
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskors upplevelse av  
arbetsrelaterad stress 

orsaker och konsekvenser för omvårdnaden 
 
 
 
 
 
 

ANDERSSON, CHRISTINE 
SIMONSSON, SUSANNE 

 
 

 
Examensarbete (omvårdnad, C) 15 hp 

November 2009 
Östersund 

 
 
 



   
 

 

ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Sjuksköterskor ligger högt på listan över yrken som har den sämsta 
psykosociala arbetsmiljön, vilket kan leda till stress. Syfte: Att belysa 
sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress samt deras uppfattningar om hur 
stress påverkar omvårdnadsarbetet. Metod: Litteraturöversikt där 13 kvalitativa 
artiklar bearbetats och analyserats med innehållsanalys. Resultat: Analysen 
resulterade i tre kategorier; ”orsaker till arbetsrelaterad stress”, ”konsekvenser” och 
”stressförebyggande åtgärder” med nio underkategorier samt ett övergripande tema; 
”organisationens roll i sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress”. 
Resultatet visade att orsaker till arbetsrelaterad stress beror på flera faktorer som 
organisatoriska faktorer, otillfredsställande ledarskap och bristande samarbete 
mellan kollegor och andra yrkeskategorier. Alla dessa omständigheter påverkar 
omvårdnadsarbetet och sjuksköterskor tvingas prioritera och arbeta under press 
vilket medför en upplevelse av att inte räcka till, sämre vårdkvalitet samt risk för 
patientsäkerheten. Detta gör att många sjuksköterskor funderar över att lämna yrket. 
Diskussion och konklusion: Organisatoriska faktorer har en betydande roll i 
sjuksköterskors upplevelse av stress. Åtgärder på flera plan är nödvändiga för att nå 
en förändring eftersom arbetsrelaterad stress och de efterföljande konsekvenserna 
som uppstår är ett mångfacetterat problem. Kvantitativ forskning som undersöker 
hur arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan kan påverka patientsäkerheten, samt 
huruvida neddragningar i vården verkligen är gynnsamt i längden, är något vi 
efterlyser.  
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BAKGRUND 

Kraven i arbetslivet har ökat markant sedan 1990-talet, framförallt när det gäller 

upplevelse av stress och psykisk ansträngning i arbetet (Socialstyrelsen, 2009, s. 

189,191). Enligt Arbetsmiljöverket har arbetssjukdomarna fyrdubblats sedan 1997 

och det beror främst på grund av stress och hög arbetsbelastning (URL I). Hög 

arbetsbelastning, konflikter på arbetsplatsen, skiftarbete, arbete som innebär risk 

för felbehandling och där andras hälsa kan äventyras samt arbete med människor 

är orsaker som bidrar till ohälsa och stress i arbetslivet. Höga arbetskrav i 

kombination med liten egenkontroll över sin arbetssituation innebär en ökad risk 

för negativ stress (Arbetsmiljöverket [AV], 2001:2, s. 10-11).  

 

Att sjuksköterskor upplever yrket som stressigt med höga krav, liten egenkontroll 

samt stor psykisk påfrestning visar kvantitativa studier (Rudman, Schüldt-Håård 

& Gustavsson, 2008:1; Gardulf et al., 2005). En enkätstudie utförd i USA (Aiken, 

Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002b) där mer än 10 000 sjuksköterskor 

deltog, visar att nästan hälften var missnöjda med sina jobb på grund av just hög 

arbetsbelastning. Denna dystra sanning visar även Arbetsmiljöverkets rapport om 

negativ stress och ohälsa (2001) där sjuksköterskor ligger högt på listan över 

yrken som har den sämsta psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket beskriver 

negativ stress som en fysiologisk reaktion i kroppen som uppstår när människan 

utsätts för höga krav och förväntningar. Detta kan leda till många olika negativa 

effekter av fysisk, psykisk, beteendemässig eller kognitiv natur (AV, 2001:2, s. 6-

7, 10-11, 23, 25, 30, 38).  

 

De varningssignaler som uppstår då en person utsätts för negativ stress kan vara 

problem med sömnen, koncentrationssvårigheter, sämre minne samt fysiska 

symtom som ont i kroppen. Stress kan leda till ångest, nedstämdhet, depression 

och en känsla av förlorad kontroll över livet. Då en person utsätts för daglig stress 

är det oerhört viktigt att få tid till återhämtning för att orka med. Trygghet samt 

möjlighet till att påverka sin livssituation är mycket viktigt för att klara av 

stressens påfrestningar. Även stöd från arbetsgivare, kollegor, vänner och familj 

som ger en känsla av att vara uppskattad och betydelsefull, betyder mycket för 

den utsatta individen (URL I). 
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Det är inte bara den enskilde individen som påverkas av stress utan även 

omgivningen, som till exempel arbetsplatsen där stress kan leda till felhandlingar, 

konflikter, samarbetssvårigheter, arbetsskador, sjukfrånvaro, personalomsättning 

och förlust av kompetens (AV, 2001:2, s. 6-7, 10-11). Stress beror ofta på en 

obalans mellan krav och resurser och upplevd stress i arbetet beror många gånger 

på organisatoriska faktorer som effektivisering och neddragning av personal 

(URL I). Arbetsgivaren har ett stort ansvar då personalen utsätts för stark press 

och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är arbetsgivaren skyldig att identifiera 

och åtgärda riskfaktorer som kan leda till psykisk stress och ohälsa hos de 

anställda, för att undvika att medarbetarna utsätts för till exempel långvarig 

arbetsrelaterad stress (AFS 2001:1). Att vara lyhörd för varningssignaler hos 

personalen och tidigt förebygga stress i deras arbete, har stor betydelse för att 

undvika de konsekvenser stress kan medföra. Då det kan ta mycket lång tid för en 

person som utsatts för stark stress att komma tillbaka till arbetslivet är det viktigt 

att tidigt vidta åtgärder för att förhindra att ohälsa uppstår och därmed undvika 

långvariga sjukskrivningar (URL I). 

Med tanke på att stress bland annat kan medföra sämre minne och koncentration 

väcks funderingar över hur arbetsrelaterad stress kan påverka omvårdnadsarbetet 

och patientsäkerheten. Socialstyrelsen har identifierat några vanligt 

förekommande riskfaktorer gällande patientsäkerheten, och några områden som 

anses vara extra riskfyllda är läkemedelshantering, användning av medicin-

tekniska produkter samt kommunikation och informationsöverföring på grund av 

att den mänskliga faktorn kan ställa till problem (URL II). När patienter eller 

anhöriga är missnöjda med vården kan de vända sig till Patientnämnden för att 

framföra sina synpunkter. Under år 2007 inkom det sammanlagt 24 065 ärenden 

till de olika patientnämnderna runt om i Sverige. Framförallt handlar det om vård-

, behandlings-, och omvårdnadsaspekter där bemötande och kommunikation är 

vanliga ärenden. Ofta handlar det om situationer där patientsäkerheten har 

äventyrats. Även bristfälligt bemötande kan påverka patientsäkerheten negativt 

om det haft betydelse för vårdens eller behandlingens genomförande (SOU, 2008, 

s. 106). 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvård 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att 

vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov. Det framgår även 

att hälso- och sjukvård ska vara organiserad på ett sätt som sörjer för en hög 

patientsäkerhet samt främja kostnadseffektivitet. I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) beskrivs det att sjuksköterskan 

ska organisera omvårdnadsarbetet och ansvara för patientens trygghet samt 

individuella omvårdnadsbehov. Att följa ordinationer och utföra dessa på ett 

säkert och professionellt sätt, följa gällande rutiner, riktlinjer och lagar samt 

förebygga eventuella risker är viktiga delar i yrkesutövningen. Sjuksköterskan har 

det primära omvårdnadsansvaret och ska arbeta utifrån fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 

att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). För att uppnå en god omvårdnad, enligt 

Norberg, Engström och Nilsson (1994, s. 10-11), ska den som vårdar se patienten, 

känna med denne samt vilja, kunna och ha möjlighet att hjälpa. De menar även att 

personalens möjligheter till att uppnå en god omvårdnad är beroende av 

organisation, ledning samt kompetens och utbildning.    

