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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Tidigare studier har visat på att stress är ett vanligt fenomen hos 
sjuksköterskor. Stress i sin tur påverkade deras hälsa och professionella 
tillfredsställelse. Stress beskrevs som ett förhållande mellan en person och dess 
omgivning där personen uppfattade omgivningen som att den tärde eller överskred 
personens resurser och äventyrade hennes välbefinnande. Sjuksköterskan har som 
ansvar att sköta sin egen hälsa för att kunna bedriva en god och säker vård. Hon 
har ett personligt ansvar för att utöva sitt yrke korrekt så att patientsäkerheten inte 
äventyras och prioriteten hos hälso- och sjukvårdspersonalen borde vara att 
tillgodose säker vård. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur stress i 
omvårdnadsarbetet beskrivs av sjuksköterskan. Metod: Studien baserades på en 
kvalitativ litteraturstudie gjord med hjälp av åtta artiklar. Artiklarna analyserades 
med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på att 
sjukare patienter, brister i organisationen, olika krav och låg lön var bidragande 
källor till stress. Det framkom även att sjuksköterskorna kände en frustration och 
hopplöshet vid stress. När stress upplevdes ledde det till konsekvenser för 
patientsäkerheten och lönen som sjuksköterskorna erhöll förändrades inte trots 
mer och tyngre arbete. Slutsats: Stress är ett vanligt fenomen och behöver 
studeras ytterligare. Resultatet som framkommer i studien skulle kunna vara av 
intresse för den kliniska verksamheten och vidare forskning bör göras för att 
erhålla en bättre kunskap och förståelse om stress.  
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INLEDNING 
Lambert och Lambert (2001) beskriver att under de senaste 30 åren har både 
forskare och hälso- och sjukvårdspersonal haft ett intresse av hur sjuksköterskor 
handskas med stress. På grund av förändringarna som har skett i kvalitén av 
vården och som fortsätter att ske inom vårdyrket runt om i världen fortsätter detta 
forskningsområde att vara av intresse för hälso- och sjukvården (ibid.). 
Omvårdnad är ett ansvarsområde inom sjuksköterskeyrket som kan kombineras 
med en rad olika omständigheter vilket i sin tur kan leda till stress. De olika 
omständigheterna kan till exempel vara ett krävande arbete med dåligt stöd, brist 
på resurser och personal, snabba förändrade förhållanden och hantering av död 
och döende patienter (McGrath, Reid & Boore, 2003; Watson et al., 2008). 
Sjuksköterskorna kan således löpa en risk att uppleva stress, utbrändhet, 
rollkonflikter och missnöje med arbetet (Golubic, Milosevic, Knezevic & 
Mustajbegovic, 2009). Enligt Lambert och Lambert (2008) kan stress leda till 
frånvaro från arbetet, korta och långsiktiga funktionshinder, medicinska kostnader 
och arbetsplats olyckor. Därmed kan förekomsten av stress på arbetsplasten leda 
till en kostnad för samhället (ibid.). Stress kan även ge negativa konsekvenser för 
kvalitén i vården och för patientens säkerhet (Elfering, Semmer & Grebner, 2006; 
Golubic et al., 2009; Lambert & Lambert, 2001; Michie, Ridout & Johnston, 
1996; Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-Julkunen, 2008). Det blir 
således av vikt att belysa hur stress i omvårdnadsarbetet beskrivs av 
sjuksköterskan. 

BAKGRUND 
Tidigare studier visar på att stress är allt vanligare bland sjuksköterskor. Vid en 
tung arbetsbörda, vilket kan förekomma i omvårdnadsarbetet, ökar inte bara 
omsättningen av sjuksköterskor utan det påverkar även deras hälsa och 
professionella tillfredsställelse (Golubic et al., 2009). 

Enligt Krichbaum et al., (2007) har det dokumenterats att upp till 40 % av 
sjuksköterskans arbetspass går ut på att uppfylla de ökande kraven på systemet 
inom hälso- och sjukvården. I dessa krav ingår behovet av att öka 
dokumentationen och att ständigt lära sig nya saker. Dessutom ingår det i kraven 
att ständigt ändra på tillvägagångssättet och att anpassa sig till omsättningen i 
ledningen och i administrationen. Detta innebär således att cirka halva 
arbetspasset är sjuksköterskorna inte tillgängliga för patienterna (ibid.).  

Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskans profession kan beskrivas genom två delar, delegerad medicinsk 
vård, där läkaren har det sista ordet, och specifik omvårdnad där sjuksköterskan 
har det sista ordet. Genom att inneha en profession eller att vara professionell 
uppfattas bland annat som att ha en yrkesstolthet, att ta ansvar för sina uppgifter 
och att iaktta de yrkesregler som gäller (Kihlgren, 2009).  

I International Council of Nurses, ICN, etiska kod för sjuksköterskor finns de 
etiska riktlinjerna för hur sjuksköterskan bör bedriva sin profession. 
Sjuksköterskan har fyra grundläggande områden att ansvara för vilka är att främja 
hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. 
Sjuksköterskan erbjuder inte bara vård till den enskilda individen utan även till 
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familj och allmänhet. Behovet av omvårdnad är alltså mångsidigt (International 
Council of Nurses, 2006).  
 
Enligt Catlett och Lovan (2011) bör en sjuksköterska vara omhändertagande, 
tålmodig, etisk, pålitlig, icke dömande och kunna ta ansvar. Andra egenskaper 
som beskriver hur sjuksköterskan bör vara är att visa sunt förnuft och att ha en 
positiv attityd till arbetet, att visa medkänsla till patienterna och att kunna sätta 
andra före sig själva. Sjuksköterskan förväntas dessutom ha tekniska färdigheter 
och kunna hantera vården. Vilket bör innebära att sjuksköterskan förväntas tänka 
kritiskt, kunna lösa problem, vara effektiv och kunna göra flera saker samtidigt. 
Dessutom bör sjuksköterskan kunna individualisera omvårdnaden och vara både 
en kunnig och erfaren sjuksköterska. Ytterligare kännetecken på hur en 
sjuksköterska förväntas att vara är engagerad, lagspelare och att kunna behandla 
andra sjuksköterskor väl. Hon bör ha en organisationsförmåga, kunna slutföra 
uppgifter och hon bör kunna delegera uppgifter när det behövs (ibid.). 

Omvårdnadsarbete 
International Council of Nurses (2010) definierar omvårdnad som en 
samverkande vård av sjuka eller friska, personer i alla åldrar, familjer, samhällen 
och grupper. Omvårdnad innebär att förebygga sjukdom och vårda sjuka, 
funktionshindrade, döende människor och att främja hälsa (ibid.). 

