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Abstrakt  

Introduktion/bakgrund: En anledning till varför sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke är 

att de utsätts för arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad stress innebär att kraven och pressen 

från arbetet är för stora jämfört med vad individen klarar av, som exempelvis vid hög 

arbetsbelastning. En ökad kunskap kring hur sjuksköterskan upplever sin arbetsrelaterade 

stress kan bidra till förändringar i organisationen som leder till att sjuksköterskor inte väljer 

att lämna sitt yrke. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av arbetsrelaterad stress. 

Metod: En litteraturöversikt med totalt 15 vetenskapliga artiklar utav kvalitativ, kvantitativ 

och mixad design som har sammanställts till ett resultat. Resultat: Efter bearbetningen av 

artiklarna identifierades tre kategorier: Orsaker till arbetsrelaterad stress, Konsekvenser av 

arbetsrelaterad stress och Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress och fem subkategorier: 

Organisatorisk arbetsmiljö, Social arbetsmiljö, Inverkan på omvårdnadsarbetet, Copingstrategier på 

arbetet och Copingstrategier utanför arbetet. Diskussion: Organisatorisk och social arbetsmiljö 

har en betydelsefull del i sjuksköterskans erfarenheter av stress vilket påverkade vården av 

patienter negativt. Sjuksköterskan använde sig av olika copingstrategier för att hantera 

stressen. Slutsats: Arbetsgivaren bör se över arbetsmiljön och hur den kan förändras, detta 

genom att öka sin egen förståelse om vad som orsakar stressen samt hur den påverkar 

vården och sjuksköterskorna. 

 

Nyckelord: Arbetsbelastning, Arbetsmiljö, Coping, Erfarenheter, Omvårdnad, Socialt stöd. 
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Introduktion 

Kraven i arbetslivet har ökat gällande upplevelserna av stress och psykisk ansträngning, 

speciellt hos kvinnor som arbetar inom vården (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus kan uppleva arbetsrelaterad stress (Opie et al., 2011) och den 

arbetsrelaterade stressen som sjuksköterskorna utsätts för beskrivs som ett globalt problem 

(Lambert & Lambert, 2001). Sjuksköterskeyrket kan upplevas så stressigt att sjuksköterskor 

väljer att lämna sitt yrke för ett mindre ansträngande yrke (Collins, 1996).  Därför valde 

författarna att fördjupa sig i ämnet för att belysa problemet ur sjuksköterskors perspektiv för 

att kunna bidra med en ökad förståelse kring deras arbetssituation.  

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll  

En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att främja hälsa (International Council of Nurses 

[ICN], 1987). Begreppet hälsa definieras som ett totalt psykiskt, fysiskt och mentalt 

välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom eller sjuklighet (World Health 

Organization [WHO], 1946). Sjuksköterskans andra uppgifter är att förebygga sjukdom och 

vårda alla individer som är fysiskt eller psykiskt sjuka samt lider av funktionshinder. 

Sjuksköterskan undervisar, är en del av ett vårdteam, handleder och utbildar annan vård- 

och omsorgspersonal samt engagerar sig i forskning (ICN, 1987). Sjuksköterskan utför 

omvårdnad på personnivå. Syftet med omvårdnaden är att minska lidande och under 

palliativ vård verka för en fridfull och värdig sista tid i livet. Hänsyn ska alltid tas till ålder, 

kön, kulturell och social bakgrund vid utförandet. I omvårdnaden är det även viktigt med en 

god relation till patienten för att styrka patientens och anhörigas delaktighet i vården 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Vikten av delaktigheten kan hänvisas till Patientlagen 

(SFS 2014:821, kap. 5) som beskriver att hälso- och sjukvården ska genomföras i samråd med 

patienten. Vården som sjuksköterskan utför ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763, 2 a §) uppfylla kraven på en god vård vilket innebär att den ska uppnå god kvalitet 

med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

under behandlingar, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens autonomi och 

integritet, stödja goda relationer mellan patienten och sjuksköterskan samt ta hänsyn till 

http://www.icn.ch/who-we-are/icn-definition-of-nursing/
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patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Vikten av säkerheten uttrycks särskilt i 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 4 §) som beskriver att sjuksköterskan är 

skyldig att upprätthålla en hög patientsäkerhet.  

 

En arbetsdag för sjuksköterskan kan innebära att sjuksköterskan spenderar ungefär 31 % av 

ett arbetspass på åtta timmar med patienterna och resten av tiden på andra aktiviteter som 

att till exempel förbereda medicinska behandlingar, räkna narkotika, rapportera och gå på 

rond (Hendrickson, Doddato & Kovner, 1990). Dagen kan även innebära att sjuksköterskan 

spenderar 31 % av tiden stående, sittande eller gående, 20 % till dokumentering, 15 % till 

patientvård, 14 % till att förbereda medicin, 10 % till hushållsarbete, 7 % till förflyttningar 

och transporter av patienter och 3 % till sjuksköterskorna själva (Feidler, Weir, van Wyk & 

Andrews, 2012).  

 

Stress 

Det autonoma nervsystemet består av två delar, de sympatiska och parasympatiska 

nervsystemen. När en individ utsätts för stress leder det till en ökad aktivitet i det 

sympatiska nervsystemet (Engler & Engler, 1995). Vid en akut stressituation kommer därför 

hjärnan att ge signaler till binjurarna att producera stresshormoner (Socialstyrelsen, 2009), 

främst katekolaminerna adrenalin och noradrenalin (Engler & Engler, 1995). Detta resulterar 

i en mängd olika fysiologiska reaktioner i kroppen som gör att kroppen förbereds på en 

fysisk ansträngning (Socialstyrelsen, 2009). Det som sker i kroppen vid den fysiologiska 

stressreaktionen är bland annat att pulsen och andningsfrekvensen ökar, luftrören vidgas 

och blodtrycket samt blodsockret stiger (Engler & Engler, 1995). Psykiskt känner individen 

rädsla, irritation, ilska, fientlighet och aggressivitet. Då stressen pågår under en längre tid 

och blir så kallad långvarig kan den ge upphov till olika besvär. Dessa besvär kan visa sig 

genom fysiska symtom som domningar och muskelsmärtor och psykiska symtom som 

exempelvis nedstämdhet och olust. När stressen får fortskrida kan dessa symtom övergå i 

depressioner, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdomar. Sömn är något som ger 

kroppen tid att återhämta sig och är därför ett viktigt motstånd mot denna stegring av 

symtom som sker vid långvarig stress (Socialstyrelsen, 2009). 
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Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 

WHO definierar arbetsrelaterad stress som när kraven och pressen från arbetet är för 

stora jämfört med vad individiden klarar av, vilket utmanar individens förmåga att 

hantera den (WHO, 1986). Arbete som är stressigt och psykiskt påfrestande är vanligt hos 

både kvinnor och män som arbetar inom landstinget. Kvinnor upplevde fram till 1990 sitt 

arbete som stressigt i samma omfattning inom alla sektorer (privat, statlig, landsting och 

kommunal sektor), efter 1990 ökade dock antalet kvinnor som upplevde sitt arbete som 

stressigt mer hos landstingsanställda kvinnor än hos kvinnor i andra sektorer 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Orsaker som kan påverka sjuksköterskors arbetsrelaterade stress är sjukvårdens snabba 

arbetstakt, det ökade kravet på effektivitet, de höga kraven som ställs på vårdens kvalitet 

och patientsäkerhet samt den höga arbetsbelastningen och mängden av arbete som 

sjuksköterskor upplever (Johansson, Sandahl & Hansson, 2013; Johnston, Jones, Charles, 

McCann & McKee, 2013). Att sjuksköterskor känner av stress är vanligt förekommande 

idag. Det kan påverka sjuksköterskans egen hälsa och dessutom påverka omvårdnaden 

av patienterna som följd (Farquharson et al., 2012), då bland annat försämrad 

prestationsförmåga, minnesstörningar och sömnproblem är en konsekvens av stress 

(Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskorna kan känna rädsla för att de på grund av stressen 

gör misstag som är skadliga för patienten (Johnstone, 2002).  