 

Att uppfylla de krav och förväntningar som yrkesrollen innebär samt lyckas 

upprätthålla en god omvårdnad och patientkontakt i en organisation som ständigt 

kräver prioriteringar, besparingar och där inflytandet är lågt ser vi som en stor 

utmaning. Hög arbetsbelastning, neddragning av personal, stress och låg lön i 

sjuksköterskeyrket är ett högaktuellt ämne som ofta debatteras. Forskning som 

bedrivits inom området är framförallt kvantitativ och där beskrivs ett stort 

missnöje bland sjuksköterskor gällande dessa aspekter. Med dessa rådande 

omständigheter föddes idén till denna uppsats där vi presenterar en 

sammanställning av kvalitativa studier för att nå en förståelse i sjuksköterskors 

upplevelse av arbetsrelaterad stress samt hur de tror att omvårdnaden påverkas av 

detta. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress samt deras uppfattningar om hur stress påverkar 

omvårdnadsarbetet.  

Frågeställningar  

- Vad orsakar upplevelse av stress i sjuksköterskors dagliga arbete?  

- Hur upplever sjuksköterskor att arbetsrelaterad stress påverkar 

omvårdnadsarbetet och patientsäkerheten?  

- Vad anser sjuksköterskor kan motverka upplevelsen av arbetsrelaterad 

stress? 

METOD 

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats har genomförts. En litteraturöversikt 

innebär enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 25, 29-30) att systematiskt söka 

litteratur för att sedan kritiskt granska och sammanställa den aktuella forskningen.  

Analysen är utförd med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) artikel 

om innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman innebär manifest innehålls-

analys att läsa en text för att sedan tolka synliga och uppenbara mönster i texten, 

dessa kan utmynna i kategorier och underkategorier. Latent innehållsanalys 

innebär att tolka vad texten handlar om, det vill säga den underliggande meningen 

vilket kan synliggöras i ett tema. Innehållsanalys görs genom att delar av texten 

kodas till meningsenheter genom kondensering av text. Meningsenheter kan vara 

ord, meningar eller stycken som är relaterade till varandra genom deras innehåll 

och sammanhang, dessa delas sedan in i kategorier.  

Litteratursökning  

Artikelsökningar har utförts i databaserna CinAhl och PubMed (medline) med 

olika konstellationer av sökord. Även manuella sökningar har utförts utifrån 

referenslistor från intressanta artiklar (se bilaga 1). Sökordet burnout användes 

som komplement eftersom sökordet stress inte gav tillräckligt med träffar. 

Sökordet qualitative användes för att finna kvalitativa artiklar som beskriver 

sjuksköterskors upplevelser och som motsvarar syftet. I första hand har svenska 

och nordiska studier valts ut för att försöka återspegla den svenska sjukvården. I 
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andra hand har andra västerländska studier valts. Studier som uteslutande 

behandlar specialistutbildade sjuksköterskor som intensiv-, operation-, anestesi- 

och barnsjuksköterskor har exkluderats på grund av att vår studie utgår ifrån 

allmänsjuksköterskans upplevelser.  

Urval och värdering  

Artiklar har i det första skedet valts ut efter titel, därefter har abstrakten studerats. 

Artiklar med intressanta abstrakt har sedan lästs i sin helhet. Därefter har de 

artiklar som motsvarat ändamålet granskats utifrån Carlssons och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa artiklar och graderats enligt skalor från I-III (se 

bilaga 2). Artiklarna har granskats utifrån abstrakt, syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsats där alla delar värderats med en poängskala från 0 till 3. 

Totalt inkluderades 13 kvalitativa artiklar av grad I (se bilaga 3).  

Etiska överväganden 

Denna litteraturstudie har utförts utifrån artiklar som är granskade och godkända 

av etisk kommitté. I de studier där det inte framgår om de är granskade av etisk 

kommitté har dock etiska aspekter noggrant beskrivits. De engelska artiklarna har 

efter bästa förmåga översatts för att återge det skrivna ordet så korrekt som 

möjligt. Citat har återgetts i sin ursprungliga form för att lyfta fram känslan och 

meningen i uttrycken. De artiklar och den litteratur som använts har behandlats 

med största respekt. 

Analys  

Analysen har i det första skedet utförts genom att vi läst varje artikel var för sig 

för att uppnå en förståelse om dess innehåll. Därefter har artiklarna diskuterats för 

att sedan läsas igenom än en gång för en djupare förståelse. Nästa steg har 

inneburit att lyfta fram meningsenheter och citat. Frågeställningarna har varit en 

utgångspunkt men vi har även varit öppna för andra infallsvinklar. Därefter har 

meningsenheterna färgkodats och sorterats för att nå en struktur (se tabell 1). Det 

manifesta budskapet i texten har delats in i kategorier och underkategorier, men 

även ett tema har växt fram. Vårt arbete har varit en process som hela tiden 

inneburit tillbakablickar i analysförfarandet.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 
Meningsenhet Underkategori Kategori 
 

Getting feedback on what you’ve done. That the 
supervisor tells you, for instance, that you’re 
competent and that you do good work. We don’t 
get appreciation from our supervisor that we 
need. I’m not just speaking for myself, others 
with me feel the same (Olofsson, Bengtsson & 
Brink, 2003, s. 354). 

 
Otillfredsställande 
ledarskap 
 
 

 
Orsaker till 
arbetsrelaterad 
stress 
 

 
There was too much stress. I didn’t have time for 
patient-oriented work, which was the reason I 
was working in the health care sector (Sjögren et 
al., 2005, s. 753). 

 
Arbets-
otillfredsställelse 

 
Konsekvenser 
 
 

 
You can get through a heavy load because of 
your co-workers (McNeese-Smith, 1999, s. 
1336). 

 
Kollegialt stöd 
 

 
Stress-
förebyggande 
åtgärder 

 

RESULTAT 

Utifrån analysen har det som uttryckts tydligt beskrivits i kategorier och 

underkategorier. Det underliggande budskapet som återspeglas i alla kategorier 

har beskrivits som ett övergripande tema. Se tabell 2 för en översikt över tema, 

kategorier och underkategorier. 

