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SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV 
STRESS I ARBETET. 
EN LITTERATURSTUDIE. 

FREDRIK ERLINGSSON 
ADAM GUSTAFSSON 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i dagens arbetsliv. Således också i 
sjuksköterskans arbete. Stress är kroppens egna sätt att stå emot yttre påfrestningar och 
klassas inte som sjukdom. När stressen är intensiv under längre tid kan det leda till psykisk 
och fysisk symtom. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser 
av stress i sitt arbete. Metod: En kvalitativ litteraturstudie gjordes av sex vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och sedan sammanställdes. En innehållsanalys av 
artiklarna genomfördes. Resultat: Efter innehållsanalysen framkom fyra kategorier: Krav och 
ansvar i sjuksköterskans arbete, hög arbetsbelastning, när kroppen säger ifrån, stress i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det framkom även två underkategorier: Behovet av 
resurser och stöd och när de negativa följderna av stress följer med hem. Slutsats: Det 
behövs ytterligare studier om sjuksköterskans arbetssituation och strategier för att motverka 
den långvariga stressen som förekommer i sjuksköterskans arbete innan den leder till 
allvarligare tillstånd. 
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INRODUKTION 
Admi och Moshe-Eilon (2010) beskriver att stressen som förekommer i sjuksköterskans 
arbete är uppenbar. Regelbundna avbrott, frekvent beslutsfattning, höga förväntningar att 
ständigt vara tillgänglig och kunna assistera gör sjuksköterskan till en av de roller inom 
hälso- och sjukvård som utsätts för mest stress. Enligt Socialstyrelsen (2003) misstänks 
sjukdomar som kan vara relaterade till stress ansvara för cirka 80 procent av alla 
långtidssjukskrivningar i Sverige, oavsett yrkeskategori. Med hänsyn till dessa 80 procent 
menar socialstyrelsen att forskning om alla aspekter som kan belysa stress är värt att 
prioritera (ibid). Med ökad forskning om hur stress upplevs av sjuksköterskan är det tänkbart 
att arbetet kan leda till ökad patientsäker och god vård (Socialstyrelsen, 2005). Admi och 
Moshe-Eilon (2010) beskriver flera olika stressrelaterade situationer som sjuksköterskan 
upplever i sitt arbete. Ett exempel på en sådan situation är när sjuksköterskan behöver 
medicinordinationer för att bistå patienters behov samtidigt som läkaren inte är tillgänglig 
(ibid). Sveinsdottir, Biering och Ramel (2006) nämner också exempel på stressrelaterade 
situationer som sjuksköterskan upplever i sitt arbete. Bristfällig tillgänglighet på personer att 
konsultera och rådfråga när beslut behöver fastställas är exempel på sådan situation (ibid). 
Detta väcker intresset att undersöka valt område. Fokus i denna uppsats är att genom en 
litteraturstudie få ökad kunskap i hur sjuksköterskor upplever stress i sitt arbete.  

BAKGRUND 

Stress 
Stress enligt Åsberg et al. (2010) är kroppens egna sätt att reagera på hot och yttre 
påfrestningar och klassas därför inte som sjukdom. När stressen är intensiv under längre tid 
kan det dock leda till fysisk sjukdom, till exempel har stress ett stort samband med ökad 
dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar. Vidare menar Åsberg et al. (2010) att livshotande 
akut stress kan leda till posttraumatiskt stressyndrom. Exempel på psykiska och fysiska 
symtom vid akut livshotande stress är ångest, aggressivitet, högt blodtryck och 
sömnstörningar. Stress som inte är akut livshotande kan leda till utmattningssyndrom om 
stressen är långvarig och kroppen inte får tillräcklig tid för återhämtning. Vid 
utmattningssyndrom efter långvarig stress är de vanligaste symtomen mag- tarmproblem, 
koncentrationssvårigheter, irritabilitet och panikkänslor (Åsberg et al., 2010).  

Utmattningssyndrom 
Iwarson (2004) menar att de stressrelaterande hälsoproblemen ökar i Sverige. Den 
ekonomiska krisen under 1990-talet bidrog till att hundratusentals arbeten förlorades dock 
försvann inte arbetsuppgifterna, denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet (ibid). Som 
följd av den minskade bemanningen ökade även tempot i arbetet och arbetsuppgifterna blev 
mer påfrestande och tidspressen ökade på grund av att mindre personal tvingades utföra mer 
och snabbare arbete (ibid). Höga arbetskrav är ingen hälsorisk i sig utan kan vara 
stimulerande om kraven är förenade med goda möjligheter att överblicka situationen och 
kunskapen att hantera dem finns samt att det finns möjlighet till återhämtning 
(Arbetsmiljöinspektionen, 2002). Socialstyrelsen (2003) beskriver utbrändhet som en 
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utmattningsreaktion på långvarig emotionellt krävande situationer och att utbrändhet har en 
uppenbar anknytning med begreppet arbetsrelaterad stress. Forskningen som finns kring 
arbetsrelaterad stress kan liknas med ett mycket stort antal beteendemässiga och 
psykofysiologiska stressreaktioner som återfinns vid utbrändhet (ibid). Iwarson (2004) 
beskriver att utbrändhet i dagens samhälle är ett tydligt tecken på förskjutningen som skett 
mellan vad människor pressas till och vad de egentligen förmår i dagens arbets- och 
samhällsliv. Vidare nämner Iwarson (2004) att arbetsrelaterad stress uppmärksammats i 
Nederländerna. Hälften av de sju miljoner holländare som förvärvsarbetar menar att 
arbetstempot är för högt och en fjärdedel uppges lida av skadlig stress (ibid). Stressen visar 
sig i att antalet långtidssjukskrivningar och sjukskrivningar i Nederländerna stiger samt att 
sjukvården är en arbetsplats som drabbats kraftigt (ibid). Sjukskrivningarna och förekomsten 
av arbetsrelaterad stress i Nederländerna som beskrivs av Iwarson (2004) kan kopplas 
samman med svenska Socialstyrelsens (2003) underlag där det framkommer att 40 procent av 
långtidssjukskrivningarna bland landstingsanställda sjuksköterskor och läkare beror på 
psykisk ohälsa som till exempel stress, ångest och sömnproblem.  