Det är arbetsgivarens uppgift att förebygga arbetsrelaterad stress hos arbetstagarna, 

främst genom organisatoriska åtgärder. Det kan vara åtgärder som att öka resurserna för 

att kunna utföra arbetet, reducering av arbetskraven och tydlighet angående 

verksamhetens mål och de krav som ställs på arbetet. Det kan även vara åtgärder som att 

främja samarbetet mellan  arbetstagarna eller genom att öka bemanningen, ge stöd och ha 

tydliga rutiner för hur konflikter och kränkande särbehandling hanteras 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt en studie från Australien använde sjuksköterskor 

copingstrategier i form av planerad problemlösning, att söka socialt stöd, självkontroll, 
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flykt/undvikande och avståndstagande för att hantera arbetsrelaterad stress (Lim, 

Bogossian & Ahern, 2010).  

Coping 

Lazarus och Folkman (1984, s. 141- 142 ) definerar begreppet coping som kognitiva och 

beteendemässiga försök att hantera specifika krav som upplevs som svåra eller att de 

överstiger individens egna resurser. Denna definition avser medvetna handlingar och inte 

automatiska beteenden och tankar som inte kräver någon ansträngning. Definitionen 

begränsar även coping till omständigheter som involverar psykologisk stress. Lazarus och 

Folkman (1984, s. 150, 152) delar in coping  i kategorierna emotionellt fokuserad coping 

och problemfokuserad coping. Emotionellt fokuserad coping riktar sig mot hanteringen 

av känslorna som associeras med den upplevda stressen och inkluderar bland annat 

strategier som undvikande och avståndstagande. Problemfokuserad coping riktar sig mot 

orsaken av stressen och kan antingen vara riktad mot omgivningen eller vara riktade inåt. 

Dessa strategier riktar sig då mot att ändra omgivningen eller att förändra motivationen 

och göra kognitiva förändringar inom sig själv för att undvika stressen  

Teoretisk referensram 

Karasek och Theorells (1990, s. 31-32) krav- kontrollmodell beskriver relationen mellan 

krav och kontroll på arbetsplatsen vilket spelar en viktig roll för individers upplevda 

stress och hälsa. Modellen beskriver sambandet mellan de krav som en individ känner, 

kontrollen som individen har över situationen och risken för psykologisk påfrestning och 

fysisk ohälsa. Det innebär att en arbetssituation som innebär höga krav och liten kontroll 

kan orsaka att individen känner en psykisk påfrestning i form av stress som kan bli 

långvarig, detta kallas spänt arbete. Karasek och Theorell (1990, s. 35-38) menar att 

relationen mellan krav och kontroll även kan vara positiv om kombinationen är höga 

krav och hög kontroll, då känner sig individen fri att använda alla sina färdigheter för att 

utföra den kravfyllda uppgiften. Denna positiva relation mellan krav och kontroll kallas 

för aktivt arbete och då finns det en mindre risk för psykiska påfrestningar som stress. De 

psykiska effekterna är istället positiva, som inlärning och tillväxt. Aktivt arbete kan leda 

till en hög produktivitet. Avspänt arbete innebär att kraven på arbetet är låga medan 

kontrollen är hög, detta leder till en mindre risk att drabbas för psykisk eller fysisk ohälsa. 
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När en individ utsätts för låga krav och låg kontroll kallas det passivt arbete. Arbetet 

kräver inte någon kraftansträngning från individen och denna typ av arbetssituation 

förutspås leda till en måttlig nivå av psykologisk anspänning och sjukdomsrisk. Theorell 

(2012, s. 23) utökade modellen genom att lägga till stöd. Ett bra stöd i form av både 

känslomässig och praktisk hjälp från chefer och kollegor kan ha en stor betydelse för 

hälsan och fungera som skydd mot stressorer. Baba, Tourigny, Wang, Lituchy och 

Monserrat (2013) beskriver krav och kontroll på arbetet och stöd från chefer är viktiga 

variabler för att förstå stress bland sjuksköterskor. 

Problemformulering  

Sjuksköterskor har många uppgifter, vilket medför ett stort ansvar. Enligt Tourangeau, 

Gummings, Cranley, Ferron och Harvey (2010) är en bra relation mellan arbetskollegor, 

god fysisk miljö, bra ledarskap, goda arbetsförmåner, stöd från organisationen genom 

utbildning, positiva relationer med patienter och anhöriga och en hanterbar 

arbetsbelastning faktorer som motiverar sjuksköterskor att arbeta inom yrket. Sjögren, 

Fochsena, Josephson och Lagerström (2005) undersökte varför sjuksköterskor väljer att 

lämna yrket och kom fram till att arbetstider, bristande ledarskap och dåligt socialt klimat 

samt att statusen på sjuksköterskeprofessionen ansågs låg var några orsaker. Den största 

orsaken till att sjuksköterskor lämnade sitt yrke var den starka känslan av stress som de 

utsattes för relaterat till den tunga arbetsbelastningen. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) är 

en av de främsta riskerna för att utveckla arbetsrelaterad stress tung arbetsbelastning. 

Genom att belysa sjuksköterskors arbetsrelaterade stress kan det leda till en ökad 

kunskap kring hur sjuksköterskan upplever sin arbetssituation. Detta kan bidra till 

förändringar i organisationen som kan göra att den arbetsrelaterade stressen minskar och 

att sjuksköterskor väljer att stanna i sitt yrke. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress.  
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att skapa en 

överblick kring kunskapsläget inom ett särskilt omvårdnadsrelaterat område eller ett 

problem inom sjuksköterskans kompetensområde (Friberg, 2012, s. 133), vilket utförs genom 

breda litteratursökningar för att kunna hitta vetenskapliga artiklar som sedan analyseras och 

sammanställs, som ger kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet (Friberg, 2012, s. 

100). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Friberg (2012, s. 134) går det att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar i en 

litteraturöversikt, därför inkluderades artiklar som var antingen kvalitativa eller kvantitativa 

alternativt utav mixad design. Vidare inkluderades artiklar skrivna på svenska eller engelska 

eftersom författarna behärskar de två språken, publicerade inom år 2006-2016 och med en 

kvalitetsgrad på grad I eller II vid kvalitetsgranskningen enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna skulle 

innehålla ett etiskt resonemang alternativt vara godkända av en etisk kommitté samt 

behandla sjuksköterskor erfarenheter av arbetsrelaterad stress som arbetar på 

vårdavdelningar på sjukhus för att inkluderas i litteraturöversikten. De artiklar som bestod 

av specialistutbildade sjuksköterskor exkluderades då litteraturöversikten ville undersöka 

grundutbildade sjuksköterskor. 

Litteratursökning  

Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed, CINAHL och PsycInfo. Polit och Beck (2012, s. 

100-103) beskriver CINAHL och MEDLINE (PubMed) som två särskilt användbara databaser 

för forskning inom omvårdnad. Sökord i form av MeSH-termer, CINAHL Headings och 

Thesaurus som motsvarade varandra användes för att få relevanta sökträffar. Tabell 1 

beskriver de valda söktermerna i bokstavsordning. Fritextsök på work related stress utfördes 

i PubMed eftersom det inte fanns någon MeSH-term för arbetsrelaterad stress. I alla 

sökningar användes antingen Stress, Psychological, Stress, Occupational eller Occupational 

Stress beroende på databas för att träffarna skulle svara mot syftet. Sekundära sökningar 
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utfördes genom att granska artiklarnas referenslistor. Bilaga 1 visar en översikt över 

litteratursökningen. 

 

Tabell 1. Översikt söktermer. 

PubMed – MeSH-termer CINAHL – CINAHL Headings PsykInfo - Tesaurus 

Attitude Nurse Attitudes Hospitals 

Attitude of Health Personnel Nursing Care Nurses 

Hospitals Nursing Role Occupational Stress 

Nurses Nursing Staff, Hospital 
 

Qualitative Research Patient Care 
 

Stress, Psychological Registered Nurses 
 

 

Stress, Occupational 
 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Artiklarna valdes ut genom att titlarna granskades först för att se om de var relevanta för 

syftet. Därefter lästes artiklarnas abstrakt och en bedömning gjordes om de fortfarande var 

relevanta för litteraturöversiktens syfte och sedan lästes hela artiklarna av de som gick 

vidare i granskningen för att få en helhetssyn. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativ och kvantitativ metod. 