Omvårdnadens värderingar är kopplade till grunden för människans existens som 
ligger i begrepp så som respekt för en individs sårbarhet, värdighet, integritet och 
självbestämmande. Om omvårdnadsarbetet bedrivs av sjuksköterskan med respekt 
för dessa begrepp ges individen möjlighet att uppleva tillit, hopp och mening. 
Inom omvårdnadsvetenskapen ses människan som en fri individ som har 
förmågan att göra val och ta ansvar. Dessutom förstås individen som en unik 
varelse. Därför ska varje människa bemötas individuellt efter sina egna unika 
förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskan har som ansvar att genom livslångt lärande behålla sin 
yrkeskompetens och hon har ett personligt ansvar över sitt sätt att utöva yrket 
korrekt. Sjuksköterskan bör sköta sin hälsa så att förmågan till att ge god vård inte 
äventyras (International Council of Nurses, 2006). Prioriteten hos hälso- och 
sjukvårdspersonal bör vara att tillgodose säker vård (Elfering et al., 2006). I 
Hälso- och sjukvårdslagen § 2a beskrivs de krav som ligger på hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god vård (SFS 1982:763). Ytterligare en lag som bör tas i beaktande är 
patientsäkerhetslagen. Lagen syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom 
hälso- och sjukvården. I patientsäkerhetslagen 6 kap 1§ beskrivs hur hälso- och 
sjukvårdspersonal skall utforma sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 
sjukvård som uppfyller dessa krav (SFS 2010:659).  

Stress 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) är stress något som inte kan frigöras från 
personen. De definierar begreppet stress som ett förhållande mellan en person och 
dess omgivning, där personen uppfattar omgivningen som att den tär eller 
överskrider personens resurser och äventyrar dennes välbefinnande. Ett sätt att se 
på relationen mellan den stressade personen och miljön är att utvärdera balansen 
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mellan personens psykologiska resurser och miljökraven. Detta kan göras genom 
att tänka sig en gungbräda där miljökraven vilar på ena sidan och personens 
psykologiska resurser att hantera kraven vilar på andra sidan. Om personens 
psykologiska resurser väger mer eller mindre lika med miljökraven, uppstår 
endast lite eller ingen stress alls. Om miljökraven däremot är låga och personens 
förmåga till att hantera dem är mycket hög kan tristess skapas. Emellertid, om 
miljökraven överskrider personens resurser uppstår den stressfulla situationen 
(ibid.). 

Sjuksköterskans stress uppkommer när förväntningarna på sjuksköterskan upplevs 
större än vad hon faktiskt kan åstadkomma (Lambert & Lambert, 2001; Lambert 
& Lambert, 2008). När stress uppstår är det en indikation på att kraven som ställs 
på sjuksköterskan övergår hennes personliga resurser, vare sig resurserna är 
emotionella, fysiska, ekonomiska, sociala eller spirituella. Denna arbetsrelaterade 
stress uppstår när utmaningar och krav på arbetet blir överväldigande, alltså när 
pressen från arbetet överstiger sjuksköterskans möjlighet att hantera dem och 
därmed övergår arbetstillfredsställelsen till frustration och utmattning (Lambert & 
Lambert, 2001). 

Stress kan bero på ett flertal källor. En källa kan vara hög arbetsbelastning, där det 
ställs höga krav på sjuksköterskan att hantera många olika arbetsmoment på en 
kort tid (Golubic et al., 2009; Lambert & Lambert, 2008). Andra källor kan vara 
administrativt arbete, oförutsägbara händelser (Golubic et al., 2009) och plötsliga 
avbrott (Elfering et al., 2006). Ytterligare källor kan vara resursbrister såsom 
personal- och tidsbrist, brister i organisationen som bristande arbetsmiljö och 
konflikter mellan olika yrkeskategorier (Golubic et al., 2009; Muncer, Taylor, 
Green & McManus, 2001). Även litet stöd från andra arbetskollegor och att 
hantera icke samarbetsvilliga anhöriga och patienter har en avgörande roll för 
uppkomsten av stress (Lambert & Lambert, 2008; Muncer et al., 2001). 
Ytterligare en bidragande källa till stress är att erhålla en otillfredsställande 
inkomst (Golubic et al., 2009). Enligt Siegrist (1996) skapas stress när det finns en 
obalans mellan hög ansträngning och låg belöning. Låg belöning behöver 
nödvändigtvis inte bara vara monetär utan kan även vara i form av uppskattning 
och självkontroll. Hög ansträngning kan delas in i två kategorier, yttre och inre. I 
yttre ingår begrepp som krav och skyldigheter medan i inre ingår begrepp som 
behov av kontroll (ibid.). 

Enligt Lambert och Lambert (2008) kan stress yttras på fyra olika sätt: kognitivt, 
fysiskt, emotionellt och beteendemässigt. Kognitiva yttringar kan vara 
minnesproblem, obeslutsamhet, koncentrationssvårigheter och 
omdömessvårigheter. Fysiska yttringar kan inkludera huvudvärk, 
muskelspänningar och stelhet, sömnlöshet, bröstsmärtor, högt blodtryck och 
viktnedgång eller – uppgång. Emotionella yttringar kan inkludera oberäknelighet, 
rastlöshet, lättirritation, svårighet att slappna av, spänningskänsla, känsla av 
ensamhet och depression. Beteendemässiga yttringar kan vara ansvarslöshet, 
missbruk av alkohol, tobak eller shopping i avslappningssyfte samt 
konfliktsökande. Dessa beteenden behöver inte vara stressrelaterande utan kan 
vara av andra psykiska eller fysiska tillstånd. Dessutom kan långvarig stress ha 
förödande konsekvenser. Där finns ett flertal tillstånd som är relaterade till eller 
förvärrar stressen såsom kronisk värk, migrän, magsår, hjärtsjukdom, diabetes, 
astma, övervikt och ätstörningar (ibid.). 



 

4 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur stress i omvårdnadsarbetet beskrivs av 
sjuksköterskan. 

METOD 
Studien utfördes genom en litteraturstudie med en kvalitativ metod för att kunna 
erhålla en helhetsförståelse av det valda ämnet. Enligt Forsberg och Wengström 
(2008) är styrkorna i en litteraturstudie att det skall finnas en klart formulerad 
frågeställning, att det finns tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och 
urval av artiklar. Dessutom bör en litteraturstudie inkludera relevanta studier som 
bör vara kvalitetsbedömda. Svagare studier skall ha uteslutits och dessutom 
förväntas sjuksköterskorna i artiklarna likna sjuksköterskorna i det egna resultatet 
(ibid.). I en litteraturstudie är det även av vikt att forskningsmaterialet har en 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Tolkningen bör vara förankrad 
i ett empiriskt underlag och ha en central roll i all forskning för att skapa validitet 
(Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Paulsson (2008) används en kvalitativ metod 
för att få veta mer om mänskliga fenomen såsom uppfattningar, erfarenheter, 
upplevelser med mera. 