Sjuksköterskans arbete 
Socialstyrelsen (2005) uppger i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
vilken kompetens och vilket ansvar sjuksköterskorna har i deras arbete. Exempel på 
arbetsuppgifter sjuksköterskorna skall behärska är informera och undervisa, dokumentera, 
medverka eller utföra undersökningar och behandlingar, utföra ordinationer samt motivera, 
reflektera och medverka till utveckling av god vårdmiljö (ibid). Verhaeghe, Vlerick, 
Gemmel, Van Maele och De Backer (2006) menar att sjuksköterkornas arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö är i ständig förändring. Lambert och Lambert (2008) beskriver att stressfaktorer 
på arbetsplatsen uppstår när kraven och mängden på arbetet går över individens personliga 
resurser att uppfylla den mängd och krav som ställs. När utmaningarna blivit överdrivna och 
trycket från arbetsplatsen överstiger sjuksköterskans förmåga uppstår stress och arbetsglädje 
blir till frustration (ibid).  

Arbetsmiljö 
Lambert och Lambert (2008) beskriver att det är omöjligt för sjuksköterskor att existera i en 
stressfri arbetsmiljö. Det bästa sjuksköterskorna kan göra är att försöka minimera de faktorer 
som bidrar till stress i arbetet samtidigt som dem måste acceptera att vissa faktorer inte går att 
förändra, till exempel dödsfall av patienter (ibid). Stressfaktorerna i arbetsmiljön behöver 
identifieras och effektivt hanteras för att sjuksköterskorna skall behålla sin psykiska och 
fysiska hälsa och kunna utföra ett bra arbete (ibid). Garrosa, Moreno-Jiménez, Rodríguez-
Muñoz och Rodríguez-Carvajal (2011) nämner hög arbetsbelastning och brist på autonomi 
som stressfaktorer i arbetsmiljön. Ytterligare en faktor i arbetsmiljön som leder till stress är 
enligt Golubic, Milosevic, Knezevic och Mustajbegovic (2009) underbemannad 
personalstyrka. Arbetsmiljö under kontinuerlig förändring ställer höga krav på sjuksköterskor 
och är en bidragande orsak till varför sjuksköterskor ofta är stressade och otillfredsställda på 
arbetsplatsen (Verhaeghe et al., 2006).  
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Omvårdnadsarbete 
Hälso- och sjukvården skall uppfylla kravet för god vård. Där ingår det att det skall främjas 
goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 1982:763). 
Sjuksköterskan skall enligt Socialstyrelsen (2005) kunna tillvarata det friska hos patienten, 
tillämpa kunskap inom omvårdnad, bemöta på ett respektfullt och empatiskt sätt samt främja 
hälsa och förebygga ohälsa. I omvårdnadsarbetet ingår en stor roll av ledarskap där 
sjuksköterskan utifrån patientens behov systematiskt skall prioritera, leda, samordna och 
fördela omvårdnadsarbetet utifrån medarbetarnas olika kompetens (ibid). Känslomässiga krav 
menar Garrosa et al. (2011) är en faktor i sjuksköterskans omvårdnadsarbete som leder tills 
stress. Nazarko (2007) beskriver att stress är ett stort folkhälsoproblem idag samt att personen 
som blir stressad får psykiska symtom vilket även drabbar personer runt omkring. Exempel 
på dessa symtom är förlust av motivation och åtagande, oförmåga att koncentrera sig, 
minskad förmåga att planera arbetet samt dåliga relationer med andra sjuksköterskor och 
patienter (ibid). Brist på stöd i arbetet, bemötande av patienter och anhöriga som har 
svårigheter med motivation och samarbete i vården är stressfaktorer som Lambert och 
Lambert (2008) beskriver i sjuksköterskornas omvårdnadsarbete. Utöver brist på stöd i 
arbetet nämner Admi och Moshe-Eilon (2010) rollkonflikter och tvetydighet som ytterligare 
exempel på stressfaktorer i sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

Teoretisk referensram 
Enligt Theorell (2003) är förmågan att hantera stress genetiskt bestämt samtidigt som vi 
formas av den miljö vi lever och arbetar i. Arbetet i hälso- och sjukvården har blivit allt mer 
komplicerat samtidigt som kraven från allmänheten och nedskärningar av personalstyrka 
resulterat i otrygghet och hård press (ibid). Theorell (2003) beskriver i krav- kontrollmodell 
ordet beslutsutrymme som används för att beteckna de möjligheter personal får av 
organisationen för att fatta beslut om deras arbete. Begreppet beslutsutrymme består av två 
grundkomponenter, påverkansmöjligheter och kunskapskontroll (ibid). Påverkansmöjligheter 
enligt Theorell (2003) innebär den direkta demokratiaspekten på anställdas möjlighet att 
utöva kontroll. Är det möjligt att påverka vad som skall göras och hur det skall göras talas det 
om god kontroll över arbetsuppgifterna (ibid). Sjuksköterskornas kunskaper är viktiga för att 
påverka arbetet att minska stress och utbrändhet inom hälso- och sjukvård (Kihlgren, 
Engström & Johansson, 2009). Sjuksköterskan är ledande inom omvårdnadsarbetet och skall 
framföra vad det innebär att utföra en god omvårdnad i olika situationer. Framförandet av 
sjuksköterskans kunskaper menar Kihlgren et al. (2009) försvåras av tidbrist i arbetet. 
Kunskapskontroll handlar om hur anställdas kunskap används och utvecklas (Theorell, 2003). 
Om de anställda har goda möjligheter till kompetensutveckling till exempel genom 
kontinuerlig utbildning eller arbetsrotation finns stora möjligheter att ta kontroll över flertalet 
oväntade situationer i arbetet (ibid). Kihlgren et al. (2009) nämner att utbildning leder till 
ökad kunskap hos sjuksköterskan samtidigt som kunskapen inte ständigt tillämpas i 
hans/hennes arbete. Tidsbrist leder till att kunskapen inte får möjlighet att användas optimalt 
vilket orsakar moralisk stress (ibid). Krav- kontrollmodellen menar Theorell (2003) blir stärkt 
med hjälp av stöd. Bra stöd ifrån chefer och arbetskamrater, praktiskt och känslomässigt, 
minskar risken för stressrelaterade sjukdomar (ibid). Fawzi och AlRub (2004) menar att 
sjusköterskans prestationer ökar och arbetsrelaterad stress minskar när han/hon får stöd av 
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andra sjuksköterskor. Sammanfattningsvis beskriver Theorell (2003) att bristande 
beslutsutrymme eller små möjligheter för individen att utöva kontroll i arbetssituationen har 
betydelse för hjärt- och kärlsjukdomsrisk, besvär med rörelseapparaten, mag- tarmbesvär och 
psykiska besvär (ibid). 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av stress i sitt arbete. 