Bedömningsmallarna berörde abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat och diskussion 

vilket omfattar delarna i en vetenskaplig artikel. De olika delarna poängsattes med noll till 

tre poäng, där noll motsvarar det lägsta, och tre poäng motsvarade det högsta. Den totala 

poängen räknades ut i procent och gav ett resultat om artikeln uppnådde grad I, II eller III, 

där grad I motsvarade de högsta poängen. I bedömningsmallarna ingick “Patienter med 

lungcancerdiagnos”, vilket uteslöts och den totala poängen anpassades därefter. Bilaga 2 och 

3 visar bedömningsmallarna. 

 

Analys 

Analysen genomfördes med stöd av Fribergs (2012, s. 140-142) analysmetod där första steget 

av analysen innebär att läsa artiklarna flera gånger för att få en förståelse för innehållet och 
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kontexten. Nästa steg i analysen var att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat och tredje steget att göra en sammanställning av likheterna och skillnaderna som har 

hittats i studiernas resultat. Allt som handlade om sjuksköterskornas erfarenheter av den 

arbetsrelaterade stressen i artiklarna togs ut för att översättas till svenska och kondenseras, 

för att sedan kunna skapa subkategorier och kategorier där likheterna och olikheterna 

placerades ut. Detta utfördes på båda de kvalitativa och kvantitativa studierna när de 

kvantitativa studierna uttryckte sina resultat tydligt i text. I artikeln av mixad design 

användes endast den kvalitativa delen eftersom det var den delen som var relevant till syftet. 

Tabell 2 visar ett exempel på analysarbetet 

Tabell 2. Exempel på analysarbetet. 

Meningsbärande 

enhet 
Översatt 

meningsbärande 

enhet 

Kondensering Subkategori Kategori 

The nurses 

explained that 

although they 

wanted to stay on a 

few minutes in a 

patient’s room and 

sit down by the 

patient’s bed, they 

were unable to do 

so when having so 

many patients to 

attend to. 

Sjuksköterskorna 

förklarade att trots 

att de ville stanna 

några minuter i 

patientens rum och 

sitta ned hos 

patienten, var de 

oförmögna att göra 

det när de hade så 

många patienter att 

se efter. 

Sjuksköterskan 

har inte tid att 

stanna hos 

patienten 

Organisatorisk 

arbetsmiljö 
Orsaker till 

arbetsrelaterad 

stress 

They only had time 

for the most basic 

care. 

De hade endast tid 

till den mest basala 

vården. 

Endast tid till 

den basala 

vården 

Inverkan på 

omvårdnadsarbete 
Konsekvenser av 

arbetsrelaterad 

stress 

Some nurses 

mentioned how 

they seldom got 

breaks when they 

were on their 

wards. Having 

these breaks was 

proposed as a way 

of managing their 

stress levels 

Några 

sjuksköterskor 

nämnde att de 

sällan fick raster 

när de var på sina 

avdelningar. Att ha 

dessa raster var ett 

sätt att hantera 

deras stressnivåer. 

Att få 

tillräckligt med 

raster är ett sätt 

att hantera 

stressnivåerna 

Strategier på 

arbetet 
Copingstrategier 

mot 

arbetsrelaterad 

stress 
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Etiska överväganden 

I forskning där människor deltar är det viktigt att deras rättigheter skyddas. Etiska koder har 

utvecklats på grund av att mänskliga rättigheter kränkts, exempelvis ICN Code of Ethics for 

Nurses (Polit & Beck, 2012, s. 150-151), som används som en vägledning för handlingar som 

grundar sig på sociala värderingar och behov (ICN, 2012). Med hänsyn till detta har de 

inkluderade artiklarna i litteraturöversiktens resultat antingen fört ett etiskt resonemang 

eller varit godkända av en etisk kommitté. Författarnas egen erfarenhet och förförståelse 

sattes åt sidan i så stor utsträckning som möjligt under analysen av artiklarna för att 

förhindra att det påverkar litteraturöversiktens resultat, språket hanterades med stor 

ödmjukhet och innehållet i artiklarna som används i litteraturöversikten förvanskades inte. 

Resultat 

Resultatet baserades på sjuksköterskors egna erfarenheter av arbetsrelaterad stress. 

Litteratursökningen gav nio kvalitativa, fem kvantitativa och en artikel av mixad design som 

utgjorde resultatet från elva olika länder. Bilaga 4 visar en översikt över artiklarna. Tre 

kategorier identifierades: Orsaker till arbetsrelaterad stress, Konsekvenser av arbetsrelaterad stress 

och Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress. En översikt över kategorier och subkategorier 

kan ses i tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Orsaker till arbetsrelaterad stress Organisatorisk arbetsmiljö 

Social arbetsmiljö 

Konsekvenser av arbetsrelaterad stress Inverkan på omvårdnadsarbetet 

Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress Copingstrategier på arbetet 

Copingstrategier utanför arbetet 
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Orsaker till arbetsrelaterad stress 

Organisatorisk arbetsmiljö 

En hög arbetsbelastning har visat sig vara en orsak till sjuksköterskors arbetsrelaterade stress 

(de Souza Oliveira, Pessoa Júnior, de Miranda, Cavalcante & Almeida, 2014; Hallin & 

Danielsson, 2007; Happell, Dwyer et al., 2013; McCarthy, Power & Greiner; 2010; Udo, 

Danielson, Henoch & Melin-Johansson, 2013). Detta på grund av att antalet patienter ökade 

ständigt och sjuksköterskorna behövde hantera ett stort flöde av patienter. En stor del av 

detta flöde var överflyttningar mellan olika vårdenheter. De krav som sjuksköterskorna hade 

på sig själva och från andra bidrog också till en ökad arbetsbelastning, som till exempel 

patienter och anhöriga som kunde vara krävande, oresonliga i sina önskningar och icke 

samarbetsvilliga (Friemann & Merisalu, 2015; Hallin & Danielsson, 2007; Happell, Dwyer et 

al., 2013; Laranjeira, 2011; Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). Sedan orsakades extra arbete 

även av onödiga brister i det som var dokumenterat. Desto mer vård patienterna krävde 

desto högre var kraven på dokumentationen vilket ökade arbetstyngden (Hallin & 

Danielsson, 2007). Personalbrist och brister i kunskap såsom att kunna behandla allvarligt 

sjuka, vårda patienter med psykiska problem och att använda specialiserad utrustning var 

en del av arbetsbelastningen som orakade stressen (Hallin & Danielsson, 2007; Happell, 

Dwyer et al., 2013). Den höga arbetsbelastningen resulterade i att sjuksköterskor missade 

schemalagda raster (Happell, Dwyer et al., 2013) och att de inte kunde sitta ned hos 

patienten i några minuter trots att de ville det på grund av att de hade så många patienter att 

ta hand om. De ville inte heller lämna kollegor ensamma med arbetsbelastningen då de var 

rädda att kollegorna skulle tro att de bara satt där och inte gjorde någon nytta (Udo et al., 

2013). 

 

Sjuksköterskor upplevde att det var otillräckligt med personal för att kunna erbjuda vård till 

ett stort antal patienter och på grund av bland annat den höga arbetsbelastningen och 

personalbristen förväntades de att utföra uppgifter utanför omvårdnaden, som exempelvis 

organisera reseformulär (Happell, Dwyer et al., 2013; Lim et al., 2011; Udo et al., 2007). 