Urval och datainsamling 
Artiklarna som valdes för att genomföra studien togs fram via databaserna 
CINAHL och PsycINFO. En artikel togs även fram via en manuell sökning från 
en tidigare c-uppsats referenslista. Sökorden togs fram med hjälp av CINAHL 
Headings, PsycINFO Subjects och genom fria sökord. CINAHL Headings och 
PsycINFO Subjects är databasernas thesaurus. Enligt Willman et al., (2011) 
betyder thesaurus uppslagsverk och det är här ämnesorden kan hittas. Vid 
användandet av fritextsökning letar databasen upp det valda sökordet i alla 
referenser som någonstans innehåller det sökta ordet och att bara använda 
fritextsökning är inte rekommenderat utan bör kombineras med ämnesord (ibid.) 
såsom CINAHL Headings. 

De sökord som valdes var: stress, occupational; stress, psychological; nurses; 
registered nurses; qualitative studies och “experience” som ej är en 
headingsterm. Vid sökningar i PsycINFO användes sökord så som: occupational 
stress; nurses; nursing; working conditions; work-related stress och experience. I 
sökningarna användes den booleska termen AND. Enligt Polit och Beck (2012) 
används AND för att avgränsa en sökning. Sökningarna redovisas i bilaga 1. 

Valda inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade från 
2000 och framåt, engelskt eller svenskt språk, artiklar från Nordamerika, Europa 
och Australien, svara mot studiens syfte och dessutom skulle artiklarna vara peer-
reviewed som enligt Polit och Beck (2012) innebär att experter inom området har 
granskat artiklarna innan de publicerades. Även artiklar med sjuksköterskor som 
har olika inriktningar har valts att tas med. För att avgränsa sökningarna 
ytterligare har artiklar som enbart beskriver sjuksköterskor inom psykiatri, 
hemsjukvården, primärvården och olika boendeformer som bedrivs utanför 
sjukhusområdet valts att exkluderas. I CINAHL har det valts att göra manuella 
avgränsningar på urvalet av artiklar som framkommit vid sökningarna. De 
manuella avgränsningarna har inneburit att artiklar med kvantitativa metoder och 
artiklar med deltagare yngre än 18 år har exkluderats. 
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Valda artiklar (bilaga 2) har granskats enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011) granskningsprotokoll och protokollet har justerats för att passa studiens 
syfte (bilaga 3). Granskningsprotokollet valdes för att detta protokoll kan 
utformas och anpassas till varje unik litteraturstudie. Protokollet måste justeras för 
att passa till den aktuella granskningen (Willman et al., 2011). Granskningen av 
artiklarna började med att protokollet från Willman et al., (2006) andra upplaga 
användes som då var aktuell. När sedan denna bok uppdaterades till en tredje 
upplaga valdes istället detta granskningsprotokoll att användas för att erhålla en 
mer aktuell granskningsmall. I granskningsprotokollet ingår etiska överväganden 
varav alla de valda artiklarna har haft etiska överväganden med. I protokollet 
valdes fråga 3 patientkarakteristiska att tas bort för att studiens syfte är att belysa 
ur sjuksköterskans perspektiv. 

Analys 
Vald metod för analysen var en innehållsanalys med en induktiv ansats. Enligt 
Willman et al., (2011) används en induktiv ansats vid kvalitativa metoder och 
därför valdes denna ansats då syftet med studien var att belysa hur stress i 
omvårdnadsarbetet beskrivs av sjuksköterskor. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) innebär induktiv ansats en förutsättningslös analys av texter. 
Vidare beskriver Jakobsson (2011) att processen går från delarna till helheten, 
från det mer specifika till det allmänna. Inspiration till innehållsanalysen är tagen 
ifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys varav dessa är inspirerade 
av Krippendorff (2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en 
innehållsanalys att den är lämpad för vårdvetenskap. Krippendorff (2004) 
beskriver att en innehållsanalys är en teknik för att göra reproducerbara giltiga 
slutsatser till ett textinnehåll. Innehållsanalys ger oss en ny insikt och en större 
förståelse för ett speciellt fenomen eller händelse (ibid.). Dessutom strävar 
analytikern efter en helhetsförståelse av speciella förhållanden för att få en så 
fullständig bild som möjligt av situationen (Olsson & Sörensen, 2011). I analysen 
gjordes ett försök till att vara manifest. Jakobsson (2011) beskriver en manifest 
innehållsanalys som en deskriptiv analys av ett textinnehåll det vill säga det som 
direkt uttrycks i texten. 

Analysprocessen började med att de 8 artiklarna lästes igenom var och en för sig 
och de meningsbärande enheterna togs fram. Sedan diskuterades de uttagna 
meningsbärande enheterna gemensamt och justeringar gjordes så att de slutgiltiga 
meningsenheterna uppstod. De meningsbärande enheterna fördes sedan in i en 
tabell. Axelsson (2008) anser att det är ett värdefullt hjälpmedel att sammanställa i 
en tabell då det ger en god översikt av materialet. Efter de meningsbärande 
enheterna tagits fram översattes enheterna så textnära som det var möjligt 
eftersom en manifest innehållsanalys har valts. Enheterna översattes med hjälp av 
översättningstjänster såsom google translate och tyda.se. Ett kritiskt öga bör 
användas för att erhålla korrekt översättning. Därefter kondenserades de översatta 
meningsbärande enheterna. Enligt Jakobsson (2011) syftar kondensering till att de 
meningsbärande enheterna kortas ner utan att innehållet ska gå förlorat. De 
kondenserade meningarna kodades därefter och kategorier utvecklades. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2008) definierar en kod som en etikett som kortfattat 
beskriver en meningsenhets innehåll. Koder ska alltid skapas med hänsynstagande 
till meningsenhetens kontext. En kategori beskrivs genom att den innehåller flera 
koder som har ett liknande innehåll (ibid.). Till sist utvecklades kategorierna till 
ett flertal underkategorier. Steget att bilda teman i Graneheim och Lundmans 
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(2004) innehållsanalys har valts att inte tas med. För exempel på innehållsanalys, 
se bilaga 4. 

RESULTAT 
Innehållsanalysen resulterade i två stycken kategorier och sex stycken 
underkategorier. I figur 1 illustreras varje kategori och underkategori. 