METOD 
En litteraturstudie genomfördes av 6 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats (se bilaga 
4). Dessa artiklar ligger till grund för studiens resultat. Litteraturstudie innebär att tillgängliga 
vetenskapliga arbeten inom ett visst område sammanställs (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). Genom litteratursökning kan studier hittas som främst svarar på frågeställningen 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Den kvalitativa forskningsmetoden innebär enligt 
Forsberg och Wengström (2003) beskrivning, förklaring och fördjupad förståelse för 
mänskliga upplevelser. Gemensamt för kvalitativa metoder är att syftet skall vara holistiskt. 
Holistiskt syfte innebär att helheten skall studeras och inte enstaka händelser där studierna 
eftersträvar att klarlägga individers meningsupplevelser samt upptäcka mönster och 
kännetecken (Polit & Beck, 2012).  

Datainsamling 
Sökningar efter vårdvetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE 
och psycINFO. CINAHL är en databas för hälso- och sjukvård, speciellt inriktad på 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). MEDLINE är en databas som innehåller 
referenser inom områden som omvårdnad och medicin (ibid). MEDLINE och psycINFO är 
dock inte inriktade på vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad i samma utsträckning som 
CINAHL (ibid). PsycINFO fokuserar på psykologi eller psykologiska aspekter inom 
närbesläktade områden som till exempel omvårdnad, medicin och farmakologi (ibid). I 
CINAHL och MEDLINE användes MeSH/Headnings-termer för att finna relevanta sökord 
(Polit & Beck, 2012). Headings är CINAHLs uppslagsverk av katalogiseringsord ordnade i 
ett alfabetiskt trädformat (Willman et al., 2006). MeSH är MEDLINEs motsvarighet till 
CINAHLs uppslagsverk Headings (ibid). De sökord i CINAHL och MEDLINE som 
genererade i utvalda artiklar var patient care, quality of health care, stress occupational, 
practical nurses, stress psychological, stress physiological, stress, nursing staff, hospital, 
qualitative studies och nursing care. Sökningen i psycINFO genomfördes med sökorden 
nurses, job stress, work stress och experience. Booleska söktermer AND och OR användes 
för att kombinera två eller fler sökord. Se bilaga 1 för sammanställda artikelsökningar. AND 
används för att kombinera två eller flera sökord i syfte att fokusera sökningen till ett mer 
avgränsat område (Forsberg & Wengström, 2003). OR används för att bredda sökningen så 
att resultatet av sökningen ska innehålla referenser till det ena sökordet och det andra eller 
båda tillsammans (ibid). Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara 
vårdvetenskapliga och kvalitativa, vara gjorda på sjukhus eller i primärvård, skrivna på 
engelska eller svenska, vara i fulltext, utgå från sjuksköterskans perspektiv samt vara peer-
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reviewed. Att en artikel är peer-reviewed innebär att granskning av artiklarna genomförts av 
personer med erfarenhet inom området (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna valdes i 
syfte att avgränsa och förfina sökningarna samt att svenska och engelska var de språk som 
behärskades. Artiklarna skulle vara publicerade år 2000 eller senare i syfte att få så 
uppdaterad fakta som möjligt. Artikelsökningarna i de olika databaserna genererade slutligen 
213 artiklar (Se bilaga 1). Av dessa 213 artiklar lästes samtliga titlar igenom. Artiklar med en 
titel som innehöll bärande begrepp relevanta till syftet sparades och artiklarnas abstrakt 
genomlästes. Efter genomläsningen av abstrakten framkom 15 artiklar som ansågs vara 
relevanta för syftet. Dessa 15 artiklar genomlästes och kvalitetsgranskades. Efter 
genomläsning och kvalitetsgranskning återstod sex artiklar som uppfyllde 
inklusionskriterierna och var relevanta för syftet samt uppnådde hög kvalitet (grad 1) i 
kvalitetsgranskningen. 

Vid kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna användes Willman et al. (2006) protokoll för 
att underlätta och säkerställa kvaliteten samt få ett systematiskt tillvägagångssätt (se bilaga 
2). I granskningsprotokollet finns frågor som gör det lättare att kunna se artiklarnas relevans 
för valt område och syfte (Willman et al., 2006). Granskningsprotokollet kan modifieras och 
anpassas för att stämma överrens med aktuell granskning (ibid). Modifiering genomfördes då 
två frågor uteslöts. Frågorna som togs bort var om koppling till teoretisk referensram fanns 
och om det genererades någon teori. Varje fråga tilldelades ett poäng för varje positivt svar 
och noll poäng för varje negativt svar. Den totala poängen kunde uppgå till 12 poäng. Efter 
granskningen summerades poängen som sedan räknades om till procent. Procentsatserna 
utgjordes av tre olika grader (Willman et al., 2006). Grad 1 motsvarade 80% till 100%, grad 2 
motsvarade 70% till 79%  och grad 3 motsvarade 60% till 69%. Grad 1 bedömdes som 
artiklar med mycket god kvalitet, grad 2 som god kvalitet och grad 3 som låg kvalitet. 

Analys 
Innehållsanalysen genomfördes med hjälp av Burnards (1996) analysmetod för kvalitativa 
studier. Burnards (1996) metod för innehållsanalys innehåller fyra steg. Första steget innebär 
att texten läses igenom noggrant och sedan antecknar läsaren korta ord eller fraser i den högra 
marginalen för att summera sidornas datainnehåll. I andra steget grupperas ord och fraser och 
om nödvändigt kondenseras. Upprepningar av ord eller fraser tas bort för att sedan skapa en 
lista med rubriker som kan summera all data i det utvalda avsnittet. Vidare i det tredje steget 
delas rubrikerna in i olika kategorier där varje kategori får en färg. När alla kategorier fått en 
färg klipps de ut. Urklippen samlas ihop och klistras senare in efter respektive färg och 
kategori på separata papper. I steg fyra skall eventuellt en teori bildas och forskarfrågan skall 
få ett svar. 