Dessutom kunde sjuksköterskor känna tvång att fullfölja både sina egna och 

undersköterskans uppgifter. Dock kände de sjuksköterskor som planerade sin arbetsdag 
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tillsammans med undersköterskor samt utbildade och delegerade uppgifter till dem av en 

mindre arbetsbelastning vilket ökade deras förmåga att kontrollera sitt dagliga arbete (Hallin 

& Danielsson, 2007). Det var särkilt under nattskiftet som sjuksköterskorna kände av 

personalbristen då uppbackningen var otillräcklig (Tang, Johansson, Waldensten, 

Wenneberg & Ahlström, 2007). Ibland var det även brist på läkare och då upplevde vissa 

sjuksköterskor stress (Happell, Dwyer et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev tidsbrist som en orsak till den arbetsrelaterade stressen (Hallin & 

Danielsson, 2007; Lim et al., 2011; Tang et al., 2007; Udo et al., 2013). De uppgav att de inte 

hade tid att stanna hos patienterna och anledningarna till detta var ett stort antal patienter 

och den tid det tog för dokumentationen (Hallin & Danielsson, 2007; Lim et al., 2011; Udo et 

al., 2013). På grund av tidsbristen dokumenterade sjuksköterskorna under raster eller när 

deras pass var slut. Genom att inte ta några pauser, att inte äta lunch, att stanna kvar efter 

arbetet eller genom att påbörja skiftet tidigare hann sjuksköterskorna slutföra sina uppgifter 

men de kände att det inte fanns tid för något annat än de nödvändiga uppgifterna. 

Sjuksköterskorna kunde känna sig oroliga över att vara otillräckliga och försökte göra färdigt 

så många omvårdnads och medicinska åtgärder som möjligt på kort tid för att undvika att 

lämna ofärdiga uppgifter till den avlösande sjuksköterskan. Tidsbristen gjorde även att de 

var oroliga över att ha missat något i slutet av arbetsdagen. När de dessutom behövde 

avsätta tid för handledning av sjuksköterskestudenter och för att söka ny kunskap blev 

stressen värre (Hallin & Danielsson, 2007). Sjuksköterskorna beskrev att när de stördes i sitt 

arbete förstärktes tidspressen och det var frustrerande (Hallin & Danielsson, 2007; Lim et al., 

2011). De sjuksköterskor som hade familjer upplevde en högre nivå av stress på grund av 

tidsbristen eftersom de var tvungna att uppfylla ett ansvar på arbetet och hemma för att 

möta familjens förväntningar (Lim et al., 2011). Andra tidskrävande faktorer som upplevdes 

som stressande var att pendla till arbetet då det förlängde arbetsdagen. Dessutom fanns inga 

utsedda parkeringsplatser till personalen på vissa sjukhus och de var tvungna att parkera 

bilen en bit bort från sjukhuset för att sedan använda lunchrasterna för att flytta bilen 

närmare, eftersom de ville att bilen skulle vara lätt tillgänglig när de avslutade sitt skift av 

säkerhetsskäl. Vetskapen om att de behövde hitta en parkeringplats gjorde sjuksköterskorna 

stressade redan innan de började arbeta (Happell, Dwyer et al., 2013; Lim et al., 2011). 
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`I’m thinking, ”oh where am I Going to go to try and find a park today? Should I try here first 

or should I try down there?” and, so I’m already stressed by the time I get in, `cause I’m 

going, “Oh, I’ve got three minutes to get in”’ (Happell, Dwyer at al., 2013, s. 642). 

 

Skiftarbete upplevdes som stressande då det påverkade sjuksköterskornas hälsa och 

välmående negativt samt att det var svårt att balansera det personliga och professionella 

livet (Happell, Dwyer et al., 2013; Walker, Earl, Costa & Cuddihy, 2012). En sjuksköterska 

beskrev det som “I am tired much of the time and I have contracted gastro and other illnesses more 

often than usual” (Walker et al., 2012, s. 293). Speciellt nattskiften upplevdes som svåra att 

anpassa sig till (Walker et al., 2012). 

 

Social arbetsmiljö 

Sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress när de fick dåligt stöd från personer i 

ledande befattningar (Freimann & Merisalu, 2015; Hallin & Danielsson, 2006; Happell, 

Dwyer et al., 2013; McCarthy et al., 2010; Tang et al., 2007). Dessa åsikter delades inte av alla 

sjuksköterskor, vissa kände att deras chefer stöttade dem. Sjuksköterskorna kunde även 

känna empati för den press som cheferna upplevde i sitt arbete (Happell, Dwyer et al., 2013). 

Samtidigt visar en enkätstudie att det fanns ett samband mellan dåligt stöd från chefer och 

den upplevda stressen (McCarthy et al., 2010). Det dåliga stödet resulterade i att 

sjuksköterskorna fick klara sig själva, prioritera uppgifter och göra det bästa de kunde trots 

att de kände en överväldigande stress (Tang et al., 2007). 

 

Sjuksköterskorna kände att de varken fick något erkännande eller att de gjorde framsteg i 

karriären som att till exempel få en befordran, trots att de gjorde ett bra arbete. Ett enkelt 

tack från cheferna skulle göra så de kände att deras arbete uppskattades (Happell, Dwyer et 

al., 2013; Lim et al., 2011). En av sjuksköterskorna beskriver det som “... I personally don’t feel 

that we’re very well supported by management, or listened to even. None of our concerns that we raise 

ever go anywhere. We’re not told we’re doing a good job” (Happell, Dwyer at al., 2013, s. 641). 
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Sjuksköterskorna upplevde att konflikter på arbetsplatsen orsakade stress. Konflikterna 

fanns främst mellan sjuksköterskorna och annan vårdpersonal som läkare, undersköterskor 

och andra sjuksköterskor (Hallin & Danielsson, 2007; Happell, Dwyer et al., 2013; Johansen, 

2014; Rothmann, van der Cloff & Rothmann, 2006; Tang et al., 2007). Konflikterna uppstod 

bland annat på grund av motstridiga prioriteringar på arbetsplatsen (Johansen, 2014) och vid 

skiftbyten då det fanns ofärdiga uppgifter kvar från det tidigare skiftet, både på grund av 

krävande arbetsbelastning och att kollegor inte gjorde sitt arbete (Happell, Dwyer et al., 

2013; Rothmann et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde oenigheter med läkare eftersom de 

inte alltid samtyckte till läkarens behandlingsplaner angående patienter vilket ökade stressen 

hos sjuksköterskorna (Happell, Dwyer et al., 2013; Rothmann et al., 2006; Tang et al., 2007). 

Några sjuksköterskor kände att de fick dålig förståelse för sin arbetssituation av 

undersköterskorna. Svårigheter att delegera uppgifter till undersköterskor orsakade 

konflikter, på grund av undersköterskornas ovilja till att hjälpa eller brist på kunskap 

eftersom deras utbildning inte längre går ut på att assistera sjuksköterskan (Hallin & 

Danielsson, 2007). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att oprofessionellt beteende som bland annat mobbning på 

arbetsplatsen bidrog till den arbetsrelaterade stressen (Happell, Dwyer et al., 2013; Walker et 

al., 2013). Det oprofessionella beteendet kunde riktas mot patienter och anhöriga eller mot 

sjuksköterskorna själva från andra sjuksköterskor eller annan sjukvårdspersonal. En 

sjuksköterska beskrev det som “I was subject to bullying from another nurse… I was walking on 

eggshells every time i worked with her…” (Walker et al., 2013, s. 293). Sjuksköterskornas 

stressnivå ökade även när de kände en brist på respekt från läkare, anhöriga och patienter 

(Tang et al., 2007). 

 

En enkätstudie av Laranjeira (2011) visar att sjuksköterskorna upplevde att det fanns liten 

tillgång till stödjande relationer på arbetsplatsen vilket orsakade stress på arbetet. Studiens 

resultat visade att 18% (N=102) tyckte att liten tillgång till stödjande relationer var den mest 

stressfulla situationen jämfört med död, akuta situationer, höga krav och att handskas med 

samarbetsovilliga patienter eller närstående. I Freimann och Marisalus (2015) enkätstudie 

med 404 sjuksköterskor fann de ett statistiskt signifikant samband mellan dåligt socialt stöd 
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från kollegor och stress (p <0.01), samma fynd gjorde McCarthy et al. (2010) i en studie gjord 

på 116 sjuksköterskor. 