 

Figur1 Översikt av kategorisering 

Källor till stress 

Sjukare patienter 
Sjuksköterskorna beskrev att huvudkällan till stress var att patienterna var allt 
sjukare nu mera. Patienterna har inte bara en sjukdom utan de har flera sjukdomar 
och sjuksköterskan måste ha flera sjukdomar i åtanke (McGillis Hall & Kiesners, 
2005). Dessutom var hastigt förändrade patienttillstånd och osäkra patienttillstånd 
också relaterade till stress (Hall, 2004). I och med att patienterna är sjukare leder 
detta till högre arbetsbelastning och mer dokumentation än tidigare (McGillis Hall 
& Kiesners, 2005). Sjuksköterskorna beskrev att dokumentationen var en uppgift 
som tog tid. En lösning som sjuksköterskorna hade för att hinna med alla 
arbetsuppgifter var att de inte tog några pauser och att de endast tog en kopp kaffe 
till lunch. En annan lösning sjuksköterskorna hade var att starta skiftet tidigare för 
att få arbetet klart i tid (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielsson, 
2007; Hertting, Nilsson, Theorell & Sätterlund Larsson, 2004; McGillis Hall & 
Kiesners, 2005). 

”You must carry out so much documentation nowadays and even if I don’t 
really think this is wrong I do think it takes too much time...” (Hallin & 
Danielson, 2007, s. 1224-1225) 

Det omfattande flödet av patienter mellan avdelningarna gav en mödosam och 
tidskostande dokumentation som beskrevs stressande av sjuksköterskorna (Hallin 
& Danielson, 2007). I och med att patienterna var allt sjukare och 
sjuksköterskorna var färre, hade kraven på sjuksköterskans skärpa ökat med åren. 
Sjuksköterskorna hade hand om fler multisjuka patienter och därmed krävdes det 
att sjuksköterskorna koncentrerade sig mer än tidigare. En sjuksköterska som hade 

Källor till stress 
Brister i verksamheten 

Sjukare patienter 

Emotionella reaktioner 

Kraven på sjuksköterskan 

Låg lön 

Minskad patientsäkerhet 
Konsekvenser av stress 
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21 år arbetslivserfarenhet beskrev att den ökade arbetsbelastningen hade 
accelererat:  

”… They need more help with activities of daily living, like just washing, 
dressing and walking because physical infirmities… I really do think that we 
had better staffing in the past.” (McGillis Hall & Kiesners, 2005, s. 2486)  

Brister i verksamheten 
Sjuksköterskorna beskrev att belastningen och kraven på omvårdnaden hade ökat 
(Hertting et al., 2004). Sjuksköterskorna beskrev att de flyttade och lyfte 
patienterna och att de även gjorde arbetet som transportpersonalen skulle ha gjort. 
En sjuksköterska beskrev den nuvarande arbetsbelastningen. 

” This is very stressful, the way things are here now. You’d always have a 
day where you had a stressful day, that’s part of nursing… It gets to the 
point where you can’t even say hello to a patient.” (McGillis Hall & 
Kiesners, 2005, s. 2489) 

På grund av den höga arbetsbelastningen och tidsbristen som fanns beskrev 
sjuksköterskorna att de inte hann med de basala hygienrutinerna, bädda sängarna, 
tvätta patienterna och städa. Detta i sin tur äventyrade patienternas hälsa och 
tillfrisknande och oavsett hur länge sjuksköterskorna arbetade fanns det ändå inte 
tillräckligt med tid för att hantera den tunga arbetsbelastningen (McGillis Hall & 
Kiesners, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev stress när de tänkte på hur mycket som skulle göras och 
hur lite tid som fanns till förfogande. Det kunde vara att hjälpa patienterna med 
sina behov, samtala med anhöriga och ge mediciner. Dessutom kunde det vara att 
dokumentera för att erhålla kontinuerlig säkerhet, kontakta andra institutioner och 
ha beredskap för akuta situationer (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). En del 
sjuksköterskor lade fel fokus på beslut och aktiviteter när det gällde vissa 
patienter. Vilket gjorde att arbetsbelastningen ökade ytterligare vilket i sin tur 
hade konsekvenser för både sjuksköterskor, patienter och hela verksamheten 
(Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Vid en hög arbetsbelastning beskrev 
sjuksköterskorna att deras arbete blev till att bara ”göra uppgifter” och de tänkte 
mer på patienterna som ett ”objekt” snarare än som mänskliga varelser. Detta i sin 
tur ledde till en konflikt för dem då de hade en helt annan filosofi kring 
omvårdnaden av patienterna (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

När sjuksköterskorna beskrev att det fanns en bristande kontroll och inflytande 
skapade det stress. Sjuksköterskorna kände att deras profession inte värderades 
korrekt av andra yrkesgrupper (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). 

Sjuksköterskorna hann inte med att sitta ner och prata med patienterna. Istället 
dokumenterade de, ringde samtal, fixade saker kring patienten och tog hjälp av 
andra hands information från anhöriga och undersköterskorna. Därmed kände inte 
sjuksköterskorna sig delaktiga i omvårdnaden utan måste helt förlita sig på andra 
hands informationen. Det fanns inget annat val för sjuksköterskor (Olofsson et al., 
2003). 

Konstanta avbrott och förseningar orsakade av en tung arbetsbelastning gjorde att 
sjuksköterskorna tog genvägar. Detta ledde till att de inte lade aktiv 
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uppmärksamhet på vad patienterna försökte säga eller så försökte 
sjuksköterskorna att undvika att svara på patienternas frågor (Hallin & Danielson, 
2007). Dålig kontinuitet och frånvarande personal var ytterligare en bidragande 
källa till stress. Sjuksköterskorna beskrev det som att de inte hade någon koll på 
vem som arbetade och därför blev arbetet ovarsamt (Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). 

Bristen på personal var en bidragande källa till stress (Hall, 2004; Olofsson et al., 
2003). Detta i sin tur beskrevs som att de inte kunde ge en säker och adekvat vård 
inom den utsatta tiden på grund av den bristande bemanningen (Hall, 2004). En 
sjuksköterska beskrev: 

”There’s never enough time… If there’s being too much then… when I come 
home I can start, did I do that, did I talk to her… oh God I didn’t say that 
about that patient. Things like that.” (Olofsson et al., 2003, s. 354) 

Underbemanning av sjuksköterskor påverkade kvalitén på omvårdnaden. 
Dessutom påverkade underbemanningen sjukfrånvaron, risken för skador och 
stressnivån hos sjuksköterskorna. Underbemanning är ofta en budgetfråga men för 
vissa institutioner handlar det helt enkelt om att de inte får tag i några 
sjuksköterskor. Idag berörs hela verksamheten av den höga arbetsbelastningen 
(McGillis Hall & Kiesners, 2005). 