I första steget lästes de utvalda artiklarna noggrant igenom flera gånger. När artiklarna lästs 
igenom modifierades första steget. Anteckning av korta ord och fraser ersattes med 
markering av betydande stycken. Vidare togs de delarna ut i stycket som hade mest relevans 
för syftet. Dessa delar bildade meningsenheter. Dessa meningsenheter skrevs in i ett 
tabellsystem i sin ursprungliga form. Ytterligare modifiering av innehållsanalysen 
genomfördes i steg två. Gruppering av ord och fraser ersattes med att förkortad översättning 
på svenska tillfördes intill meningsenheterna i samma tabellsystem. När samtliga bärande 
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meningsenheter var förkortade och översatta klipptes samtliga meningsenheter med 
tillhörande förkortad översättning ut. Detta ledde till steg tre då samtliga meningsenheter med 
tillhörande förkortad översättning sorterades upp i olika kategorier. Meningsenheter med 
gemensamt innehåll lades i separata högar. Slutligen framkom fyra kategorier och två 
underkategorier. Dessa märktes upp med olika färger så att tillhörigheten skulle bli tydlig. De 
olika färgerna gjorde att arbetet med planering och presentation underlättades. Detta 
utförande ansågs mer lättarbetat än Burnads (1996) tredje steg där urklipp genomförs efter 
färgmarkering av kategorier som sedan klistras in under tillhörande färg och kategori på ett 
separat papper. I det fjärde steget kunde en teori eventuellt bildas utifrån de olika 
kategorierna, dock var inte det relevant för syftet varpå det fjärde steget uteslöts ur arbetet. 

Etiskt övervägande 
I funna artiklar togs hänsyn till att deltagarnas anonymitet och rättigheter var skyddade. 
Samtliga sex artiklar i resultatet visade ett etiskt godkännande där deltagarnas anonymitet och 
rättigheter var skyddade. De etiska principer som följdes var godhetsprincipen och 
rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2008). Utgångspunkten i godhetsprincipen innebär att 
så tillförlitligt och effektivt som möjligt få fram ny och väsentlig kunskap som kan förbättra 
sjuksköterskans arbete (ibid). I samtliga sex artiklars helhet framkom tydlig koppling till 
godhetsprincipen. Enligt rättviseprincipen skall alla människor behandlas lika (Olsson & 
Sörensen, 2008). Artiklarna i resultatet stämde överens med rättviseprincipen då inga 
deltagare i studierna behandlats orättvist utifrån biologiska skillnader som exempelvis ålder 
och kön. Samtliga sex artiklar i resultatet var etisk prövade. 

RESULTAT 
Här nedanför i figur 1 redovisas kategorier och underkategorier som framkom i samband med 
innehållsanalysen. 

 

Krav och ansvar i en föränderlig arbetsmiljö 
Sjuksköterskorna uttryckte en positiv inställning till utmanande och oförutsägande arbete 
(Bjarnadottir, 2011). Sjuksköterskorna upplevde också sitt arbete som berikande och gav dem 
en känsla av yrkesstolthet trots att det innebar stressfulla arbetsdagar, otillräckliga löner och 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 
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obekväm arbetstid (Hallin & Danielsson, 2007b). Säkerhet och kvalitet hamnade ofta i 
skymundan för besparingar i vården och sjuksköterskorna fick ta ett större ansvar när det 
genomfördes omorganisationer utan att dem fick någon extra ersättning (Billeter-Koponen & 
Fredén, 2005). De organisatoriska och pedagogiska förändringarna genomfördes snabbare 
och påverkade arbetsmiljön (ibid). Sjuksköterskorna hade höga krav på sig själva till exempel 
när de skulle genomföra så många omvårdnadsuppgifter och medicinska ordinationer som 
möjligt på utsatt tid (Hallin & Danielsson, 2007a). Samtidigt skulle sjuksköterskan ha tid och 
utrymme för akuta situationer och inte behöva lämna uppgifter som inte var slutförda (ibid). 
Sjuksköterskorna nämnde att det var särskilt frustrerande när dem blev avbrutna och fick 
påbörja nya uppgifter innan arbetet de för tillfället utförde inte blev avslutat (ibid). Säkerhet 
och kvalitet hamnade ofta i skymundan för besparingar i vården (Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). 

Behovet av resurser och stöd 
När en sjuksköterska saknades blev det automatiskt den andra sjuksköterskans ansvar att 
utföra den saknade sjuksköterskans uppgifter och arbetsmängden fördubblades (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskorna upplevde det som positivt att kunna dela 
uppgifter med andra sjuksköterskor, till exempel beställa mediciner och förnödenheter samt 
delegera uppgifter (ibid). Ett problem var bristen på sjuksköterskepersonal och en 
sjuksköterska nämnde en stark oro över att eventuellt bli uppringd och ombedd att jobba på 
sin lediga dag (MacKusick & Minick, 2010). Denna oro kopplades som en av faktorerna till 
hennes uttalade trötthet och känsla av otillräcklighet (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). 
Sjuksköterskorna beskrev ett ständigt förhöjt antal av patienter och att personalens kompetens 
inte alltid var tillräcklig för att ge adekvat vård (ibid). Den stressfulla situationen uppstod när 
de förväntades vara tillgängliga för flera patienter på samma gång samtidigt som de skulle 
bistå anhöriga och stödja undersköterskorna (ibid). De ständiga avbrotten ökade den negativa 
stressen och det dåliga samvetet uppkom (ibid). Sjuksköterskorna försökte leda arbetet för 
dagen och de insåg senare att kapaciteten till inlärning och att minnas saker avtog (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). 

Det viktigaste enligt sjuksköterskorna var att få prata med någon, reflektera över känslor och 
de etiska frågorna samt få vetskap om att det fanns fler i samma situation (Billeter-Koponen 
& Fredén, 2005). Utifrån sina egna erfarenheter berättade sjuksköterskorna att dem hanterade 
svåra situationer utan stöd genom att helt enkelt köra på (ibid). Många sjuksköterskor 
berättade om situationer där de gråtit över arbetet (MacKusick & Minick, 2010). 
Sjuksköterskorna förklarade att känslor av hopplöshet och känslomässigt lidande gjorde att 
de sökte andra arbeten, sjukskrev sig eller övervägde att lämna arbetet på sjukhus (ibid). 
Även det sociala stödet var viktigt för det psykiska välbefinnandet (Billeter-Koponen & 
Fredén, 2005). Några sjuksköterskor kände brist på stöd från andra sjuksköterskor och att 
samhället inte förstod behovet av stöd i deras arbetssituation (ibid). De sjuksköterskor som 
upplevde sjukskrivning som följd av stress berättade att stödet från familj och vänner var 
viktigast på vägen till återhämtning (ibid). 
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”Well it’s really inadequacy, I must say. It’s also related to staff shortages, that there’s 
always a shortage of nurses and staff in general” (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003, 

s.355) 