 

Konsekvenser av arbetsrelaterad stress 

Inverkan på omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskor kunde uppleva att stressen påverkade vården av patienterna negativt (Hallin 

& Danielsson, 2007; Lim et al., 2010; Udo et al., 2013). Tidsbristen var en del av den 

arbetsrelaterade stressen och gjorde att sjuksköterskor upplevde att patienterna blev 

försummade (Hallin & Danielsson, 2007; Lim et al., 2010; Udo et al., 2013), vilket bland annat 

innebar att sjuksköterskorna inte kunde ge den vård som de ville ge, utan de hade endast tid 

för den mest basala vården. Sjuksköterskorna kände sig missnöjda med sitt sätt att vårda 

(Udo et al., 2013) och tog genvägar när de blev försenade på grund av hög arbetsbörda 

genom att bland annat inte följa alla regler och förordningar (Hallin & Danielsson, 2007; 

Tang et al., 2007). Vid sparsam kontakt med patienten upplevde sjuksköterskorna en sämre 

kvalitet på vården. Konsekvenser av detta blev att sjuksköterskorna inte kunde skaffa sig en 

helhetsbild och en bekräftelse på att patienten får den optimala vården och en känsla av 

trygghet (Hallin & Danielsson, 2007). Sjuksköterskorna ansträngde sig för att behålla en 

positiv och lugn inställning mot patienterna och dolde sina egna känslor av stress, även om 

de var upprörda, för att kunna reducera stressen i arbetsmiljön (Tang, et al., 2007; Udo et al., 

2013). Dock kände patienterna av sjuksköterskans stress och med hänsyn till dem ville 

patienterna inte besvära sjuksköterskorna med sina behov (Udo et al., 2013). 

 

I think how you encounter the human being in their situation... if you are stressed out... of 

course they see that immediately. It’s just that… They see things that we don’t think about: 

body posture perhaps, or our faces. Since it’s so stressful here, that is stressrelated… (Udo et 

al., 2013, s. 549). 

 

Andra faktorer i omvårdnadsarbetet som påverkas av den arbetsrelaterade stressen och 

äventyrade patientsäkerheten var ofullständig eller felaktig dokumentation, att göra eller 

nästan göra fel i medicineringen, att glömma eller ge ofullständig information till patienter, 
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fördröjningar av patientvården, patientolyckor och våld bland patienter eller mot 

sjuksköterskor (Elfering, Semmer & Grebner, 2006). 

 

Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress 

Copingstrategier på arbetet 

En viktig hanteringsstrategi mot stress var att använda sig av en bra personlig tidsplanering 

(Happell, Dwyer et al., 2013; Jannati, Mohammadi & Seyedfatemi, 2011; Lim et al., 2010). En 

bra tidsplanering hjälpte sjuksköterskorna att utnyttja tiden effektivt vilket reducerade den 

arbetsrelaterade stressen. Ett exempel på en tidsplanering var att prioritera, förbereda sig på 

oväntade händelser och ha bra självkontroll (Jannati et al., 2011; Laranjeira, 2011). 

Sjuksköterskorna försökte organisera sin tid för att inte bli trötta genom att ta tillräckligt med 

raster på arbetet (Happell, Dwyer et al., 2013; Jannati et al., 2011; Lim et al., 2010). Att komma 

bort från den stressfulla situationen eller att lämna avdelningen ett tag hjälpte 

sjuksköterskorna att hantera stressen (Jannati et al., 2011). Dock saknade vissa sjuksköterskor 

utrymmen för att kunna ta raster på vilket gjorde att de behövde stanna ute på avdelningen 

under arbetsdagen (Happell, Dwyer et al., 2013). 

 

Söka socialt stöd var en annan hanteringsstrategi som sjuksköterskorna använde sig av för 

att reducera stressen på arbetet (Jannati et al., 2011; Laranjeira, 2011; Lim et al., 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev det som en fördel att arbeta med kompetenta sjuksköterskor med 

liknande personligheter. Samtala med kollegorna var viktigt då sjuksköterskor tog upp sina 

arbetsproblem och hittade lösningar under konversationerna. Sjuksköterskorna såg varandra 

som källor till emotionellt stöd som de kunde prata med angående arbetsrelaterade problem 

och de kunde utnyttja varandras erfarenheter, stötta varandra och be varandra om hjälp 

(Jannati et al., 2011; Lim et al., 2010). Enligt Jannati et al. (2011) var ett bra samarbete mellan 

sjuksköterskor och chefer en viktig del av hanteringen av stress. Sjuksköterskorna hänvisade 

problem som de själva inte kunde lösa till översjuksköterskan, frågade sjukhuschefer om 

hjälp och vid brist på utrustning protesterade de för att minska deras arbetsrelaterade stress. 

I motsatts till detta beskriver Happell, Dwyer et al. (2013) att vissa av sjuksköterskorna 

hittade egna idéer på lösningar av problem, därför önskade de att det fanns en process för att 
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lägga fram förslag för att förändra avdelningsmiljön eller omvårdnadsarbetet. Detta för att få 

igenom förändringar som minskar deras arbetsrelaterade stress eftersom de inte tyckte att 

deras framförda idéer gav någon förändring. 

 

Sjuksköterskor använde sig av olika trosuppfattningar för att hantera stress på arbetet 

(Jannati et al., 2011; Lim et al., 2010) som att läsa Koranen, be och ha tillit till Gud (Jannati et 

al., 2011) eller genom att tro på turen. Detta gjorde att sjuksköterskorna kunde få en 

förståelse för förändringar i arbetet som var både bra och dåliga och att de såg sig själva som 

en del av en större kontext som de inte kunde kontrollera (Lim et al., 2010). Vissa 

sjuksköterskor trodde att en individs perspektiv på stressorerna bestämde sättet han/hon 

kunde hantera dem på, sådana perspektiv kan vara att ha ett positivt tankesätt och se de 

positiva sidorna av varje situation. Andra upplevelser som minskade den arbetsrelaterade 

stressen var att se patienten förbättras, att skapa en god relation med patienter och anhöriga, 

att uppleva tacksamhet från patienterna, att tycka om sitt arbete (Jannati et al., 2011) samt att 

använda humor (Lim et al., 2010). För att minska den arbetsrelaterade stressen ville 

sjuksköterskorna få möjligheter till träning, barnomsorg, baranläggning, förbättrade 

parkeringsplatser, rökområden och sociala händelser på arbetsplatsen. Exempel på sådana 

sociala händelser var att fira födelsedagar, att införa dagar med annan klädkod än vanligt 

som till exempel galna tröjor dagar, samt musik på avdelningen som skulle kunna vara ett 

sätt att höja moralen och reducera stressen (Happell, Dwyer et al., 2013). 

 

Copingstrategier utanför arbetet 

Fritidsaktiviteter, vikten av familjemedlemmar och vänner samt avslappning är tre 

gemensamma faktorer som hjälpte sjuksköterskor att hantera den arbetsrelaterade stressen 

utanför arbetet (Happell, Reid-Searl et al., 2013; Jannati et al., 2011; Lim et al., 2010; Tang et 

al., 2007). Fritidsaktiveter som att shoppa (Lim et al., 2010), träna, läsa, skriva, gå på picknick 

och göra aktiviteter tillsammans med familjen som att gå på bio användes för att minska 

stressen från arbetet (Happell, Reid-Searl et al., 2013; Jannati et al., 2011). Att göra aktiviteter 

tillsammans med familjen och vännerna var ett sätt att uppnå distans från den 

arbetsrelaterade stressen eftersom de var en källa till emotionellt stöd (Lim et al., 2010; Tang 

et al., 2007), även socialisera sig med kollegor utanför arbetet var en hanteringsstrategi. Äldre 



17 
 

sjuksköterskor använde sig av mötesplatser där de kunde återkoppla och slappna av med 

andra kollegor, medan yngre sjuksköterskor använde sig av sociala nätverk för liknande 

syfte. Ibland gjorde dock kraven från arbetsmiljön att sjuksköterskorna kunde känna sig för 

fysiskt och emotionellt trötta för att kunna engagera sig i sociala aktiviteter (Happell, Reid-

Searl et al., 2013). 