När tiden inte fanns och när sjuksköterskorna konstant blev avbrutna förstärktes 
upplevelsen av den negativa stressen och deras dåliga samvete gjorde sig påmind 
(Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskorna beskrev att de var jobbigt att ständigt bli 
avbrutna vilket tvingade dem att prioritera om sina arbetsuppgifter vilket skapade 
en frustration (Hallin & Danielsson, 2007). 

”You never get any peace, never get done with anything, always interrupted 
with ringing telephones. During all this an assistant nurse comes and some 
patient is ill and you have to run. Then run from that to talk on the phone 
with a relative who’s calling and worried. Then rounds have to be done. 
These constant interruptions...” (Olofsson et al., 2003, s. 354) 

Ytterligare en stressande källa var hur andra medarbetare reagerade av stressen. 
De ansåg att den positiva interaktionen mellan medarbetarna var en viktig del för 
att kunna tolerera den höga arbetstakten. Istället för att lägga energin på 
patienterna lades mycket av energin på onödig stress (Berland et al., 2008). Andra 
källor som orsakade stress var brist på mediciner och utrustning i verksamheten 
(Hall, 2004). 

Kraven på sjuksköterskan 
Sjuksköterskorna hade högra krav (Hallin & Danielsson, 2007) och förväntningar 
på sig själva (Hall, 2004). De strävade efter att göra klart så många medicinska 
och omvårdnadsuppgifter som möjligt på utsatt tid. Detta för att ge utrymme för 
eventuella akuta situationer och för att inte lämna över några oavslutade uppgifter 
till nästkommande sjuksköterska (Hallin & Danielsson, 2007). Dessutom 
förväntade sig patienterna att sjuksköterskorna skulle vara tillgängliga för flera 
patienter på samma gång. Samtidigt behövde kanske undersköterskorna hjälp i 
omvårdnaden.  Där kunde dessutom finnas anhöriga som väntade på att få samtala 
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med sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev detta som att det var svårt att 
finnas till för patienterna, undersköterskorna och anhöriga (Olofsson et al., 2003). 

Kraven från läkare, att allt skall bli gjort snabbt, var en stressande källa. Läkaren 
kunde ge sjuksköterskan en ordination och innan hon hade hunnit göra klart 
ordinationen förväntade sig läkaren att den skulle vara klar. När läkaren delade ut 
flera ordinationer snabbt upplevde sjuksköterskan oro och stress. 
Sjuksköterskorna kände sig dessutom som måltavlor för ilska och oartighet 
framförallt från läkare men även ifrån patienter och anhöriga vilket skapade stress 
(Hall, 2004). 

Sjuksköterskorna hade höga förväntningar på sina egna prestationer och var 
kritiska till sina förmågor att prestera till en önskvärd nivå. De strävade efter att 
tillgodose patientens önskemål oavsett deras tidigare yrkeslivserfarenhet. Detta 
ledde till stress, då deras förväntningar och krav på sig själva inte upplevdes räcka 
till. 

”…feeling like my patient did not get a very high level of quality of care is 
very, very frustrating for me.” (Hall, 2004, s. 9) 

Låg lön 
En ytterligare källa till stress var den låga lönen som sjuksköterskor erhöll. 
Sjuksköterskorna tyckte att ansvaret för en patients liv och att ansvara för en 
korrekt läkemedelshantering borde resultera i en högre lön (Hall, 2004). 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte erhöll någon belöning för den ökande 
arbetsbelastningen. De ansåg att de inte var betalda för vad de var värda (Hertting 
et al., 2004). 

Konsekvenser av stress 

Minskad patientsäkerhet 
När det inte fanns tid till att testa utrustning och att förbereda medicinering ökade 
arbetskraven vilket kunde påverka patientsäkerheten. Dessutom hanns inte de 
dagliga morgonrutinerna med. Sjuksköterskorna beskrev att det var en hel del 
problem med att bara hinna med det dagliga programmet (Berland et al., 2008). 
Sjuksköterskorna beskrev även att de inte hade tillräckligt med tid tillsammans 
med patienterna för att uppnå en helhetsbild och en bekräftelse av patienterna. 
Dessutom ledde det till att en säker och optimal vård inte kunde bedrivas (Hallin 
& Danielson, 2007). Sjuksköterskorna beskrev dessutom att en stressig 
arbetsmiljö, att bli avbruten i sina tankeprocesser och brist på socialt stöd 
påverkade patientsäkerheten (Berland et al., 2008). 

Emotionella reaktioner 
Om sjuksköterskorna inte kunde hantera stressen kunde det leda till att de 
förlorade förmågan till att upprätthålla ett realistiskt perspektiv på händelser och 
till vilken roll de hade i situationen. Sjuksköterskorna kunde anklaga sig själva för 
att vara dåligt presterande (Cronqvist et al., 2006). De kände sig ofta frustrerade 
när de inte kunde fullgöra uppgifterna som fanns. En sjuksköterska som hade 
arbetet i den kommunala vården och som nu hade börjat arbeta på sjukhuset 
jämförde omvårdnaden: 
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”… In the community you went in and you did what you had to do and you 
really didn’t leave until it was completed… Here at the hospital, you never 
feel like you ever finish a task. You just prioritize and finish what you have 
to at that moment. Actually sometimes I’m embarrassed that hospital 
patients are not getting the care they should...” (McGillis Hall & Kiesners, 
2005, s. 2486) 

Sjuksköterskorna var dessutom olyckliga över att inte kunna erbjuda adekvat 
vård. Detta påverkade sjuksköterskornas tankar om att vara uppskattade av 
patienterna. Sjuksköterskorna beskrev också att där fanns för lite tid till att 
samtala med patienterna (McGillis Hall & Kiesners, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev att deras yrke påverkade deras hälsa på grund av 
längden på arbetspassen, de höga fysiska kraven i arbetet och på grund av 
stressen. Sjuksköterskorna upplevde därmed en känslomässig och fysisk 
utmattning varje dag när de kom hem efter ett arbetspass. Det var till och 
med så att vissa sjuksköterskor funderade på att lämna yrket på grund av 
den stressiga miljön och tunga arbetsbelastningen (McGillis Hall & Kiesners, 
2005). 

Sjuksköterskorna upplevde en trötthet efter ett stressat arbetspass. De 
beskrev det som att de inte hade någon energi, att de kände sig ensamma och 
att det kändes som att deras själ var tom. Detta i sin tur ledde till att de inte 
orkade göra roliga saker eller orkade ta tag i saker som borde ha gjorts 
(Billieter-Koponen & Fredén, 2005). 