 
Tabell 2. Översikt över tema, kategorier och underkategorier 

 
Tema: Organisationens roll i sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress 

 
Kategorier Underkategorier 
 
Orsaker till arbetsrelaterad stress 

 
- Organisatoriska faktorer 
- Otillfredsställande ledarskap 
- Bristande samarbete 

 
Konsekvenser 

 
- Sämre omvårdnadskvalitet 
- Hotad patientsäkerhet  
- Arbetsotillfredsställelse 

 

Stressförebyggande åtgärder 

 
- Arbetsgivarens stöd 
- Tid till patientnära arbete 
- Kollegialt stöd  
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Orsaker till arbetsrelaterad stress 

Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska förändringar som innebär ökad arbetstakt, neddragningar av 

personal och hög arbetsbelastning påverkar det dagliga arbetet för sjuksköterskor. 

Detta kan leda till att sjuksköterskor upplever sin arbetssituation som mycket 

pressande och det dagliga arbetet upplevs som mer stressfyllt än stimulerande 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielsson, 2007; Olofsson, 

Bengtsson & Brink, 2003).  

 

Ett återkommande problem som tas upp i flertalet studier är personalbrist. Att 

arbeta i en organisation där bemanningen inte är tillräcklig gör att många 

sjuksköterskor upplever en hög arbetsbelastning där de bär ansvaret för alltför 

många patienter. Detta leder till att de känner sig missnöjda och stressade i sitt 

dagliga arbete (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Fagerberg, 2004; Hall, 2004; 

McGillis Hall & Kiesners, 2005; Miller, 2006; Olofsson et al., 2003; Sjögren, 

Fochsen, Josephson & Lagerström, 2005). 

 
The work-related stress that is really getting us right now is that we 
are having to work short. We are having really high acuity [patients] 
and not all the nurses that we usually get and that means more 
patients with more problems…it is less staff per shift (Hall, 2004, s. 
10). 

 
Sjuksköterskor upplever att arbetsbelastningen har ökat på grund av 

personalneddragningar, högt patientflöde och att allt fler svårt sjuka patienter 

vårdas på avdelningarna, vilket medför mer pappersarbete och ökad 

dokumentation. Förutom att vårda patienter ska sjuksköterskan finnas till för 

anhöriga, dela mediciner, dokumentera samt sköta kontakter med andra 

vårdgivare och instanser. Att få tiden att räcka till för alla administrativa och 

praktiska arbetsuppgifter som ska utföras i det dagliga arbetet är en bidragande 

orsak till stress och leder till känslor av att inte riktigt hinna slutföra något 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004; McGillis Hall & Kiesners, 2005; 

Olofsson et al., 2003; Shaha & Rabenschlag, 2007).  

 
You should be everywhere at the same time (Shaha & Rabenschlag, 
2007, s. 139). 
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För att hinna med alla arbetsuppgifter har sjuksköterskor uppgett att de hoppar 

över raster, stannar kvar efter arbetspassets slut eller påbörjar sitt skift tidigare. 

Trots detta upplever de att det endast finns tid för de absolut viktigaste 

arbetsuppgifterna och detta skapar en upplevelse av stress (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Hall, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; McGillis Hall & Kiesners, 

2005). I Hallin och Danielssons (2008) studie påpekar sjuksköterskorna dock att 

de bär ett visst ansvar själva, med detta menar de att så länge de passivt accepterar 

att arbetsbelastningen ökar och istället springer allt fortare för att hinna med, 

kommer inga förändringar att ske.  

Otillfredsställande ledarskap 

Sjuksköterskor upplever att de arbetar i en organisation som varken uppskattar 

dem eller har förståelse för deras arbetssituation. Bristande inflytande och 

delaktighet i sitt arbete skapar en känsla av förlorad arbetsglädje och detta 

framkallar irritation som har negativ inverkan hos både den enskilde individen 

och arbetsgruppen (Hallin & Danielsson, 2008; McGillis Hall & Kiesners, 2005; 

Olofsson et al., 2003; Sjögren et al., 2005).  

 
Getting feedback on what you’ve done. That the supervisor tells you, 
for instance, that you’re competent and that you do good work. We 
don’t get appreciation from our supervisor that we need. I’m not just 
speaking for myself, others with me feel the same (Olofsson et al., 
2003, s. 354). 

 
Obekväma arbetstider, låg lön samt brist på uppskattning och bekräftelse i arbetet 

leder till känslor av frustration och stärker upplevelsen av stress. Ledningen 

beskrivs som opersonlig där endast praktiska detaljer som arbetsuppgifter eller 

arbetstimmar diskuteras. Detta skapar en känsla av att inte vara sedd (Olofsson et 

al., 2003; Sjögren et al., 2005).  

 
I couldn’t influence my work situation. I felt like an unimportant cog in 
big wheel (Sjögren et al., 2005, s. 753). 
 

Bristande samarbete 

Även brist på samarbete mellan kollegor är en bidragande faktor till upplevd 

stress. När samarbetet inte fungerar optimalt, till exempel vid arbete med personal 
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som har otillräcklig utbildning eller kunskap, många nya på avdelningen eller 

kollegor med negativa attityder som inte följer rutiner, uppstår ett missnöje samt 

ett behov av att ha mer kontroll (Fagerberg, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; 

McNeese-Smith, 1999). Svårigheter att delegera arbetsuppgifter till under-

sköterskor uppgavs också vara ett problem som kan skapa konflikter. En annan 

bidragande orsak till stress var då sjuksköterskan måste utföra uppgifter som 

andra yrkeskategorier kunnat göra. Även samarbetsproblem med läkare uppgavs 

som ett problem (Hall, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; McNeese-Smith, 1999). 

Intriger och konflikter leder till dålig stämning och påverkar hela arbetsgruppen 

(Sjögren et al., 2005).   

 
…attitudes from individuals who don’t want to play a part on the 
team…They just don’t want to do their part to maintain the workload 
(Hall, 2004, s. 11). 
 

Konsekvenser 

Sämre omvårdnadskvalitet 

Neddragningar av personal skapar en ständig oro och många sjuksköterskor 

upplever att de har för många patienter att ansvara för. Detta leder till svårigheter 

att utföra god omvårdnad samt att möta patientens behov då sjuksköterskan inte 

hinner utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Fagerberg, 2004; Hall, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; McGillis Hall & 

Kiesners, 2005; McNeese-Smith, 1999; Miller, 2006; Shaha & Rabenschlag, 

2007). Då tiden inte räcker till och arbetsbelastningen är för hög ställs 

sjuksköterskor inför situationer där de ständigt tvingas prioritera. Känslan av att 

inte hinna med omvårdnaden hos svårt sjuka på ett sätt som sjuksköterskan 

egentligen önskar leder till känslor av frustration och otillräcklighet. Patienten är 

inte i centrum och det finns en risk att hon eller han betraktas som en 

arbetsuppgift och inte som en människa (Fagerberg, 2004; Hallin & Danielsson, 

2007; McGillis Hall & Kiesners, 2005; Olofsson et al., 2003).  