Hög arbetsbelastning 
Ofta kände sjuksköterskorna att många saker hände och att de var tvungna att vara flexibla 
och acceptera den nya situationen (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskorna 
upplevde känslan av att inte prestera tilläckligt (ibid). Att inte känna sig delaktig eller kunna 
påverka sin arbetssituation skapade mindre glädje för arbetet och orsakade irritation som hade 
en negativt stressande effekt på arbetsmiljön och individer (ibid). Hög arbetsbelastning och 
begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation oroade sjuksköterskorna med 
anledningen att de inte skulle ha tillräcklig uthållighet för att kunna arbeta som 
sjuksköterskor fram till pensionen (Hallin & Danielsson, 2007b). Sjuksköterskorna berättade 
att ökad arbetsbelastning inte gav tid för genomarbetning av tankar och känslor (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). Sjuksköterskornas känslor av uppgivenhet i samband med 
stressiga arbetssituationer bidrog till konsekvenser för personer i sjuksköterskornas närhet 
(ibid). Flera sjuksköterskor hade en återkommande känsla av rädsla (Olofsson, Bengtsson & 
Brink, 2003). Till exempel rädslan av att inte kunna prestera korrekt i stressade situationer, 
att inte komma ihåg viktig information under stress och att arbetsuppgifterna skulle bli för 
stora att genomföra (ibid). Sjukskrivning uppfattades av sjuksköterskorna som skamligt 
eftersom personal inom sjukvården förväntades behärska en stressig arbetssituation (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). Förväntningarna från samhället att sjuksköterskan skulle vara 
professionell och effektiv kunde vara en anledning till att sjukdomskänsla och uttalad trötthet 
kunde anses som oprofessionellt (ibid). Förändringar av personlighet, lätt för att börja gråta 
och brist på positiva känslor kunde vara ett resultat av trötthet (ibid).  

” A demanding profession, which is difficult to imagine being able to work with during a 
whole lifetime” (Hallin & Danielsson, 2007b, s.65) 

Patienterna, anhöriga, medicinska uppgifter, dokumentation, kontakt med andra avdelningar 
och akuta situationer med patienterna, allt skulle tas om hand (Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). Sjuksköterskorna berättade att när arbetssituationen blev stressad genomfördes ofta 
arbetet på övertid (ibid). De arbetsuppgifter som utfördes på övertid var främst slutförande av 
dokumentation och utförande av läkarens ordinationer (Hallin & Danielsson, 2007a). Trots 
bristen av tid lyckades sjuksköterskorna att slutföra sina arbetsuppgifter genom att inte ta 
några pauser, dricka kaffe istället för att ta lunch och starta skiftet tidigare (Billeter-Koponen 
& Fredén, 2005). 

”To start earlier, not to take breaks, going home long afterwards thinking about what I did, 
what I forgot, why I said it, what I ought to say.” (Billeter & Fredén, 2005, s.23) 

När de negativa följderna av stress följer med hem 
När sjuksköterskorna inte kunde koppla bort sitt arbete på fritiden blev deras privatliv 
påverkat (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Hög arbetsbelastning och personalbrist 
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frambringade trötthet och irritation som bidrog till konsekvenser för familj och anhöriga i 
form av brist på energi (Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  

”I get tired really tired and easily irritated. It affects coworkers and to a certain extent 
patients, everybody really. So that’s how you end up, dejected! Lots of times work hangs over 

me day and night.  Sometimes I dream a lot about work” (Olofsson, Bengtsson & Brink, 
2003, s.356) 

När kroppen säger ifrån 
Sjuksköterskorna berättade om fysiska symtom som uppkom på grund av stress, till exempel 
huvudvärk, ont i magen, kräkningar, sömnproblem, trötthet, smärta i muskler, nacke, ben och 
leder (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Dessa symtom menade sjuksköterskorna var 
otillräckliga för att söka professionell vård (ibid). Först vid ”allvarligare” fysiska symtom 
som hjärtklappning, andningssvårigheter eller feber ansåg sjuksköterskorna att dem behövde 
söka professionell hjälp (Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  

Stress i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
Förmågan att gå från en patient i livets slutskede till en patient som var mycket nöjd över 
positiva provresultat var något som utmanade sjuksköterskorna i form av att kunna hantera 
olika situationer (Bjarnadottir, 2011). Relationen mellan sjuksköterska och patient upplevdes 
som en central del av sjuksköterskans arbete samtidigt som relationen upplevdes positiv och 
gav känslan av att göra någonting bra (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Kontakten med 
patienterna gav sjuksköterskan en bra grund för framgångsrik vårdplanering och möjligheten 
att följa upp behandlingar (ibid). Orsakerna till bristen av patientkontakt var ett ständigt flöde 
av patienter och att dokumentationen tog upp för mycket tid (ibid). Ständiga avbrott och 
förseningar som orsakades av den tunga arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskorna inte 
gav patienterna tillräckligt med uppmärksamhet samt att dem undvek att svara på deras frågor 
(ibid). För lite patientkontakt beskrevs som särskilt besvärande i situationer där 
sjuksköterskorna saknade erfarenhet och inte fick tid att lära sig relevant kunskap (Hallin & 
Danielsson, 2007a). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete var på väg att bli ett arbete där det 
bara skulle ”utföras uppgifter” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Patienterna blev objekt 
istället för människor och detta gick i konflikt med filosofin om god omvårdnad, erfarenheten 
av stress och utbrändhet var ett tecken på denna konflikt (ibid). 

Upplevelsen av stress, utbrändhet och processen till att bli utbränd menade sjuksköterskorna 
inte ändrade deras syn på patienterna dock menade sjuksköteskorna att tiden som dem 
behövde för att bygga upp en professionell relation med patienterna hade minskat (Billeter-
Koponen & Fredén, 2005). För lite kontakt med patienterna gjorde det omöjligt för 
sjuksköterskorna att skapa tillräckliga förändringar för att få en bild av patienten och 
bekräftelse på att optimal vård hade genomförts samt att känslan av trygghet upplevdes hos 
patienten (ibid). När kontakten med patienterna var otillfredsställande menade 
sjuksköterskorna att det blev en sämre vårdkvalitet (ibid). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes då det ansågs rimligt i förhållande till den tio veckors period som 
utgjorde arbetets tidsram. Ytterligare en anledning till den valda metoden var intresset till valt 
ämnesområde vilket gjorde att befintlig forskning önskades studeras. En intervjustudie 
övervägdes men tiden ansågs otillräcklig. En litteraturstudie med kvalitativ ansats ansågs då 
vara ett bra alternativ eftersom kvalitativ ansats syftar till att beskriva upplevelser i form av 
till exempel intervjuer (Polit & Beck, 2012). 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och psycINFO då dessa 
databaser innehåller relevant litteratur för omvårdnadsforskning och passade in på valt ämne 
(Forsberg & Wengström, 2003). Efter sökningarna i valda databaser uppstod datamättnad. 
Om sökningar genomförts i fler databaser hade möjligen andra artiklar kopplade till studiens 
syfte framkommit och möjligen resulterat i ett bredare resultat (Willman et al., 2006). 
Framkomna sökord som användes vid artikelsökningarna ansågs tillräckligt relevanta för 
studiens syfte. Det är viktigt att så många sökord som möjligt kombineras för att få en så 
omfattande sökning som möjligt (Polit & Beck, 2012).  Kombineringen av valda sökord 
ansågs vara tillräckligt omfattande samtidigt kan detta inneburit en begränsning då andra 
sökord och kombineringar möjligtvis påvisat andra resultat.  