En av de centrala delarna i sjuksköterskans arbete beskrevs vara patient -
sjuksköterska relationen. Sjuksköterskorna beskrev att de värderingar de 
hade om hur ett professionellt förhållande skulle byggas upp emellan 
sjuksköterskan och patienten inte påverkades av stressen. Emellertid 
påverkade stressen förmågan till att möta patienten på ett korrekt sätt. 
Sjuksköterskorna hade en vetskap om pressen på arbetsplatsen och var 
medvetna om att de trots pressen måste få arbetet att fungera ändå (Billieter-
Koponen & Fredén, 2005). Dessutom insåg sjuksköterskorna att deras 
kapacitet till att lära sig och att komma ihåg saker var reducerad på grund av 
pressen (Billieter-Koponen & Fredén, 2005; Olofsson et al., 2003). 

”I had no energy to listen. No energy to arrange anything or progress with 
a problem. I could not deal with any new problems than those I already 
had.” (Billieter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24) 

Ytterligare en känsla som sjuksköterskorna hade var att de kände sig 
maktlösa och att det inte fanns tillräckligt med tid till att ta hand om 
patienterna på ett lämpligt sätt (Billieter-Koponen & Fredén, 2005; Olofsson 
et al., 2003). Dessutom kände sjuksköterskorna att om de inte var tillåtna att 
vara sociala med patienterna beskrevs detta särskilt smärtsamt (Billieter-
Koponen & Fredén, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev även att när de ringde till andra avdelningar för att 
rapportera över patienter hörde de att sjuksköterskan i andra änden hade 
gråten i halsen och att hon inte hade någon energi till att ta hand om en 
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patient till. Problemet med stress fanns överallt (Billieter-Koponen & Fredén, 
2005). 

När stress uppstod upplevde sjuksköterskorna att de var kluvna mellan flera 
olika arbetsuppgifter som de var tvungna att utföra. Dessutom beskrevs en 
känsla av att de inte kunde vara delaktiga i omvårdnaden och att de var 
tvungna att förlita sig på undersköterskorna. I och med att arbetsplatsen inte 
fungerade riktigt som den skulle kände sjuksköterskorna en hopplöshet. De 
kände att de inte hade någon möjlighet till att förändra deras situation 
(Olofsson et al., 2003). 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att slappna av och återhämta sig. 
Detta på grund av den ökande omvårdnadsbelastningen, de obearbetade 
tankarna och känslorna som existerade, de krävande arbetsuppgifterna samt 
på grund av personalbristen. Detta påverkade dem negativt och de hade en 
känsla av missmod kring hela deras arbetssituation vilket i sin tur hade 
följder för alla runt omkring dem (Olofsson et al., 2003). 

På grund av de ökade kraven beskrev sjuksköterskorna att de inte kunde 
klara av de ökade spänningarna och blev därför lätt irriterade vilket gjorde 
att de kunde börja snäsa mot varandra. Dock beskrev vissa sjuksköterskor att 
de blev stimulerade av det höga tempot och de ökade kraven så länge de hade 
tid till att hinna göra klart arbetsuppgifterna (Hertting et al., 2004). 

Sjuksköterskorna kände sig ofta som en ”bricka i spelet” och som att de inte 
räknades som en person. När avdelningarna var tvungna att dra ner på 
sjuksköterskor eller när de var tvungna att omorganisera beskrev de 
kvarvarande sjuksköterskorna en känsla av slöseri med tiden vilket bidrog 
till mer stress (Hertting et al., 2004). 

Sjuksköterskor beskrev att stressen på arbetet bidrog till stress hemma och 
de hade en önskan om att separera på dessa två typerna av stress. De sade att 
de inte kunde prata med sina familjemedlemmar om sin arbetsrelaterade 
stress. De trodde att familjen inte skulle förstå. Dock beskrev 
sjuksköterskorna att stressen på arbetet var högre än stressen hemma. För 
att på sjukhuset kunde de inte fly ifrån stressfaktorerna vilket de kunde göra 
hemma. Särskilt sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet betonade 
detta starkt (Hall, 2004). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur stress i omvårdnadsarbetet beskrivs av 
sjuksköterskan. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ 
litteraturstudie.  En litteraturstudie användes för att det ansågs finnas tillräckligt 
med studier av god kvalité som skulle kunna utgöra ett underlag för bedömningar 
och slutsatser. Det valda forskningsmaterialet har utgått ifrån empiriska studier 
och granskats med ett granskningsprotokoll vilket bör skapa en validitet. Det 
fördes en diskussion kring att använda andra metoder såsom en empirisk studie. 
Dock ansågs det inte finnas tillräckligt med kunskaper för att utföra denna metod. 
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En kvalitativ metod valdes för att enligt Paulsson (2008) har metoden som mål att 
få veta mer om mänskliga fenomen såsom uppfattningar, erfarenheter, 
upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Metoden valdes då 
studiens syfte är att belysa hur stress i omvårdnadsarbetet beskrivs av 
sjuksköterskan. Den valda metoden kan ha påverkat resultatet då Friberg (2006) 
beskriver att resultatet som framkommer kan misstolkas eftersom det finns en 
saknad av mimik, kroppsrörelser och tonläge i rösten i textmaterialet. 

Vid valet av databaser valdes CINAHL och PsycINFO för att det är databaser som 
täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Ett flertal artiklar som 
fanns i CINAHL återfanns dessutom i PsycINFO vilket kan ses som fördelaktigt. 
För att detta kan styrka de valda sökorden då sökningarna resulterade i liknande 
träffar. Andra databaser såsom Medline, Pubmed och Swemed togs inte med. 
Hade dessa databaser valts att tas med hade antagligen fler artiklar framkommit 
till urvalet av artiklar till granskningen. Detta hade i sin tur kunnat leda till att ett 
helt annat resultat hade kunnat redovisas. Till studien valdes det att göra en 
manuell sökning då det hittats en relevant artikel i en referenslista som svarade 
upp mot syftet. Forsberg och Wengström (2008) skriver att manuella sökningar 
kan med fördel användas i en litteraturstudie. 

Sökorden som valdes togs fram med hjälp av CINAHL Headings, PsycINFO 
Subjects och fritextssökning. Dessa tre sökvägar har valts att kombineras för att 
erhålla så många artiklar som möjligt som kan svara upp mot studiens syfte.  
Sökorden kombinerades sedan med den booleska termen AND. Den booelska 
termen OR användes inte vilket skulle kunna ses som en nackdel då Forsberg och 
Wengström (2008) förklarar OR genom att den breddar sökningen. Dock ansågs 
sökningsresultatet vara mättat med den booleska sökfunktionen AND. Försök har 
gjorts med att använda sökordet job experience dock rekommenderade CINAHL 
Headings att sökordet work experience skulle användas istället. Därför har work 
experience valts att tas med i sökningarna istället för job experience. De valda 
sökorden har sedan kombinerats på diverse sätt och resulterat i ett flertal artiklar 
då Willman et al., (2011) skriver att det är viktigt att kombinera olika sökord för 
att erhålla så mycket litteratur som möjligt. Valet att kombinera diverse sökord 
var för att få en mättnad på artiklar till resultatet. 