 

Andra hanteringsstrategier som sjuksköterskorna använde sig av mot den arbetsrelaterade 

stressen var att ensamma få reflektera över dagens händelser hemma efter en arbetsdag 

(Tang et al., 2007). Vissa sjuksköterskors behov av att hantera den arbetsrelaterade stressen 

utmynnade i copingstrategier som kunde benämnas som antisociala beteenden. De beskrev 

att de undvek andra människor efter ett stressfyllt arbetsskift, de kunde även svära och ta ut 

sin ilska på andra (Happell, Reid-Searl et al., 2013). Sjuksköterskor agerade ut sina känslor 

genom aggressivitet, bitterhet, tystnad, gråt och skratt (Jannati et al., 2011). Dessa typer av 

beteenden hade en negativ inverkan på sjuksköterskornas familjer eftersom familjerna 

behövde deras uppmärksamhet. Familjerna påverkades även negativt när sjuksköterskorna 

tog med sig arbetet hem (Happell, Reid-Searl et al., 2013). Eftersom familjen ansågs vara ett 

stort socialt stöd var det viktigt att förbättra familjelivet, vilket sjuksköterskorna gjorde sitt 

bästa för att hantera på bästa möjliga sätt (Jannati et al., 2011). Sjuksköterskorna hanterade 

även stressen genom avslappning (Lim et al., 2010; Tang et al., 2007) som att lyssna på musik, 

meditera, gå på spa och sova ut (Lim et al., 2010).  

 

Det fanns även hanteringsstrategier med eventuellt negativa konsekvenser som 

sjuksköterskorna använde sig av som att röka för att klara av det stressfulla arbetslivet, att ta 

lugnande medel och dricka alkohol (Happell, Reid-Searl et al., 2013; Jannati et al., 2011). 

Vissa sjuksköterskor gick till puben och drack alkohol medan andra drack när de kom hem 

från arbetet (Happell, Reid-Searl  et al., 2013). 

 

 



18 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I början av litteraturöversikten inriktades sökningarna på att finna studier angående hur 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inverkade på deras omvårdnadsarbete. Under 

litteratursökningen hittades inte tillräckligt med studier kring detta ämne för att få fram ett 

fullständigt resultat och därför fick syftet ändras till ett bredare syfte som inriktades på 

sjuksköterskans erfarenhet av arbetsrelaterad stress. En risk med ett brett syfte var att det 

kunde bli svårt att avgränsa vilka studier som var relevant för syftet eller inte. Alla artiklar 

som handlade om den grundutbildade sjuksköterskans erfarenhet av den arbetsrelaterade 

stressen valdes därför ut för att få en överblick över vad forskningen visade om detta 

område och för att kunna avgöra om syftet behövde begränsas. Detta visade sig inte vara ett 

problem då artiklarna som motsvarade syftet tog upp liknande erfarenheterna av den 

arbetsrelaterade stressen.  

 

När inga ytterligare artiklar hittades oavsett kombinationen av sökord kunde 

litteratursökningen avslutas. Detta visade att trots det stora antalet sökord resulterade de i 

ett bra resultat av artiklar. Styrkor i litteraturöversiktens metod var att författarna läste och 

granskade artiklarna oberoende av varandra för att sedan jämföra och diskutera varandras 

tolkningar och sammanställa kvalitetsgranskningen tillsammans. Detta är en styrka eftersom 

när granskningen utförs av minst två oberoende granskare som sedan sammanför sina 

tolknigar får granskningen en större tyngd (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 93). En 

annan styrka var att den egna erfarenheten och förförståelsen sattes åt sidan i så stor 

utsträckning som möjligt för att förhindra att det påverkade resultatet, vilket stämmer 

överens med Polit och Beck (2012, s. 121) som beskriver att litteraturöversikter ska utföras så 

objektiv som möjligt. Trots begränsningen tio år var mer än hälften av artiklarna i resultatet 

inte äldre än fem år (10 av 15 artiklar), vilket ger aktuell information om hur det ser ut idag.  

 

En svaghet i analysen var antalet sökord som behövdes för att finna artiklar till resultatet. De 

sökord som användes var nödvändiga för att få tillräckligt med artiklar och för att kunna 

täcka området. En orsak till detta skulle kunna vara att det inte fanns exakt samma sökord i 
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alla databaser då MeSH-termer, CINAHL Headings och Thesaurus användes. Dock 

motsvarar ändå de sökord som valdes varandra. Sökordet qualitative reasearch användes 

vid sökningarna för att hitta artiklar utav kvalitativ design eftersom litteraturöversiktens 

syfte var att undersökta erfarenheter av sjuksköterskor och författarna ville att resultatet 

skulle bygga på kvalitativa men styrkas av kvantitativa artiklar. Inget sökord enbart på 

kvantitativa artiklar behövdes då sökningarna gav resultat på kvantitativa artiklar ändå. 

Några av resultatartiklarna (n = 5) undersökte inte enbart sjuksköterskornas erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress utan även chefers, assisterande sjuksköterskors och undersköterskors 

erfarenheter kring ämnet. Dock kunde författarna utläsa tydligt i artiklarna vilken 

yrkesgrupp det handlade om och tog endast ut det resultat som handlade om de 

grundutbildade sjuksköterskorna. 

 

Artiklarna som resultatet bygger på i litteraturöversikten är från elva olika länder runt om i 

världen och trots att det finns kulturella skillnader mellan dessa länder visar resultatet ändå 

att sjuksköterskornas erfarenheter av arbetsrelaterad stress är liknande oavsett land och 

kultur i de flesta fall, vilket visar att det studerade ämnet är ett aktuellt och globalt problem. 

Med anledning till detta kommer författarna därför att använda Sverige som referensram när 

lagar och författningar används i diskussionen. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde stress på grund av organisatoriska och sociala 

faktorer i arbetsmiljön vilket kunde påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete som följd. 

För att hantera den arbetsrelaterade stressen använde sjuksköterskorna olika 

copingstrategier på arbetet och i hemmet.  

Orsaker till arbetsrelaterad stress 

En orsak till den arbetsrelaterade stressen som tillhörde den organisatoriska arbetsmiljön var 

den höga arbetsbelastningen som sjuksköterskorna upplevde vilket stämmer överens med 

tidigare forskning som funnit liknande resultat (Hall, 2004; McVicar, 2003; Wang, Kong & 

Chair, 2011). Enligt arbetsmiljöverket (AFS 2015:4, 4 §) omfattar krav inom arbetet bland 

annat arbetsbelastning. Studien av Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-

Julkunen (2008) fann att en ökad arbetsbelastning leder till minskad kontroll över arbetet. 
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Därmed visas det att den höga arbetsbelastningen inte bara bidrar till ökade krav men också 

till en minskad kontroll hos sjuksköterskan som enligt Karasek och Theorells krav-

kontrollmodell leder till ökad stress eftersom detta innebär ett spänt arbete. Detta kan 

förklara varför sjuksköterskorna upplevde stress vid en hög arbetsbelastning.  

 

Den höga arbetsbelastningen skulle kunna orsakas på grund av otillräcklig bemanning, 

vilket kan vara ett svar på varför sjuksköterskorna måste göra andra uppgifter. Ett sätt för att 

minska arbetsbelastningen skulle därför kunna vara att anställa fler sjuksköterskor, 

alternativt undersköterskor. Låt säga att om en sjuksköterska får mindre antal patienter att ta 

hand om skulle det troligen minska arbetsbelastningen, öka säkerheten i vården då 

sjuksköterskan får mer tid över till sina egna arbetsuppgifter och därmed minska stressen på 

arbetet. Det är delvis en kostnadsfråga men även en fråga om patientsäkerhet. Dall, Chen, 

Seifert, Maddox och Hogans (2009) beskriver att med högre personalbemanning av 

sjuksköterskor minskar risken för vårdrelaterade komplikationer och inläggningstiderna blir 

kortare för patienterna som i sin tur leder till kostnadsbesparingar. Dessutom leder en högre 

bemanning av sjuksköterskor till att risken för att inte hinna med alla sina uppgifter minskar, 

jämfört med en låg bemanning där det är större risk för att sjuksköterskorna inte hinner med 

sina uppgifter (Cho, Kim, Yeon, You & Lee, 2015). Cho et al. (2015) visade att det var 

omvårdnadsåtgärder som patientbedömningar, vändning av patienten, tvättning, hudvård, 

servera mat, mata och assistera på toaletten som sjuksköterskorna fick mer tid över till när de 

var högre bemannade. Självklart ska sjuksköterskorna vara en del av omvårdnadsarbetet 

men dessa uppgifter kräver inte alltid sjuksköterskans kunskap, utan kan utföras av 

undersköterskor som också är utbildade i omvårdnad och undersköterskan skulle kunna 

fungera som ett komplement till sjuksköterskan.  