 
You lose the whole benefit of care, there’s so much paperwork, 
telephones ringing, paper everywhere, more and more. You lose the 
patient along the way. That’s what happens. (Olofsson et al., 2003, s. 
355).  
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Då sjuksköterskan endast hinner med de mest nödvändiga arbetsuppgifterna 

skapas en känsla av att inte räcka till samt en upplevelse av att vården blir av 

sämre kvalitet (Hallin & Danielsson, 2007) . Detta kan leda till en konflikt mellan 

organisationens förväntningar och sjuksköterskans omvårdnadsansvar (Fagerberg, 

2004). Även sjuksköterskors höga förväntningar på sig själva kan förstärka 

upplevelsen av stress eftersom de inte kan utföra den vård de vill ge patienten 

(Hall, 2004). För att hantera den stress som uppstår då arbetsbelastningen är hög 

prioriterar sjuksköterskor patientens behov och fokuserar på det som är absolut 

viktigast. Detta skapar missnöje och stor frustration hos sjuksköterskan eftersom 

omvårdnaden inte går att tillgodose på ett tillfredsställande sätt (Hall, 2004; Hallin 

& Danielsson, 2007; Olofsson et al., 2003; Miller, 2006). Att tvingas prioritera 

bort arbetsuppgifter för att hinna med det som ska göras under dagen kan leda till 

att basal omvårdnad, som patientens dusch och hygien, blir lidande (McGillis Hall 

& Kiesners, 2005). 

 
For the most part, I´ve never had the time to give really excellent 
quality care because of the amount of work that I´ve had to do, the 
amount of physical tasks (Miller, 2006, s. 479) 

 

Sjuksköterskor beskriver att även patienterna känner av den pressade situationen i 

sjuksköterskornas stressfyllda vardag. Detta kan leda till att patienterna tvekar 

inför att be om hjälp eller att ställa frågor och de undviker att ringa på sänglarmet 

eftersom sjuksköterskan verkar vara så upptagen (McGillis Hall & Kiesners, 

2005).  

Hotad patientsäkerhet  

Det finns en ständig rädsla för att inte handla rätt i stressfulla situationer eller att 

inte komma ihåg viktig information. Strävan efter att utföra en säker och adekvat 

vård går inte att uppfylla då det hela tiden fattas personal (Hall, 2004; Miller, 

2006; Olofsson et al. 2003; Sjögren et al., 2005).  

 

If I could change just one thing in nursing it would be staffing. It’s just 
not safe when you have so many patients. I worry something will 
happen (Miller, 2006, s. 479). 
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När sjuksköterskor ställs inför situationer där de saknar kunskap och erfarenhet 

kan tidsbrist medföra att de inte hinner ta reda på fakta och detta kan leda till att 

de tar genvägar som inte är patientsäkra (Hallin & Danielsson, 2007). Även för 

lite tid till överrapportering kan äventyra patientsäkerheten (Fagerberg, 2004). En 

oro för att inte räcka till och att ha missat något i slutet på arbetsdagen samt att 

begå ett misstag är något sjuksköterskor upplever som en stressfaktor. Ett litet 

misstag kan leda till stora konsekvenser och det omvårdnadsansvar sjuksköterskan 

har gentemot patienten kan upplevas som en stor press under hög arbetsbelastning 

och tidsbrist (Christiansen, 2008; Hallin & Danielsson, 2007; McNeese-Smith, 

1999; Olofsson et al., 2003). 

 

Ett stort flöde av patienter ger mer pappersarbete, tidskrävande rapporter och 

omfattande dokumentation. Då sjuksköterskan har det primära ansvaret för 

dokumentationen kan detta upplevas som en tidskrävande arbetsuppgift som inte 

kan frångås. Sjuksköterskor upplever att de spenderar mer tid med pappersarbete 

än med patientnära arbete och detta medför att sjuksköterskor dokumenterar när 

de har tid över, det vill säga under raster eller efter arbetspassets slut. På grund av 

hög arbetsbelastning och tidsbrist kan även kvaliteten i dokumentationen bli 

bristfällig och detta skapar onödigt dubbelarbete för nästkommande kollega 

(Hallin & Danielsson, 2007; McNeese-Smith, 1999; Olofsson et al., 2003).  

 
Everything must be written down – it must all be documented…then I 
wonder so to say, how much time will be left over to see the patient? 
(Hallin & Danielsson, 2007, s. 1225). 

 

Då sjuksköterskan ska finnas tillgänglig för kollegor, patienter och anhöriga 

uppstår fler arbetsuppgifter samtidigt och de blir ofta avbrutna i arbetet (Olofsson 

et al., 2003). Detta kan leda till att sjuksköterskorna tvingas ta genvägar för att 

hinna med. Konsekvenserna av detta kan bli att det inte finns tid att ge patienterna 

full uppmärksamhet, svara på deras frågor och lyssna till vad de har att säga 

eftersom sjuksköterskan ofta måste koncentrera sig på praktiska arbetsuppgifter 

som inte kan vänta. Denna situation kan leda till en bristfällig kontakt med 

patienten samt en svårighet att få en helhetsbild av dennes behov och mående 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Hall, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; 

McGillis Hall & Kiesners, 2005; Miller, 2006).  
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Arbetsotillfredsställelse 

Hög arbetsbelastning och personalbrist bidrar till både missnöje och stress vilket 

har en negativ inverkan på både humör och motivation. Detta gör att 

sjuksköterskor tänker på jobbet på fritiden (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; 

Olofsson et al., 2003; Shaha & Rabenschlag, 2007).  

 

There’s never enough time. You have to finish you know, what you 
thought you would during the day. If there’s been 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). 

 

Hög arbetsbelastning leder till både trötthet och irritation, vilket medför 

konsekvenser för sjuksköterskans upplevda välmående samt sämre möjligheter till 

att vila upp sig (McGillis Hall & Kiesners, 2005; Olofsson et al., 2003). Detta 

leder till att sjuksköterskor är tveksamma till att stanna kvar i professionen 

(McGillis Hall & Kiesners, 2005). Den pressande arbetssituationen med en lön 

som inte motsvarar mödan samt upplevelsen av begränsade utvecklings-

möjligheter, gör att sjuksköterskor oroar sig för att inte orka fortsätta med sitt 

arbete under hela sitt yrkesverksamma liv (Hallin & Danielsson, 2008). Sjögren et 

al. (2005) visar att sjuksköterskor som har lämnat yrket till största delen har gjort 

det på grund av missnöje med arbetsförhållanden i form av hög arbetsbelastning, 

obekväma arbetstider och för lite tid till patienterna. En sjuksköterska som lämnat 

professionen berättar: 

 
There was too much stress. I didn’t have time for patient-oriented 
work, which was the reason I was working in the health care sector 
(Sjögren et al., 2005, s. 753). 

 

Stressförebyggande åtgärder  

Arbetsgivarens stöd 

För att orka stanna kvar i yrket uttrycker sjuksköterskor en önskan om en 

drägligare arbetssituation i form av större personaltäthet, bättre arbetstider och 

mindre arbetsbelastning. Dessa förbättringar skulle enligt sjuksköterskorna leda 

till mer tid och högre kvalitet i omvårdnadsarbetet men även möjlighet till att 
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utvecklas samt få tid till att söka ny kunskap (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; 

Hallin & Danielsson, 2008; Sjögren et al., 2005).  

 

En stödjande arbetsplats stärker möjligheterna till att utföra ett gott arbete. Att få 

uppskattning och återkoppling från ledningen beskrivs som en viktig detalj för att 

känna motivation och tillfredsställelse. Möjlighet till reflektion och stöd samt 

handledning i hur stressfulla situationer ska hanteras, är något som sjuksköterskor 

efterfrågar (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Christiansen, 2008; Miller, 2006). 