De artiklar som har valts att tas med skulle vara ifrån i-länder i Nordamerika, 
Europa och Australien. I-länderna skall ha en liknande inkomst per person och 
livslängd (Gapminder Foundation, 2010) vilket troligtvis formar hälso- och 
sjukvården så att en jämförelse bör kunna göras emellan dessa länder. Ett val 
gjordes att exkludera sjuksköterskor inom psykiatri, hemsjukvård, primärvård och 
inom olika boendeformer som bedrivs utanför sjukhusområdet. Hade dessa 
nämnda områden tagits med hade resultat kunnat bli mer generaliserbart. 

I granskningen av de 8 valda artiklarna fick alla en grad mellan 80-100% vilket 
innebär att alla hade hög kvalité vilket kan ge ett mer trovärdigt resultat. Alla de 
valda artiklarna förde etiska resonemang vilket kan ses som en styrka för 
artiklarnas tillförlitlighet och detta kan ge resultatet en trovärdighet. Vid första 
granskningen av artiklarna upplevdes svårigheter då det saknades erfarenhet av att 
kvalitetsgranska artiklar. Men vid den andra granskningen upplevdes 
granskningen bli mer korrekt utförd då en ökad förståelse för kvalitetsgranskning 
hade erhållits. Detta skulle kunna ses som en fördel för studiens resultat. 
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I föreliggande studie användes Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys 
som inspiration för analysprocessen för att den upplevdes väl beskriven och passa 
till föreliggande studies syfte. Eftersom artiklarna lästes igenom var och en för sig 
och analysen genomfördes tillsammans skapar detta enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) en ökad tillförlitlighet till resultatet. En manifest 
innehållsanalys valdes att göras. Dock upplevdes det svårt att hålla sig ifrån 
latenta inslag, då det är lätt att egna förutfattade meningar kommer med i 
analysprocessen. Det latenta inslagen kan ha förekommit vid kodningen och 
kategoriseringen då det upplevdes svårt att hålla sig helt textnära utan förutfattade 
meningar. 

I Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys finns ett sjunde steg som 
handlar om att dela in kategorierna i teman. Detta steg har valts att uteslutas för att 
studien endast resulterade i två kategorier och därmed ansågs steget överflödigt. 
Tas steget med teman med blir antagligen analysprocessen mer genomarbetad och 
resultatet blir troligtvis mer korrekt. 

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna att det är en ökad dokumentation 
som tar tid och en ökad arbetsbelastning på grund av att patienterna är sjukare 
idag än tidigare. Detta styrks även av Furåker (2008) och Krichbaum et al., (2007) 
där de beskriver att dokumentationen har ökat och att den tar tid. Detta kan 
kopplas samman med Lazarus och folkmans (1984) balansmodell då högre 
arbetsbelastning kan ses som en del av det ökade kravet på sjuksköterskan. Enligt 
Lazarus och Folkmans (1984) modell uppkommer stress när miljökraven på 
personen blir högre än en persons resurser. 

Sjuksköterskorna beskriver att en säker och optimal vård inte kan bedrivas i en 
stressig arbetsmiljö då de inte kan uppnå en helhetsbild och bekräftelse av 
patienterna. Detta leder i sin tur till att patientsäkerheten påverkas negativt. Detta 
kan ses som ett problem då patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja 
en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. En patient skall ges en 
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård (ibid.). Detta styrks även i ett 
flertal artiklar (Elfering et al., 2006; Golubic et.al, 2009; Lambert & Lambert, 
2001; Michie et al., 1996 & Tervo-Heikkinen et al., 2008) att stress kan ge 
negativa konsekvenser för patientsäkerheten och kvalitén i vården. International 
Council of Nurses (2006) menar att det är av vikt att sjuksköterskan vårdar sin 
hälsa så att förmågan till att ge en god vård inte äventyras. 

Resultatet visar dessutom att sjuksköterskor beskriver att en stressande källa är 
personalbrist. Sjuksköterskorna beskriver att på grund av den bristande 
bemanningen kan de inte ge en säker och adekvat vård inom den utsatta tiden. 
Detta styrks även av Watson et al., (2008) som talar om problemet med 
personalbrist. Dessutom styrker Tervo-Heikkinen et al., (2008) problemet med 
personalbrist och att de inte kan ge en säker och adekvat vård. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna behöver förlita sig mycket på andra hands 
information idag. Vilket styrks av Furåker (2003). Sjuksköterskorna hinner inte 
sitta ner och samtala med patienterna i och med detta känner sig inte 
sjuksköterskorna delaktiga i omvårdnaden. Enligt Lazarus och Folkman (1984) 
skapas stress när kraven från omgivningen överstiger en persons resurser. De 
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beskriver att det är omöjligt att ändra på arbetssättet och känner frustration och 
hopplöshet. När sjuksköterskorna inte får vara involverade i sin arbetssituation 
leder det till att de förlorar glädjen och de skapar även en negativ, stressfull 
känsla. Lazarus och Folkman (1984) talar om personens psykologiska resurser 
och hur svårt det är att bearbeta den upplevda stressen. När kraven på personen 
överskrider personens resurser äventyrar detta dennes välbefinnande och stress 
kan skapas (ibid.). 

En ytterligare stressande källa är den låga lönen. Sjuksköterskorna beskriver att 
ansvaret för en patients liv och ansvaret för en korrekt läkemedelshantering borde 
resultera i en högre lön. Sjuksköterskorna beskriver att de inte erhåller den rätta 
belöningen för det mödosamma arbetet. Detta stöds även av Seigrist (1996) som 
använder sig av en modell där han beskriver en obalans mellan insats och 
belöning. Seigrist (1996) menar att hög arbetsbelastning i kombination med låg 
belöning skapar en obalans och en känslomässig stress. 

Slutsats 
I föreliggande studie framgår det att sjuksköterskor beskriver stress i ett flertal 
olika situationer i omvårdnadsarbete. De beskriver att patienterna har blivit allt 
sjukare vilket ökar dokumentationsarbetet och sjuksköterskorna får fler saker att 
tänka på omkring sjukdomarna. Stress uppstår framförallt vid hög 
arbetsbelastning, tidsbrist och personalbrist. I och med alla krav som ställs på 
sjuksköterskorna känner de frustration och hopplöshet över situationen och de 
upplever att de inte klarar av att prestera efter förväntningarna som ställs på dem. 
Även deras låga lön och upplevelsen av frustrationen var en källa till stressen. 
Sjuksköterskorna beskriver dessutom att stress leder till att en säker och optimal 
vård inte kan bedrivas vilket i sin tur leder till att patientsäkerheten blir lidande. 
Dessutom känner sjuksköterskorna att när en stressig arbetsmiljö finns berörs 
patientsäkerheten negativt då deras tankeprocesser kan bli avbrutna och det 
sociala stödet kan brista. 