Med viss förförståelse och kunskap ansågs valda sökord och kombineringar logiska. Detta 
kan möjligtvis påverkat resultatet då andra relevanta sökord förbigåtts (Willman et al., 2006). 
Samma förförståelse och kunskap ansågs ha kunnat påverka användningen av de booleska 
söktermerna OR och AND. Det booleska sökordet NOT användes inte på grund av att behov 
inte fanns. Den booleska sökoperatorn NOT används i de fall man vill försäkra sig om att 
vissa sökord inte ska inkluderas i sökningen (Forsberg & Wengström, 2003). Användning av 
NOT skulle möjligen kunnat resultera i ett annat sökresultat, då kombinationer av OR och 
AND i vissa fall gav ett sökresultat som var omfattande. Hade NOT kombinerats med ord 
som var gemensamma för de otillfredsställande sökresultaten kunde det eventuellt inneburit 
tidsvinst och högre precision av sökningarna. Exempelvis kunde NOT kombinerats med 
sökordet quantitative studies för att minska antalet kvantitativa artiklar i sökresultatet och gett 
mer genomgående kvalitativ sökning. 

Inklusionskriterier användes som hjälp för att förbättra sökresultatet och för att sökningarna 
skulle resultera i så adekvata artiklar som möjligt. Att begränsa sökningen till artiklar skrivna 
på engelska och svenska kan ha inneburit en begränsning då artiklar skrivna på andra språk 
har uteslutits. Om kravet på språk inte inkluderats kunde sökningarna möjligen blivit mer 
omfattande samtidigt som betydande artiklar kan ha förbigåtts. Om valet av språk inte hade 
varit ett krav kunde sökningarna medfört ett annat resultat. De begränsade språkkunskaper 
gjorde att ett svensk-engelskt lexikon användes som verktyg för hjälp vid översättning av 
språket, särskilt det fackspråk som vid feltolkning eller felöversättning kan få helt ny 
innebörd. Det bör tas hänsyn till detta då vissa ord eller fraser presenterats fel eller 
missvisande. Samtidigt som språket eventuellt misstolkats förlorar inte meningsenheter sin 
betydelse i resultatet då innehållande data översatts i sin helhet. Inför sökningarna var ett 
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inklusionskriterie att artiklarna skulle vara publicerade år 2000 eller senare. Om inte 
begränsningen till publiceringsår genomförts kunde sökningarnas omfattning blivit större då 
artiklar publicerade före år 2000 förbigåtts. Valet att artiklarna skulle vara i fulltext togs med 
anledning att kvalitetsgranskningsarbetet skulle påbörjas direkt efter att artikelsökningarna 
var slutförda. Fulltext som ett inklusionskriterie kunde också vara en begränsning. Detta då 
artiklar som inte fanns att tillgå omedelbart i fulltext har uteslutits. 

Två av de utvalda artiklarna i resultatet var skrivna av samma personer. Detta kan ha påverkat 
studiens resultat då dessa personer möjligen haft svårt att bortse från tidigare antaganden och 
erfarenheter utifrån deras tidigare studier. Resonemanget fanns att två artiklar från samma 
personer även kunde innebära en styrka. Artiklar genomförda av samma personer visar en 
expertis där personerna är väl insatta i sitt område och på så sätt kunde innehållet i deras 
artiklar ses som ännu mer trovärdigt. 

Kvalitetsgranskningsprotokollet modifieras för att anpassas till vald litteratursammanställning 
(Willman et al., 2006). Vid modifieringen av granskningsprotokollet uteslöts två frågor 
eftersom frågeställningarna inte var förenliga med artiklarnas innehåll och inte hade relevans 
för valt syfte. När modifiering av protokollet sker bör hänsyn tas till att granskningen kan bli 
jävig av viljan att hitta artiklar med hög kvalitet. 

Beslutet som togs av att Burnard’s (1996) artikel skulle användas som verktyg vid 
innehållsanalysen medförde ett systematiskt och välorganiserat tillvägagångssätt. Dock som 
framgår i analysmetoden gjordes det betydande ändringar i hur betydande ord och stycken 
skulle användas. Detta för att göra arbetet mer strukturerat och effektivt. Analysarbetet 
sammanfattas som lyckat och det ses som en stor del i att arbetet kunde hållas flytande under 
den tidsperiod som var avsatt. Markeringarna med de olika färgerna gjorde det pedagogiskt 
och lättöverskådligt att kunna utforma kategorier och underkategorier. Det saknades dock ett 
enkelt och överskådligt sätt att redovisa den data som utvunnits ur artiklarna. Burnard’s sätt 
där ord och fraser klistras på ett papper i gemensamma kategorier ansågs inte vara det mest 
optimala. Detta då eventuella omflyttningar och redigering hade försvårats om de fysiskt 
klistrats på ett papper.  

Resultatdiskussion 
Enligt resultatet är det viktigt att stressen som upplevs av sjuksköterskorna uppmärksammas 
och inte hamnar i skymundan för besparingar och brist på resurser. Enligt Arbetsmiljöverket 
(2005) förekommer stress inom alla yrkesområden och behöver observeras på allvar.  

