, försämrad 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient, 
otrygg vård 

 