Informationen som framkommit i föreliggande studie skulle kunna vara av 
intresse för den kliniska verksamheten då stress är ett vanligt förekommande 
fenomen och det har en inverkan på omvårdnadsarbetet och patientsäkerheten. 
Därför är det av intresse att vidare forskning bedrivs inom området. Förslagsvis 
skulle det vara av intresse att genomföra fler empiriska studier för att erhålla en 
bättre kunskap och förståelse för fenomenet stress. 
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Intervjuer.   4 st sjuksköterskor.   Hög 

Hertting, A., Nilsson, K., 
Theorell, T., & Sätterlund 
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Sverige. 
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Intervjuer och 
observationer. 

10 st sjuksköterskor varav 
en var en man.  
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 
metod från Willman et al., (2011). 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval____________________________________________ 

Finns en tydlig avgränsning/Problemformulering?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Är kontexten presenterad?    □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Finns ett tydligt etiskt resonemang?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Syfte  
- Tydligt?     □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Relevant för vår studie?    □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Urval 
- Relevant?     □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Strategiskt?     □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Analys tydligt beskriven?    □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Råder analysmättnad?    □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?   □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 
- Genereras teori?     □ Ja     □ Nej    □ Vet ej 

Huvudfynd 
Finns det en betydande meningsbärande komponent som beskriver syftet till vår studie? 
Vilken? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

  □ Grad Hög (80-100% fördelaktiga svar) 
  □ Grad Medel (70-79% fördelaktiga svar)  
  □ Grad Låg (60-69% fördelaktiga svar) 

Kommentar_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Granskare (sign)_________________ 



 

 
 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 1 (3) 
Meningsbärande enhet Meningsbärande enhet 

(översatt) 
Kondensering Kod Kategori Underkategori 

“I think the major source of stress 
for nurses is that patients are sicker 
nowadays. Patients are not coming 
in with just Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD), for 
example. They’re coming in with 
COPD and congestive heart failure 
and kidney failure—you know, 
every body system is going. So 
that’s a lot for a nurse because 
you’re not just focusing on one 
area.” 

Jag tror att huvudkällan till 
stress hos sjuksköterskor är att 
patienterna är sjukare nu 
förtiden. Patienterna kommer 
inte bara med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), till 
exempel. De kommer in med 
KOL och kronisk hjärtsvikt och 
njursvikt – du vet, att du måste 
ha alla system i åtanke. Så det är 
mycket för en sjuksköterska 
därför kan du inte bara fokusera 
på ett område. 

Patienterna är sjukare 
i dag och har fler 
sjukdomar därför 
måste du tänka på 
helheten och fokusera 
på flera områden. 

Multisjuka 
leder till mer 
krävande 
arbete och 
fokusering. 

Källor till 
stress 

Sjukare 
patienter 

“No matter how hard or how long 
nurses worked, there did not seem 
to be enough hours in the day to 
handle the workload. Some nurses 
reported missing breaks and meals 
on a frequent basis.” 

Oavsett hur hårt eller hur länge 
sjuksköterskorna arbetade, 
fanns det ändå inte tillräckligt 
med timmar under dagen till att 
hantera arbetsbelastningen på. 
Några sjuksköterskor 
rapporterade missade raster och 
luncher på en frekvent basis. 

Hur hårt eller hur 
länge sjuksköterskan 
än arbetade fanns det 
ändå inte tid till att ta 
luncher och raster. 

Ingen tid över 
till raster. 

Källor till 
stress 

Brister i 
verksamheten 



 

 
 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 2 (3) 
Meningsbärande enhet Meningsbärande enhet 

(översatt) 
Kondensering Kod Kategori Underkategori 

“All the nurses identified 
external barriers as a stressor. 
They were usually described as a 
lack of resources such as 
medications, supplies, 
equipment, and other staff. 
Things that hinder you from 
doing your job as a nurse as far 
as taking care of your patient, 
such as not having the 
drugs...when you need to give 
them, not having things .. .in 
order to do dressing changes ...” 

Alla sjuksköterskor 
identifierade externa hinder 
som stressfaktorer. Det var 
oftast beskrivna som brist på 
resurser så som mediciner, 
leveranser, utrustning, och 
övrig personal. Saker som 
hindrar dig från att göra ditt 
arbete som sjuksköterska så 
långt som att ta hand om dina 
patienter, så som att inte ha 
läkemedlen… när du behöver 
ge dem, att inte ha saker...  för 
att byta ett förband... 

Faktorer som ofta 
orsakade stress var 
mediciner, 
leveranser, 
utrustning och övrig 
personal 

Orsaker till 
stress 

Källor till 
stress 

Brister i 
verksamheten 



 

 
 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 3 (3) 
Meningsbärande enhet Meningsbärande enhet 

(översatt) 
Kondensering Kod Kategori Underkategori 

“In discussion groups it was 
revealed that increasing job demands 
were a problem for nurses. Our 
impression was that this could have 
consequences for patient safety in 
relation to inadequate time to 
properly test equipment and 
insufficient time for the preparation 
of medications. In addition, daily 
control routines in the morning 
could not be completed. Nurses 
expressed that there was a good deal 
of pressure just to get through daily 
programmes and that they had no 
input as to how much time was to be 
used for each patient.” 

I diskussionsgrupperna kom det 
fram att ökande arbetskrav var ett 
problem för sjuksköterskor. Vår 
uppfattning var att detta kunde ha 
konsekvenser för 
patientsäkerheten i förhållande till 
en bristande tid att ordentligt testa 
utrustning och tillräckligt med tid 
för förberedelse av medicinering. 
Dessutom kunde inte de dagliga 
morgonrutinerna bli färdiga. 
Sjuksköterskor uttryckte att det 
var en hel del påtryckningar bara 
för att få igenom det dagliga 
programmet och att det inte hade 
någon aning om hur mycket tid de 
lade på varje patient. 

Ökade arbetskrav 
ansågs påverka 
patientsäkerheten då 
det inte fanns tid till 
testa utrustningen, 
förberedelser av 
medicineringen.  

Ökade 
arbetskrav 
påverkade 
patientsäker
heten 

Konsekven
ser av 
stress 

Minskad 
patientsäkerhet 
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