Stressen som tydligt visar sig i resultatet i föreliggande studie kommer aldrig elimineras 
fullständigt då det är en naturlig kroppsreaktion. Detta menar även Åsberg et al. (2010) som 
också nämner att begreppet stress inte skall missbrukas då stressen i sig inte är skadlig. 
Sjusköterskorna nämner att oförutsägande och utmanande arbete ses som positivt i en stressig 
arbetsdag. Åsberg et al. (2010) menar att den tillfälliga stressen får oss att kunna prestera 
bättre i krävande och oväntade situationer samtidigt som långvarig stress utan återhämtning 
kan leda till utbrändhet. Vidare beskriver Åsberg et al. (2010) att resurser behövs för att 
minska den långvariga stressen. Om sjuksköterskorna får goda möjligheter till kontinuerlig 
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utbildning menar Theorell (2003) att kontrollen i deras arbetssituation ökar och förmågan att 
hantera oväntade situationer förbättras. Hög arbetsbelastning och stress ger sjuksköterskorna 
en uttalad trötthet något som anses oprofessionellt då sjuksköterskor skall vara effektiva och 
professionella och därmed kunna kontrollera stressen de utsätts för. Detta påstående styrks av 
Winwood och Lushington (2006) studie och de menar att hög arbetsbelastning försämrar 
sömnkvaliteten och leder till uttalad trötthet. Förutom trötthet berättar sjuksköterskorna om 
andra symtom, exempelvis huvudvärk och ryggvärk till följd av stress. Dessa symtom menar 
Lambert och Lambert (2008) är följder av stress i deras arbete.  

I resultatet visar det sig att brist på tid och personal bidrar till hög arbetsbelastning för 
sjuksköterskan som blir stressad när hon inte hinner slutföra sina uppgifter på ordinarie 
arbetstid. Även Lambert och Lambert (2001) hävdar att hög arbetsbelastning är en av de 
största faktorerna i arbetsmiljön som leder till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Hög 
arbetsbelastning nämner också McVicar (2003) som en av de största faktorerna som behöver 
reduceras för att den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor skall förbättras. Om 
arbetsbelastningen reduceras kan sjuksköterskornas upplevelser av stress avta. Detta styrks av 
Gelsema et al. (2006) som nämner att minskad arbetsbelastning hos sjuksköterskor bidrar till 
att allvarliga följder av stress kan förhindras. Hög arbetsbelastning som följd av brist på 
personal kan i enlighet med Golubic et al. (2009) minskas genom en fullgod personalnivå och 
samtidigt minska den arbetsrelaterade stressen.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna har höga krav på sig själva samtidigt som tiden är 
otillräcklig. Detta styrks av Lambert och Lambert (2008) som nämner att arbetsrelaterad 
stress uppstår när kravet på arbetet blir högre än vad individen klarar av. Sjuksköterskorna i 
resultatet upplever också bristande möjligheter att påverka deras arbete. Detta går i enlighet 
med Theorell (2003) modell som visar att när sjuksköterskan har små möjligheter att utöva 
kontroll i sitt arbete har det betydelse för fysiska symtom som mag- tarmbesvär och hjärt- och 
kärlsjukdomsrisk. Vidare menar Theorell (2003) att om sjuksköterskorna har möjlighet att 
påverka vad som skall göras och hur det skall göras kan kontrollen i arbetet förbättras. De 
bristande möjligheterna för sjuksköterskorna att påverka arbetet skapar irritation och mindre 
glädje för arbetet. Gelsema et al. (2006) menar att med ökad kontroll över sitt arbete kan 
sjuksköterskornas glädje för arbetet öka och irritationen kan minska. Sjuksköterskor som har 
kontroll och möjlighet att påverka arbetet upplever enligt Nemcek och James (2007) en högre 
grad av hälsa och välbefinnande. 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskornas tid tillsammans med patienterna har 
minskat. Detta styrks av West, Barron och Reeves (2005) som nämner att grundläggande 
omvårdnadsarbete ofta försummas då sjuksköterskorna inte har tillräckligt med tid. Vidare 
upplever sjuksköterskorna att minskad tid med patienterna resulterar i en försämrad 
vårdkvalitet vilket styrks av Leveck och Jones (1996) som nämner att på avdelningar där 
sjuksköterskor upplever en låg nivå av arbetsrelaterad stress förekommer bättre omvårdnad 
än på avdelningar med hög nivå av arbetsrelaterad stress.  

Sjuksköterskorna beskriver stöd som den viktigaste faktorn i hanteringen av arbetsrelaterad 
stress och detta styrker Hillhouse och Adler (1997) som även menar att stöd främjar 
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självkänslan, relationerna i arbetet och känslan av kompetens. Att reflektera och prata ut om 
sina känslor är för sjuksköterskorna den största delen i bearbetningen av stressen de upplever. 
Detta nämner även Nazarko (2007) som beskriver stödet som en viktig faktor för 
sjuksköterskans välbefinnande. För att minska de skadliga konsekvenserna på välbefinnandet 
skall stöd erhållas på arbetsplatsen av kvalificerad personal och chefer och inte läggas på 
anhöriga. Resultatet styrks av Spooner-Lane & Patton (2007). Resultatet visar också att 
sjuksköterskorna är i behov av stöd från chefer och andra sjuksköterskor. Theorell (2003) 
beskriver detta utifrån sin modell, att genom det praktiska och känslomässiga stödet från 
chefer och arbetskamrater minskar risken för stressrelaterade sjukdomar. 

Sjuksköterskorna upplever positiva känslor när de känner att arbetet dem gör är värdefullt 
och har betydelse. Även Lawless, Wan och Zeng (2010) nämner att bredvid höga arbetskrav 
och arbetsrelaterad stress upplever sjusköterskorna positiva känslor då arbetet de genomför är 
betydelsefullt och värderas högt. Dock menar Freise (2005) att det är problem med hur 
sjusköterskans arbete lämpligast skall utformas och organiseras för att minska stressen. 
Därtill menar Chang, Hancock, Johnson, Daly och Jackson (2005) att bristen på forskning gör 
det svårt att avgöra vilka strategier som är mest effektiva för att finna och minimera den 
långvariga stressen hos sjuksköterskor.  