Erfarna sjuksköterskor berättar att handledning är viktigt för den professionella 

utvecklingen och att det kan vara speciellt viktigt för de som är nya inom 

professionen. Då handledning inte alltid ingår i schemalagd arbetstid uttrycks en 

efterfrågan på detta (Miller, 2006). Möjlighet till reflektion kan även vara viktigt 

för konfliktlösning i arbetsgruppen och ett organiserat stöd är önskvärt (Hallin & 

Danielsson, 2008). 

 
I think your environment and where you work, when it’s respectful and 
trusting and flexible, you like what you do. When it’s not those things, 
you don’t like what you do (Miller, 2006, s. 477). 

 

Tid till patientnära arbete 

Sjuksköterskor vill få mer tid till patientnära arbete för att få möjlighet att skapa 

en god kontakt där de kan stötta patienten. En god kontakt med patienten ger 

känslor av välbefinnande samt professionell och personlig utveckling. En god 

kontakt med patienten berikar sjuksköterskors arbetsdag och ses som den största 

belöningen i deras dagliga arbete (Christiansen, 2008; Hallin & Danielsson, 2007, 

2008; Miller, 2006). Mer tid till patienterna ger även en känsla av kontroll där en 

medvetenhet om patientens behov finns. Känslan av att god omvårdnad uppnåtts 

reflekteras i patientens välmående. Att kunna hjälpa patienten, se denne tillfriskna 

eller lindra smärta bidrar till en upplevelse av tillfredsställelse hos sjuksköterskan 

(Christiansen, 2008; Hallin & Danielsson, 2008; McNeese-Smith, 1999). 

 
I feel good when I know I have delivered good care and helped my 
patients with their problems, or caught a problem that hadn’t been 
noticed (McNeese-Smith, 1999, s. 1334). 



   
 

 14 

Kollegialt stöd 

Stöd från kollegor är en viktig detalj för att trivas och klara de påfrestningar som 

uppstår inom yrket. En personalgrupp som ger möjligheter till reflektion och 

diskussion är viktigt för trivseln på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna sig som 

en i gänget och att tillit finns i gruppen. En god relation med arbetskamraterna 

bidrar till känslor av tillfredsställelse och trygghet (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Hallin & Danielsson, 2007, 2008; 

Miller, 2006; McNeese-Smith, 1999). Även återkoppling från kollegor och 

positiva reaktioner för utfört arbete är något sjuksköterskor beskriver som en 

viktig del för att trivas på arbetet (Christiansen, 2008). Att få stöd från sina 

kollegor, känna delaktighet i gruppen, kunna prata om olika saker, hjälpa varandra 

och ha roligt på jobbet gör arbetsbördan mindre att bära. Ett gott samarbete i 

arbetsgruppen kan väcka diskussioner och frågeställningar där personalen kan 

delge varandra kunskap. Att arbeta i en miljö som är respektfull och pålitlig 

skapar trivsel och möjligheter till att utföra ett gott arbete (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; McNeese-Smith, 1999; Shaha 

& Rabenschlag, 2007).  

 
…I think you have the strength to work if you can come out to the 
office and ventilate to those you work with after you’ve experienced 
some aggression…that turns things around, that’s what I feel 
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007, s. 250).  

 

När samarbetet fungerar bra mellan sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner 

underlättas arbetsbördan för sjuksköterskorna och de känner en större kontroll 

över det dagliga arbetet. Samarbete anges som något viktigt, speciellt under stress 

och i svåra situationer (Hall, 2004; Hallin & Danielsson, 2007; McNeese-Smith, 

1999) och vetskapen av att inte stå ensam då något oväntat inträffar skapar 

trygghet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

 
You can get through a heavy load because of your co-workers 
(McNeese-Smith, 1999, s. 1336). 
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DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Resultatet visar att orsaker till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor beror på organisatoriska faktorer som hög arbetsbelastning, 

personalbrist, brist på uppskattning från ledningen samt ett pressat tidschema där 

många olika arbetsuppgifter skall hinnas med. Även bristande samarbete mellan 

kollegor och andra yrkeskategorier uppges som en stressfaktor. Alla dessa 

omständigheter påverkar omvårdnadsarbetet i form av att sjuksköterskor tvingas 

prioritera och arbeta under press vilket medför upplevelser av att inte räcka till, en 

sämre vårdkvalitet samt en risk för patientsäkerheten. Den höga 

arbetsbelastningen gör att många sjuksköterskor funderar över att lämna yrket.  

 

I enlighet med resultatet visar även kvantitativa studier att sjuksköterskor anser 

sig arbeta i en stressig arbetsmiljö och att organisationen har ett stort ansvar 

gällande arbetsrelaterad stress (Aiken et al., 2002b; Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, 

Hasselhorn & Salanterä, 2008; Gelsema, Van Der Doef, Maes, Janssen, 

Akerboom & Verhoeven, 2006; Milisen, Abraham, Siebens, Darras & Dierckx de 

Casterlé, 2006; Rudman et al., 2008). Vi kan konstatera att organisatoriska 

faktorer har en betydande roll i sjuksköterskors upplevelse av stress, trots att 

arbetsgivaren har ett ansvar och en skyldighet att åtgärda riskfaktorer i 

arbetsmiljön. Huruvida detta är förenligt med arbetsmiljölagen är något som 

väcker funderingar. I resultatet har dock sjuksköterskor uppgett att de bär ett visst 

ansvar själva för att förändringar skall ske. Med detta sagt, vill vi framhålla att 

sjuksköterskor inte borde acceptera dessa arbetsförhållanden och att arbetsgivaren 

måste ta sitt ansvar.   

 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor oroar sig för att kvaliteten på vården ska 

påverkas på grund av den höga arbetsbelastningen. Att omvårdnadskvaliteten 

påverkas bekräftas i kvantitativa studier där sjuksköterskor uppger att yrket är 

extremt krävande både fysiskt och psykiskt, vilket leder till att de inte har 

möjlighet att utföra en god kvalitet i omvårdnadsarbetet (Aiken et al., 2001; 

Flinkman et al., 2008; Milisen et al., 2006). Många sjuksköterskor vill ha mer tid 

till patienterna för att få möjlighet att uppnå den vårdkvalitet de önskar att utföra 
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(Milisen et al., 2006). Detta får oss att fundera över om sjuksköterskors rådande 

arbetssituation som innebär hög arbetsbelastning, stress, pressat tidschema, liten 

egenkontroll och inflytande verkligen är förenligt med Hälso- och sjukvårdslagens 

krav på en god vård. Var är sjukvården på väg när det inte finns tillräckligt med 

tid till patienterna? Dokumentation är en viktig del i omvårdnadsarbetet, men vi 

anser dock att en jämvikt är nödvändig mellan administrativa och praktiska 

uppgifter, för att uppnå en god omvårdnad och en hög patientsäkerhet. För att 

uppnå en god kvalitet i dokumentationen anser vi även att det är nödvändigt med 

mer tid till patienten.  

 

Ett stort problem som framkommit i resultatet är personalbrist till följd av 

neddragningar och detta är en betydande orsak till hög arbetsbelastning. 