 

Sjuksköterskorna saknade även socialt stöd på arbetet vilket orsakade arbetsrelaterad stress. 

Studier som har undersökt sambandet fann liknande resultat (Wang, Kong & Chair, 2011) 

och att socialt stöd från medarbetare bidrar till mindre arbetsrelaterad stress (AbuAlRub, 

2004). En studie utförd i Sverige som styrker resultatet visar att sjuksköterskorna var 

missnöjda över stödet de fick för sin egna professionella utveckling, 80 % av 

sjuksköterskorna (N= 833) upplevde att de inte hade möjlighet att göra karriär som 
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sjuksköterska samt att engagera sig i professionell utbildning och utveckling under arbetstid. 

De tyckte även att ledarskapet från den närmsta chefen skulle kunna förbättras (Gardulf et 

al., 2008). Det dåliga stödet från chefer skulle även kunna förklara varför det uppstår 

konflikter och mobbning på arbetet, vilket kan bekräftas av en studie utförd på 

nyexaminerade sjuksköterskor (Rush, Adamack, Gordon & Janke, 2014). Därför tror 

författarna i litteraturöversikten att med ett bra socialt stöd från cheferna kan den 

arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna minska, då ett fungerande socialt stöd leder 

till mindre stress (Stansfeld & Candy, 2006). Detta kan appliceras på Karasek och Theorells 

krav- kontrollmodell som innebär att stort socialt stöd från chefer fungerar som ett skydd 

mot stressorer, medan ett litet stöd ökar risken för psykisk påfrestning, såsom stress 

(Theorell, 2012, s. 23).  

 

Enligt Joshua-Amadi (2003) kan det dåliga stödet från cheferna samt en fientlig och spänd 

arbetsmiljö göra så att sjuksköterskorna slutar sitt arbete. Genom att bland annat 

uppmärksamma personalen för det arbete de gör, skydda dem mot kränkande behandling, 

utvecklingssamtal med syfte att identifiera kompetensbrister eller behov av utbildning och 

för att säkerställa personlig tillväxt och utveckling, kan en bättre social arbetsmiljö skapas 

som gör att sjuksköterskor inte slutar. Författarna till denna litteraturöversikt tycker att 

arbetsgivar borde kunna använda sig av dessa förslag i sin verksamhet, då de 

överensstämmer med Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, kap. 2, 1 §) som beskriver att 

arbetstagaren inte får utsättas för psykisk eller fysisk belastning som kan orsaka ohälsa samt 

att tillfällen ska ges för att kunna utvecklas personligt och yrkesmässigt. 

Konsekvenser av arbetsrelaterad stress 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor upplevde att kvaliteten på vården 

påverkades när de utsattes för arbetsrelaterad stress. Detta stämmer väl överens med 

studierna gjorda av Strachota, Normandin, O’Brien, Clary och Krukows (2003) och Aiken, 

Sloane, Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2013) som kom fram till att sjuksköterskor 

inte hade tid att ge den vård de ville ge på grund av stressorer på arbetsplatsen. Att 

patienterna inte får den vård som de behöver går emot lagstiftningen som hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldig att följa, såsom kravet på en god vård (SFS 1982:763, 2 a §) och 

kravet på patientsäkerhet (SFS 2010:659, kap. 1, 1 §). Detta tycker författarna borde äventyra 
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patientsäkerheten, vilket bekräftas av Virtanen et al. (2009) som fann ett samband mellan hög 

nivå av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och sjukhusrelaterade infektioner hos 

patienter. Eftersom sjuksköterskan ansvarar för ett stort antal patienter och ständigt måste 

prioritera vad och vem som är viktigast då tiden inte räcker till på grund av hög 

arbetsbelastning och bristande bemanning bland annat, och samtidigt behöva tänka på att 

vården ska vara säker genom att följa lagstiftningen borde det uppstå etiska konflikter. Detta 

stämmer överens med Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) som har funnit att 

arbetsrelaterad stress skapar etiska konflikter hos sjuksköterskan. Enligt Waldensten, 

Wennerberg, Silén, Tang och Ahlström (2008) kan de etiska konflikterna handla om att ha för 

lite kontroll över omvårdnadskontexten. När sjuksköterskorna känner liten kontroll och 

höga krav i form av tidsbrist (AFS 2015:4, 4 §) påverkas inte enbart vården av patienten utan 

även sjuksköterskans egen hälsa. Detta på grund av att de då befinner sig i ett spänt arbete 

enligt Karasek och Theorells krav- kontrollmodelle vilket kan, förutom stress, orsaka 

utmattning, depression och fysiska sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990, s. 31). 

 

Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress 

Copingstrategier är ett tillvägagångssätt för att försöka få kontroll över situationen (Lazarus 

& Folkman, 1984, s. 170). Genom coping kan sjuksköterskan uppnå ett aktivt arbete som 

innebär höga krav och hög kontroll enligt Karasek och Theorells krav- kontrollmodell, vilket 

gör att stressen minskar. Då sjuksköterskorna kan hantera stressen får de en högre kontroll 

trots att arbetsbelastningen fortfarande är hög, vilket kan förklara varför sjuksköterskornas 

stress minskar när de använder copingstrategier.  

 

Tidsplanering är en av copingstrategierna som togs upp i resultatet. Utförandet av denna 

strategi kan diskuteras med grund i den tidsbrist som resultatet visade att sjuksköterskorna 

känner. En mycket utförlig tidsplanering där även det oväntade ska planeras in tar i sig tid 

från övriga uppgifter. Tidsplaneringen borde vara övergripande och inte detaljrik, vilket 

stämmer överens med Bowman (2007) som säger är det svårt att planera för det oväntade 

och därför går det inte att planera dagen så detaljrikt och justeringar i planen måste ske 

löpande under dagen. Enligt Watson (2014) kan en bra tidsplan vara att tänka på vad som 
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måste göras, vad som kan delegeras och vad som inte alls behöver göras för att ha något att 

fokusera på. 

 

Religion och tro var en del av de hanteringsstrategier som användes av sjuksköterskorna. 

Den artikel som tydligast tog upp vikten av religion som hanteringsstrategi är ifrån Iran som 

är ett land som har islam som officiell religion (Halldén & Olsson, u.å.) till skillnad från 

Sverige som har kristendom som officiell religion (Beskow, Hjärpe, Gustafsson & Otterbäck, 

u.å.).  På grund av detta kan det verka som att resultatet från denna artikel inte kan överföras 

till en svensk kontext, men den näst största religionen i Sverige är islam (Beskow et al., u.å.) 

vilket gör resultatet relevant även i Sverige.  

Litteraturöversikten fann några copingstrategier som sjuksköterskorna använde sig av för att 

hantera stressen som skulle kunna ha negativa bieffekter. Copingstrategier som det 

antisociala beteendet skulle kunna förvärra stressen i det långa loppet trots att det hjälper för 

stunden. Den negativa påverkan det antisociala beteendet har på familjen kan leda till en 

sämre familjesituation för sjuksköterskan. En studie av Bernas och Major (2000) stödjer detta 

då de kom fram till att stress på jobbet leder till konflikter med andra familjemedlemmar. 

Bernas och Major visade även att stressen som upplevs i hemmet kan ha negativ inverkan på 

arbetet. En annan copingstrategi med möjliga negativa effekter var att dricka alkohol. 