SLUTSATS 
Höga krav ställs på sjuksköterskorna i en arbetsmiljö som ständigt förändras. Stöd och 
resurser är brister som sjuksköterskorna upplever i ett arbete med hög arbetsbelastning. Den 
höga arbetsbelastningen bidrar till långvarig stress som skapar konsekvenser för 
sjuksköterskorna och deras familjer. Minskad patientkontakt leder till försämrad vårdkvalitet 
enligt sjuksköterskorna och är en följd av hög arbetsbelastning. Kvalitativa studier kan 
eventuellt genomföras i syfte att jämföra olika arbetsplaster där sjuksköterskan upplever hög 
respektive låg arbetsbelastning.  
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Sökdatum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 
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37564 0 
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AND Practical Nurses 
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120406 Stress OR Stress, psychological 
AND Nursing staff, Hospital 

823 0 
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AND Nursing staff, Hospital 
AND Qualitative studies 
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MEDLINE 

Sökdatum Sökord Antal artiklar Utvalda artiklar 

120406 Stress, Psychological OR Stress, 
Physiological  

118024 0 

120406 Nursing care 25852 0 

120406 Stress, psychological OR Stress, 
physiological AND Nursing care 

30 1 

 
psycINFO 

Sökdatum Sökord Antal artiklar Utvalda artiklar 

120406 Nurses 32089 0 

120406 Job stress OR Work stress 25405 0 

120406 Experience 4696 0 

120406 Nurses AND Job stress OR Work 
stress AND Experience 

60 7 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsprotokoll för studier med kvalitativ metod 
 

 Källa: Willman et al., 2006, s. 156-157 
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Bilaga 3 Exempel på analysförfarande 

Meningsenheter Svensk översättning Kategori Underkategori 

One fear was expressed as not performing 
correctly in stressfull situations. Another was 
expressed as not remembering important 
information while under stress or that work 
assigments would become too much. 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) 

En rädsla var att inte kunna prestera 
korrekt i stressade situationer. En annan 
rädsla var att inte komma ihåg viktig 
information under stress eller att 
arbetsuppgifterna skulle blir för stora att 
klara av. 

Hög 
arbetsbelastning 

 

Many relayed stories of frequently crying at or 
about work. Nurses reported their feelings of 
hopelessness and emotional distress were 
associated with calling in sick. 

MacKusick och Minick (2010) 

Många berättar om historier där dem ofta 
gråtit over jobbet. Sjuksköterskorna 
berättade att det var sina känslor av 
hopplöshet och känslomässigt lidande som 
gjorde att dem sjukskrev sig. 

Krav och ansvar i 
en föränderlig 
arbetsmiljö 

Behovet av resurser 
och stöd 

The RN’s had high demands on themselves. They 
endeavored to complete as many medical and 
nursing tasks as possible in the time allotted. 

Hallin och Danielsson (2007a) 

Sjuksköterskorna har höga krav på sig 
själva. Till exempel att försöka genomföra 
så många medicinska och 
omvårdnadsuppgifter som möjligt på utsatt 
tid. 

Krav och ansvar i 
en föränderlig 
arbetsmiljö 

 

Time for professional work with patients, what 
nurses once learned, is reduced. 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) 

Tid för professionellt arbete med 
patienterna, det som sjuksköterskorna en 
gång lärt sig har minskat. 

Stress i 
sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 1(3) 

Författare, Land Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Bjarnadottir, A. 
Norge. 

Work engagement 
among nurses in 
relationally 
demanding jobs in 
the hospital sector. 

Vård i Norden, 
(2011) 

Undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
upprätthålla 
engagemang i ett 
arbete som 
traditionellt 
förknippas med 
belastningsskador 
och utbrändhet.  

En kvalitativ 
studie med 
djupgående 
intervjuer och 
fenomenologisk 
analys.  

n=10 
 

Engagemanget 
bland 
sjuksköterskor 
ökade i takt med 
deras erfarenhet 
och professionella 
utveckling. 
Kollegor ansågs 
som den bästa 
resursen för 
upprätthålla god 
arbetsmiljö. 

Grad 1 

Olofsson, B., 
Bengtsson, C., & 
Brink, E 

Sverige. 

Absence of 
response: a study 
of nurse´s 
experience of 
stress in the 
workplace. 

Journal of Nursing 
Management, 
(2003) 

Undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
stress och 
emotionella 
känslor som kan 
uppkomma från ett 
stressigt arbete. 

En grundad teori 
med intervjuer och 
induktiv metod 
utan förutfattade 
meningar. 

n=4 

Resultatet visade 
att sjuksköterskor 
upplevde stress 
som berodde på 
deras arbetsmiljö. 

Grad 1 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 2(3) 

Författare, Land Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Koponen, S-B., & 
Fredén 

Sverige. 

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

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

(2004) 

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

Kvalitativa intervjuer 
med grundad teori 
metod. 

n=10 

Beslutsfattande 
förekom ofta utan 
hänsyn till 
sjuksköterskornas 
kunskap och 
erfarenheter trots 
att besluten 
påverkar det 
dagliga arbetet på 
ett betydande sätt. 

Grad 1 

Hallin, K., & 
Danielsson, E 

Sverige, Norge. 

Registered 
nurses’ 
experiences of 
daily work, a 
balance between 
strain and 
stimulation: a 
qualitative study. 

International 
Journal of 
Nursing Studies 

(2007a) 

Var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av det 
dagliga arbetet. 

Kvalitativa intervjuer 
med 
konversationsstrategi. 

n=15 

Det ska finnas en 
balans mellan 
stimulans och ett 
stressfullt arbete. 

Grad 1 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 3(3) 

Författare, Land Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

MacKusick,C-I., 
& Minick, P, 

USA. 

Why Are Nurses 
Leaving? Findings 
From an Initial 
Qualitative Study 
on Nursing 
Attrition. 

MEDSURG 
Nursing 

(2010) 

Syftet var att 
identifiera de 
faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskan att 
lämna sitt arbete. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
tolkande 
hermeneutisk 
fenomenologi 
användes 

n=10 

Sjuksköterskorna 
lämnade arbetet 
på grund av 
otrevlig 
arbetsplats, 
känslomässigt 
lidande i samband 
med arbetet samt 
trötthet och 
utmattning. 

Grad 1 

Hallin, K., & 
Danielsson, E 

Sverige. 

Registered 
Nurses’ 
perceptions of 
their work and 
professional 
development. 

 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

(2007b) 

Var att belysa 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
sitt arbete och 
professionella 
utveckling 6 år 
efter examen. 

Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer med 
tolkande 
innehållsanalys. 

n=15. 

Visade att 
sjuksköterskorna 
inte trodde att de 
skulle ha ork att 
arbeta inom 
vården till 
pensionen. 

Grad 1 



 
 

 

 


	INRODUKTION
	BAKGRUND
	Stress
	Utmattningssyndrom
	Sjuksköterskans arbete
	Arbetsmiljö
	Omvårdnadsarbete

	Teoretisk referensram

	SYFTE
	METOD
	Datainsamling
	Analys
	Etiskt övervägande

	RESULTAT
	Krav och ansvar i en föränderlig arbetsmiljö
	Behovet av resurser och stöd

	Hög arbetsbelastning
	När de negativa följderna av stress följer med hem

	När kroppen säger ifrån
	Stress i sjuksköterskans omvårdnadsarbete
	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSLISTA
	BILAGEFÖRTECKNING