Sjuksköterskor oroar sig för att den rådande situationen skall påverka 

patientsäkerheten. Denna oro bekräftas av Aiken et al. (2002b) som visar i sin 

studie att risken för komplikationer och mortalitet hos patienten ökar då 

sjuksköterskan ansvarar för många patienter. Även Elfering, Semmer och Grebner 

(2006) visar att sjuksköterskor som arbetar under hög arbetsbelastning i högre 

grad riskerar att begå misstag i arbetet i form av till exempel bristfällig 

dokumentation, risk för felaktig medicinering och fördröjd omvårdnad till 

patienterna. Enligt Surani, Murphy och Shah (2007) utgör även skiftarbete och 

övertid en risk för patientsäkerheten då dessa faktorer kan bidra till sämre 

koncentrationsförmåga på grund av trötthet.  

 

Detta är en situation som inte är acceptabel och vi anser att det finns en stor risk 

att patienten hamnar i skuggan av besparingskrav. Detta får oss även att fundera 

över om de besparingsåtgärder som görs i form av neddragning av personal 

verkligen är gynnsamt i det långa loppet. Är det verkligen kostnadseffektivt att 

genom besparing av personal riskera längre vårdtider för patienterna då det 

föreligger en högre risk att de drabbas av vårdrelaterade infektioner och skador? 

Dessa frågor leder oss vidare till en undran över vilket bemanningsantal som är 

relevant för att nå en dräglig arbetstakt. Enligt Unruh (2008) finns det ingen 

optimal siffra för hur många patienter som är lämpligt för sjuksköterskan att 

ansvara över och samtidigt uppnå en god kvalitet på vården. Det beror istället på 

flera olika faktorer som till exempel arbetsmiljö, vem sjuksköterskan är, vilka 
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patienter som vårdas samt hur pass sjuka de är. Den bemanning som är passande 

på en avdelning kanske inte alls är lämplig för en annan avdelning. Vi tror därmed 

att en mer anpassad bemanning på avdelningarna kan vara av värde för att uppnå 

en god vård och en rimlig arbetsbelastning för sjuksköterskorna. 

 

Att sjuksköterskor funderar över att lämna yrket på grund av de rådande arbets-

förhållandena är ett oroväckande fynd i resultatet. Denna negativa trend påvisas 

även i kvantitativa studier där bland annat dålig lön, arbetstider, höga arbetskrav, 

missnöje med ledning, organisation och arbetstider, dåliga utvecklingsmöjligheter 

samt konflikter i arbetsgruppen anges som orsaker till att sjuksköterskor 

överväger att lämna yrket (Flinkman et al., 2006; Fochsen, Sjögren, Josephson & 

Lagerström, 2005; Vahey, Aiken, Sloane, Clarke & Vargas, 2004; Chang, 

Hancock, Johnson, Daly & Jackson, 2005). Även Milisen et al. (2006) visar i en 

studie med drygt 9000 deltagande sjuksköterskor att hälften var osäkra på om de 

ville stanna kvar i professionen till pensionsåldern. Studien visar också att mer än 

hälften av deltagarna skulle avråda andra från att utbilda sig till sjuksköterska. 

Detta får oss att fundera över framtiden – om ingen förändring sker, vem kommer 

då att orka stanna kvar inom professionen? Vem kommer att vilja utbilda sig till 

sjuksköterska, då lönen är låg och arbetskraven orimligt höga? Och vem ska då 

ombesörja patienten? 

 

För att orka med yrkets stressiga villkor behövs stöd från både kollegor och 

arbetsgivare men även avsatt tid för reflektion och återkoppling är något som 

sjuksköterskor efterlyser. Teasdale, Brocklehurst och Thom (2001) visar att 

sjuksköterskor som har en förstående och stöttande ledning hanterar det krävande 

yrket bättre. Aiken, Clarke och Sloane (2002a) visar att stöd från arbetsgivaren i 

kombination med ökad bemanning leder till en högre patientsäkerhet. Vahey et al. 

(2004) visar dessutom att en tillfredsställande personalgrupp samt goda relationer 

mellan läkare och sjuksköterskor bidrar till att patienter upplever en bättre vård 

samt att sjuksköterskor mår bättre på sin arbetsplats. Detta stärks även av 

Tourangeau, Cranley och Jeff (2006) som visar att de sjukhus som hade de lägsta 

siffrorna med patientdödlighet även hade mycket bra kommunikation mellan 

sjuksköterskor och läkare. Även Milisen et al. (2006) visar i en omfattande 

kvantitativ studie att en god relation med kollegor och ledning är mycket viktigt 
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för att kunna uppnå en god vård. Vi kan bara konstatera att detta är ett område 

som är mycket viktigt och vi anser att organisationen och ledningen har ett stort 

ansvar för att uppnå en väl fungerande arbetsplats. För att uppnå goda relationer 

mellan kollegor på arbetsplatsen har både organisation och den enskilde individen 

ett ansvar. Med detta menar vi att organisationen kan skapa en tillåtande 

arbetsplats där tid för reflektion och diskussion inom arbetsgruppen avsätts samt 

minska den höga arbetsbelastningen som leder till stress. Genom att minska 

stressfaktorer tror vi att relationerna inom arbetsgruppen kan stärkas men det 

krävs även att den enskilde individen tar sitt ansvar för att nå en god stämning i 

gruppen. 

Metoddiskussion 

Vårt resultat är baserat på 13 kvalitativa artiklar för att nå en förståelse för 

sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress. Vi har endast inkluderat 

artiklar av grad I vilket vi ser som en styrka då vårt arbete innehåller material av 

hög kvalitet. Att vi främst använt oss av nordiska artiklar kan vara både en styrka 

och svaghet. Styrka för att vi vill spegla den vård vi har i Sverige och en svaghet 

för att viktig kunskap från andra länder kan ha gått förlorad. I artikelsökningarna 

bestod många träffar av studier som behandlat specialistutbildad personal. Dessa 

valde vi bort eftersom vi ville belysa allmänsjuksköterskans upplevelse. Dock kan 

detta ha medfört att betydande upplevelser kring arbetsrelaterad stress har gått 

förlorade i vårt arbete. Vi har inte använt oss av begränsningar på årtal i 

artikelsökningen. De inkluderade artiklarna är dock inte äldre än 10 år. Detta 

beror framförallt på att de flesta sökningarna gav relativt ny forskning. Dock har 

ingen studie uteslutits på grund av årtal utan snarare på grund av dess innehåll.  

 

Att vi i anaylsförfarandet varit öppna för andra infallsvinklar och inte endast 

utgått från våra frågeställningar ser vi som en styrka eftersom annan kunskap än 

den vi eftersökte har kunna träda fram. Analysprocessen har inneburit ett ständigt 

tillbakablickande i materialet och detta ser vi som en styrka eftersom vi ständigt 

kontrollerat att vi kodat och tolkat materialet på ett korrekt sätt. Från början sökte 

vi efter kategorier för att kunna dela in fakta men så småningom växte även ett 

tema fram, detta hade vi inte räknat med då vi gav oss ut på denna resa.   
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Vi valde kvalitativa artiklar för att fånga sjuksköterskans upplevelse kring det 

valda ämnet. Kanske en mixad design kunde ha stärkt resultatet ytterligare, dock 

anser vi att de kvalitativa artiklar som analyserats är av hög kvalitet och resultatet 

presenterar många bärande citat vilket stärker trovärdigheten.  

Konklusion 

För en överblick över vår slutsats, se figur 1.  