Kopplingen mellan alkoholkonsumtion och ökad stress kan styrkas med två andra studier 

(Fiedl & Powell, 2007; Windle & Windle, 2015). Litteraturöversiktens resultat visade även att 

några sjuksköterskor ville ha tillgång till en bar på sjukhuset för att kunna hantera stressen, 

vilket låter underligt men det kommenterades inte mer än så i artikeln vilket gör det svårt att 

veta om det handlar om en bar med alkohol eller någon annan form av bar där alkohol inte 

serveras. En förklaring kan vara att den artikel som nämner detta kommer ifrån Australien 

där alkoholen ses som en tydlig del i deras kultur och Australien har en alkoholkonsumtion 

per capita som är bland topp 30 länder av 180 kontrollerade (Alcohol Working Group, 2009). 

Denna copingstrategi kan vara oroande eftersom även måttlig alkoholkonsumtion kan 

påverka hälsan och leda till sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och 

leversjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013).  
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Det visas att det finns olika sätt att hantera stressen på i resultatet som kan vara nästan 

motsatser till varandra som exemplet med att vissa sjuksköterskor vill vara ensamma och 

reflektera över dagen men andra vill vara ute med vänner och familj, vilket skulle kunna 

vara ett sätt att inte behöva tänka på arbetet alls. På grund av dessa olikheter från person till 

person kan det vara svårt att hitta det som fungerar för att lätta på stressen. Stressens 

uppkomst i sig kan var olika för person till person och kan bero på olika karaktäristika hos 

personerna som kön och ålder men även personlighet (Hagger, 2009; Vollrath, 2001) vilket 

gör att det är troligt att även copingstrategierna är olika från person till person. 

Slutsats 

Arbetsmiljön var en gemensam faktor som orsakade arbetsrelaterad stress vilket resulterade 

i sämre vård för patienterna och sjuksköterskorna hade ett behov av att kunna hantera 

stressen de utsattes för. Arbetsgivaren bör se över arbetsmiljön och hur den kan förändras, 

detta genom att öka sin egen förståelse om vad som orsakar stressen samt hur den påverkar 

vården och sjuksköterskorna. Litteraturöversiktens resultat visar hur sjuksköterskor 

upplevde sin arbetssituation och kan därför bidra till ökad kunskap bland arbetsgivare som 

har möjlighet att göra förändringar vilket kan förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö, som att 

exempelvis öka bemanningen. Sådana förändringar skulle kunna minska antalet 

sjuksköterskor som lämnar sitt arbete på grund av arbetsrelaterad stress. Vidare forskning 

bör fokusera på hur arbetsgivaren arbetar för att förebygga arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor.  
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Iran. 
2011. 

kliniska sjuksköterskorna. semistrukturerad

e intervjuer. 
angivet. andliga, kognitiva och 

interaktionella strategier. 

Johansen, M. L. 
USA. 
2014. 

Att (1) lära sig mer om 

vilka typer av konflikter 

akutsjuksköterskor oftast 

möter, (2) fastställa idéer, 

attityder, kunskap och 

tankemönster 

av  akutsjuksköterskan 

angående fenomomenet 

konflikt och (3) att förstå 

hur akutsjuksköterskor för 

tillfället hanterar konflikter. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk 

studie med 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

9 

deltagare. 
Borfall ej 

angivet. 

Tematisk 

innehållsanalys.  
Motstridiga prioriteringar kan ha en 

inverkan på sjuksköterskors 

arbetsrelaterade stress. 

Grad I 
84 % 

Laranjeira, C. A. 
Portugal. 
2011. 

Att utforska stressnivån, 

sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och 

coping strategier som 

används av portugisiska 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

korrelationsstudi

e med 

frågeformulär. 

102 

deltagare. 

Bortfall 

>20 % 

SPSS version 15. Coping användes vid stressande 

situationer som: när patienter var 

döende eller dog, akuta situationer, 

dålig stöttande relationer på 

arbetsplatsen, höga arbetskrav och 

att handskas med icke 

samarbetsvilliga familjemedlemmar 

till patienter.  

Grad 1 
84 % 

Lim, J., Hepworth, J., 

& Bogossian, F. 

Singapore. 
2010.  

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelse av dagligstress 

och coping.  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

23 
deltagare 
Bortfall 
< 5 % 

Tematisk analys. Tre teman identifierades som 

orsaker till stress: tidspress, typ av 

omvårdnadsarbete och flera roller. 

Grad I 
100 % 

McCarthy, V. J. C., 

Power, S., & Greiner, 

B. A. 

Att undersöka nivåerna av 

stress upplevda av 

sjuksköterskor som jobbar i 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med 

117 

deltagare.  
Bortfall 

SPSS version 15. Stress har en positiv korrelation 

med jobb ansträngning och dess 

komponenter, jobb krav. Alla NSS 

Grad I 
91 % 



 
 

Irland. 
2010. 

irländska 

undervisningssjukhus och 

att undersöka skillnader i 

upplevd stress nivå mellan 

avdelningar och sambandet 

med jobbkaraktäristiska. 

frågeformulär. >20 % visade negativt samband med stöd.  

Rothmann, S.,  van 

der Colff, J. J. & 

Rothmann, J.C. 
Sydafrika. 
2006. 

Att bestämma 

begreppsvaliditeten och 

den interna konsistensen av 

ett mätinstrument 

angående arbetsrelaterad 

stress och att identifiera 

arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor i Sydafrika. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 
med 

frågeformulär. 

1780 

deltagare.  
Bortfall ej 

angivet. 

SAS program. Sjuksköterskan upplever mer stress 

en undersköterskan. 
De mest stressfyllda situationerna 

är; att titta på när en patient lider, 

krav från patienter med 

mera.  Sjuksköterskor upplever 

stress på grund av oenigheter med 

annan personal angående 

behandling av patienten.  

Grad I 
80 % 

 

Tang, P. F., 

Johansson, C., 

Wadensten, B., 

Wenneberg, S., 

Ahlström, G. 

Kina. 
2007.  

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av etiska 

problem och oro på 

arbetsplatsen på en 

neurologisk avdelning. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 
20 

deltagare. 
Bortfall ej 

angivet. 

Latent 

innehållsanalys. 
Sjuksköterskorna gör sitt bästa trots 

stress. De upplevde att nattskiften, 

sjuksköterskebristen, kraven från 

patienter och anhöriga, bristen på 

förståelse för sjuksköterskor och 

risk för att göra misstag var 

stressande. 

Grad I 
84 % 

Udo, C., Danielson, 

E., Henoch, I., & 

Melin-Johansson, C. 
Sverige. 
2013. 

Att beskriva kirurgiska 

sjuksköterskor upplevda 

arbetsrelaterad stress i 

vården av svårt sjuka och 

döende patienter med 

cancer efter att ha deltagit i 

en pedagogisk intervention 

angående existentiella 

Mixad metod. 
Kvasiexperiment

ell. Data 

samlades in med 

intervjuer 
& frågeformulär. 

21 

deltagare. 
Bortfall 

>20 % 

Induktiv kvalitativ 

innehålls analys för 

de kvalitativa 

resultaten. 
De kvantitativa 

resultaten med 

SPSS version 20, 

Wilcoxon’s signed-

Känslor av att hindras i vårdandet 

på grund av tidspress, otillräcklig 

bemanning, att inte hinna ge den 

vård som de vill ge utan bara göra 

det nödvändigaste. Genom att 

reflektera kring deras sätt att vårda 

för svårt sjuka och döende patienter 

i cancer angående existentiella 

Grad I 
89 % 



 
 

frågor. rank-test, Mann-

Whitney U-test och 

Spearman’s rank 

correlations  coeffici

ent 

funderingar bidrog till minskad 

arbetsrelaterad stress. 

Walker, A., Earl, C., 

Costa, B., Cuddihy, 

L. 

Australien. 
2013. 

Att utforska arbetsplatsen 

faktorer som påverkar 

allmänsjuksköterskor 

under deras första år av 

klinisk praktik. 

Kvalitativ 

longitudinell 

studie. 
Data samlades in 

med 

frågeformulär. 

94 

deltagare. 
Bortfall 
>20% 

Innehållsanalys. Identifierade teman av 

arbetsrelaterade stressorer var: 

oprofessionellt beteende på 

arbetsplats, jobba i skift och stöd på 

arbetsplatsen och personliga 

stressorer. 

Grad I 
82 % 
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