Flera faktorer spelar in i sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress och 

detta är ett problem som kan leda till många konsekvenser. Det som framträtt i 

resultatet är organisationens betydande roll för sjuksköterskors upplevelse av 

stress, som till exempel personalneddragningar, hög arbetsbelastning och 

bristfälligt ledarskap. För att nå en förändring i den rådande situationen anser vi 

att det krävs åtgärder på flera plan då detta är ett mångfacetterat problem. Vidare 

kvantitativ forskning som undersöker hur arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 

kan påverka patientsäkerheten samt huruvida neddragningar i vården verkligen är 

gynnsamma i längden är något vi efterlyser.  

 
 

  - Personalneddragning. 
- Hög arbetsbelastning . 
- Tidsbrist. 
- Brist på uppskattning 
  och inflytande. 
- Samarbetssvårigheter 

 

Prioriteringar i arbetet 
Oro 
Frustration 
Irritation, konflikter 
Arbetsotillfredsställelse 
 

Lämna yrket? 
 

Sämre vårdkvalitet 
Vårdrelaterade komplikationer 
Hotad  patientsäkerhet 
Mindre tid till patientnära 
arbete 

Ekonomisk vinst? 

Upplevelse av stress hos sjuksköterskan 
 

Figur 1. Överblick över slutsats 
beträffande resultatet. 
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Bilaga 1. Översikt sökningar resultatartiklar.   
Datum Data-

bas 
Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 
Förkastade Utvalda 

(antal) 
Används 
I resultatet 

090902 Cinahl Patient safety, stress, 
nursing 

 137 * 118 
** 11 
***8 

-  

090902 CinAhl Nursing, workload, stress, 
qualitative 

Abstract, peer 
reviewed 

56 * 52 
** 1 
*** 2 
**** 1 
 

-  

090909 CinAhl Burnout, nursing, qualitative  89 * 63 
** 20 
*** 3 

3 Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) 
Hall (2004) 
Shaha & Rabenschlag (2007) 
 

090902 Pubmed Patient safety, stress, 
nursning 

Abstract, humans, 
english 

115 * 110 
** 5 

-  

090902 Pubmed Quality of care, nurse, 
patient, stress, experience 

Abstract, humans, 
english 

72 * 67 
** 3  
**** 1 

1 Billeter-Koponen, Fredén (2005) 

090909 Pubmed Nursing, quality of care, 
workload, caring 

Abstract, humans, 
english 

46 * 45 1 Miller (2006) 

090909 Pubmed Nurse, patient, burnout, job 
dissatisfaction  

Abstract, humans, 
english 

23 * 17 
** 6 

-  

090909 Pubmed Nursing, nurse, patient, 
quality of work, qualitative 

Abstract, humans, 
english 

114 * 107 
** 3 
 

4 Christiansen (2008) 
Hallin & Danielson (2007)  
Hallin & Danielson (2008) 
McGillis Hall & Kiesners (2005) 

090909 Pubmed Nurse, stress, workplace, 
experience 

Abstract, humans, 
english 

63 * 55 
** 7 
 

1 Olofsson, Bengtsson & Brink (2003) 

090912 Manuell 
sökning 

    3 Fagerberg (2004) 
McNeese-Smith (1999) 
Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström 
(2005) 

 
* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel  *** Antal förkastade pga ingen fulltext  
** Antalet förkastade efter läsning av abstract  **** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning  



Bilaga 2. Carlsson och Eimans bedömningsmall.    
 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 
Poängsättning  0  1  2  3 
 
Abstrakt   Saknas  1/3  2/3  Samtliga 
(syfte, metod, resultat=3p) 
Introduktion   Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven 
Syfte   Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt 
 
Metod 
Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant 
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig 
Triangulering   Saknas  Finns 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)  Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
Patienter med 
lungcancerdiagnos  Ej undersökt  Liten andel  Hälften  Samtliga 
Bortfall   Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
 
Bortfall med betydelse för  Analys saknas / 
resultatet   Ja  Nej 
Kvalitet på analysmetod  Saknas  Låg  Medel  Hög 
Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna 
 
Resultat 
Frågeställning besvarad  Nej  Ja 
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc)  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc)  Ej acceptabel  Låg  Medel  God 
 
Diskussion 
Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor  Saknas  Låg  God 
Anknytning till Saknas  Låg  Medel  God 
tidigare forskning 
 
Slutsatser 
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets Slutsats saknas  Låg  Medel  God 
huvudpunkter belyses) 
Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 
 
Total poäng (max 48 p)  p  p  p  p 
p 
 
Grad I: 80%  
Grad II: 70%  
Grad III: 60% 
 
Titel 
Författare 



   
 

 

Bilaga 3:1(4). Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitets 
grad 

Billeter-
Koponen & 
Fréden 
2004 
Sverige 

Att nå en djupare 
förståelse för hur 
sjuksköterskor upplever 
långvarig stress och 
utbrändhet 

Kvalitativ 
Öppna intervjuer, 
semistrukturerade, 
Grounded theory 

10 sjuksköterskor 
som upplevt 
långvarig stress och 
utbrändhet som lett 
till att de haft 
långvarig frånvaro 
från arbetet 

Grounded theory, 
för att nå en djup 
förståelse, kodat 
material och 
indelat i 
kategorier 
 

Centralt i studien var att maktlöshet 
påverkade sjuksköterskors upplevelse 
av arbetets värde. Sjuksköterska-
patientrelation upplevdes av 
deltagarna som en viktig del i vården.   

I 

Blomberg & 
Sahlberg-
Blom 
2007 
Sverige 

Beskriva hur 
omvårdnadsteamet som 
vårdar patienter med 
långt framskriden 
cancer hanterar svåra 
situationer i 
vårdarbetet. 

Kvalitativ, 
deskriptiv,  
16 fokusgrupp-
diskussioner, varje 
grupp innehöll 2-8 
personer, från tre 
olika vårdenheter. 
Öppna frågor och 
följdfrågor. 
Observatör. 

77 deltagare, alla 
kvinnor 

Fenomenologisk 
metod.  
Meningsbärande 
enheter som 
transformerades 
till en 
sammanfattning. 

Sjukvårdspersonal hanterar svåra 
situationer genom en balans mellan 
närhet och distans. I de flesta svåra 
situationer verkade personalen 
spontant välja strategi för att hantera 
situationen. Variationer av närhet och 
distans identifierades. Personal har ett 
behov av reflektion över det dagliga 
omvårdnadsarbetet för att öka 
medvetenhet om vad som styr 
omvårdnadshandlingar.  

I 

Christiansen 
2007 
Norge 

Att belysa hur 
sjuksköterskor 
beskriver situationer 
som reflekterar att de 
har utfört en gott 
arbete. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
djupintervjuer 

4 grupper med 10 
sjuksköterskor, 
lärare, revisorer 
och datatekniker, 
fokus har varit på 
sjuksköterske-
gruppen. De har 
med egna ord fått 
beskriva sitt arbete.  

Först har teman 
plockats ut, ett 
kvalitativt 
dataprogram 
(Atlas) har 
använts, data har 
kodats så det 
överensstämmer 
med de teman 
som framkommit.  

De huvudsakliga fynden som 
bekräftar att ett gott arbete har 
uppnåtts var då grundläggande behov 
hos patienten och anhöriga 
säkerställts, att man har klarat av 
kraven på ansvar. Även positiv 
återkoppling var viktigt.  
Patientens välmående reflekterar ett 
gott arbete.  

I 



   
 

 

Bilaga 3:2(4). Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 
 
Fagerberg 
2004 
Sverige 

Att förstå meningen i  
sjuksköterskors 
berättelser om deras 
arbetserfarenheter fem 
år efter examen 

Kvalitativ 
Intervjuer 
 
 

16 sjuksköterskor 
 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod, influerad 
av Paul Ricoeur, 
förstå meningen 
av texten 

Det är ett komplext förhållande 
mellan sjuksköterska, organisation 
och patientvård. Sjuksköterskor 
behöver stöd och utveckling för att 
kunna garantera hög vårdkvalitet.   

I 

Hall 
2004 
USA 

Identifiera vanliga 
arbetsrelaterade 
stressorer och 
copingstrategier hos 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
explorativ studie. 
Halvstrukturerade 
intervjuer och 
observationer för 
att styrka 
intervjuernas 
trovärdighet. 
Grounded theory. 

10 sjuksköterskor, 
1 man och 9 
kvinnor 

Grounded theory 
Varje intervju 
analyserad två 
gånger, kodad 
och sorterad i 
kategorier.  

Stress var relaterat till svårigheter att 
tillgodose patienters behov, höga 
förväntningar på sig själv, hög 
arbetsbelastning och samarbete med 
oerfarna kollegor.  

I 

Hallin & 
Danielsson  
2007 
Sverige 

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av det 
dagliga arbetet. 

Kvalitativ 
Intervjuer, öppna 
frågor. 
 

15 sjuksköterskor 
sex år efter examen 

Tolkande 
innehållsanalys 
som gett teman 
och subteman 

Huvudtema: balans mellan spänning 
och stimulering.  
Patientantal har ökat, planering och 
prioritering i teamet har minskat, 
sämre kvalitet på dokumentation. 
Patientkontakten är viktig för 
sjuksköterskans personliga 
utveckling. Svårigheter att delegera. 
  

I 

Hallin & 
Danielsson  
2008 
Sverige 

Belysa sjuksköterskors 
uppfattning om deras 
arbete och 
professionella 
utveckling sex år efter 
examen 

Kvalitativ 
Djupintervjuer, 
semistrukturerade 

15 sjuksköterskor,  
 

Innehållsanalys 
som gett teman 
och subteman 

 Två teman och fem subteman.  
Att hålla sjuksköterskor 
tillfredsställda och undvika 
otillfredsställelse är nödvändigt för 
både utbildare och arbetsgivare. Det 
är viktigt att arbetsgivarna prioriterar 
sjuksköterskors tid med patienter 
samt motiverar och stöttar dem i sin 
professionella utveckling. 

I 



   
 

 

Bilaga 3:3(4). Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 
 
McGillis 
Hall & 
Kiesners, 
2005 
Kanada 

Att förstå 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
arbetsmiljön. 

Kvalitativ 
Intervjuer, narrativa 

8 sjuksköterskor  Metod för att 
identifiera och 
tolka narrativa 
berättelser enligt 
Lieblich, Tuval-
Mashiach & 
Zilber 

Sjuksköterskor upplever en hög 
arbetsbelastning vilket försvårar deras 
förmåga att utföra en god kvalitet i 
omvårdnaden, de känner sig 
frustrerade, det påverkar deras 
privatliv och möjligtvis även utfallet 
för patienten. 
 

I 

McNeese-
Smith 
1999 
USA 

Att identifiera och 
beskriva 
sjuksköterskors syn på 
arbetstillfredsställelse 
och otillfredsställelse. 

Kvalitativ 
Intervjuer, 
semistrukturerade 

30 sjuksköterskor, 
28 kvinnor och 2 
män.  

Innehållsanalys, 
kodat material, 
kategorier och 
teman.  

Arbetstillfredsställelse kan 
identifieras utifrån patientvård, miljö, 
lagom arbetsbelastning, relationer 
med kollegor, personliga faktorer, lön 
och förmåner, professionalism samt 
kulturell bakgrund. Otillfredsställelse 
kunde knytas an till patientvård, 
faktorer som stör arbetet och 
patientvården, känsla av hög 
arbetsbelastning, relationer med 
kollegor, personliga faktorer, 
organisatoriska faktorer och vilken 
position man har som sjuksköterska.  
 

I 

Miller 
2006 
USA 

Undersöka vad som står 
för gott arbete bland 
relativt nya 
sjuksköterskor samt 
erfarna sjuksköterskor 
angående de 
svårigheter de möter.  

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

8 ”nya” 
sjuksköterskor 
16 erfarna 
sjuksköterskor 

Fenomenologisk 
prägel beskriven 
av Moustakas, 
rangordning av 
det 
sjuksköterskorna 
uppfattar som 
mest beskrivande 

Alla sjuksköterskor klassade 
teamarbete, sammanhållning och att 
ha samma värderingar som viktiga 
delar för att utföra ett gott arbete. För 
att övervinna svårigheter använder sig 
sjuksköterskor av prioritering, att 
stärka gruppen och att reflektera.  

I 
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Olofsson, 
Bengtsson & 
Brink 
2003 
Sverige 

Beskriva 
sjuksköterskans 
upplevelse av stress och 
de känslor som uppstår 
från stress på arbetet 

Kvalitativ 
Intervjuer semi-
strukturerade med 
öppna frågor, 
grounded theory 

4 sjuksköterskor Grounded theory 
Kodade och 
transkriberade 
intervjutexter. 
Kategorier och 
teman.  

Stressfulla situationer orsakar 
problem för sjuksköterskor i deras 
dagliga arbete. Dålig återkoppling 
från chefer. Upplevde frustration, 
maktlöshet, hopplöshet och 
otillräcklighet; detta ökade 
upplevelsen av stress på arbetet. Dålig 
återkoppling leder till stress.  
 

I 

Shaha & 
Rabenschlag 
2007 
Schweiz 

Visa sjuksköterskors 
syn på betungande 
situationer, identifiera 
områden som kan 
förändras på en 
grupp/teamnivå och 
utvärdera dessa. 

Kvalitativ, 
fokusgrupper 
 

Totalt 16 
sjuksköterskor och 
13 undersköterskor. 
 
 
 

Kodat material 
enligt Strauss & 
Corbin och 
sorterat i teman. 

Hur gruppen agerar tillsammans 
spelar en stor roll för stressiga 
situationer i omvårdnaden. För att 
förbättra dessa situationer behövs 
samarbete.  

I 

Sjögren, 
Fochsen, 
Josephson & 
Lagerström 
2005 
Sverige 

Identifiera före detta 
omvårdnadspersonals 
huvudanledningar att 
lämna 
omvårdnadyrken, 
utröna vad som behövs 
för att de ska komma 
tillbaka 

Kvalitativ 
Två öppna frågor i 
ett frågeformulär. 
 

288 deltagare. 
Sjuksköterskor 
(36%) och 
undersköterskor 
(64%). 
 

Manifest 
innehållsanalys 
på texten.   

Arbetsförhållanden avgör beslutet att 
sluta arbetet och förbättrade 
arbetsförhållanden är största 
anledningen att komma tillbaka till 
arbetet. Största anledningen att lämna 
arbetet var arbetsbelastning.  

I 

 


