
 
 

 

 

 

Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad C 15hp 

Nursing science C 15 credits 

Faktorer som kan påverka sjuksköterskors förmåga att hantera arbetsrelaterade 

psykiska påfrestningar 

- en litteraturöversikt 

 

Elvira Gidlöf 

Ylva Kortekaas  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för omvårdnad 

Författare: Elvira Gidlöf, elgi1300@student.miun.se, Ylva Kortekaas, ylko1200@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad  

Termin, år: Termin 6,Vårterminen 2016  

  

mailto:elgi1300@student.miun.se
mailto:ylko1200@student.miun.se


 
 

Abstract 

Bakgrund: Arbetsrelaterade psykiska påfrestningar är något som sjuksköterskan dagligen 

måste hantera. Vad som anses vara psykiskt påfrestande är högst individuellt. 

Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan hantera arbetsrelaterade psykiska 

påfrestningar, samt faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att hantera dessa. 
Metod: Arbetet följer mallen för en litteraturöversikt där fem kvalitativa och åtta kvantitativa 

artiklar samlats in med hjälp av olika databaser och därefter granskats för att komma fram 

till kunskapsläget inom området. En induktiv ansats har använts vid analysprocessen. 
Resultat: Yrkesroll, arbetsplats och ledarskap, är faktorer på arbetsplatsen som kan vara 

avgörande för sjuksköterskan förmåga att hantera de olika arbetsrelaterade psykiska 

påfrestningarna.  
Diskussion: Med hjälp av olika strategier kan de olika påfrestningarna hanteras men stöd från 

kringliggande faktorer i arbetsmiljön krävs. Då det i dagens situation råder större efterfrågan 

än tillgång på just sjuksköterskor är det högst aktuellt att ta tag i problemet. Detta då många 

sjuksköterskor överväger att lämna arbetsplatsen.  
Slutsats: Forskning kring området är i behov av utveckling då forskningen som redan finns 

pekar på vilka de psykiska påfrestningarna är snarare än hur sjuksköterskan kan hantera 

dessa. Det är tydligt att arbetsgivaren har en betydande roll i hur arbetsmiljön upplevs för 

sjuksköterskan men också för att sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet ska kunna arbeta på 

ett patientsäkert sätt.  

Nyckelord: arbetsmiljö, arbetsplats, attityd, coping, litteraturöversikt, organisation 
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Introduktion  
Under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning har vi fått ta del av hur det är att 

arbeta som sjuksköterska. Det är ett roligt och givande arbete men kan samtidigt vara både 

psykiskt och fysiskt påfrestande. Faktorer som hög arbetsbelastning, hög 

personalomsättning samt personalbrist påverkar arbetsmiljön negativt. Samtidigt kämpar 

stora delar av vården med ekonomin och resurserna är begränsade, något som påverkar 

patientsäkerheten negativt (Sveriges kommuner och Landsting [SKL], 2015). 

 

Bakgrund  
Arbetsmiljöverket (2015) fastställer att de vanligaste arbetsmiljöriskerna inom hälso- och 

sjukvården är hög fysisk och psykisk belastning samt risk för smitta. Med psykisk belastning 

menas sociala och organisatoriska påfrestningar samt hot och våld. Det kan ses på 

arbetsplatsen i form av att sjuksköterskan har oregelbundna arbetstider, hög 

arbetsbelastning samt ständiga organisatoriska förändringar.  

 

Sedan 1990-talet har svensk hälso- och sjukvård genomgått ett flertal stora förändringar. Som 

exempel kan ses att antalet slutenvårdsplatser minskat stadigt (Socialstyrelsen, 2002). 

Samtidigt ökar kostnaden för svensk hälso- och sjukvård som kontenta av att invånarantalet 

ökar och att invånarna lever längre. Hälften av omkostnaderna är personalkostnader, vilket 

ställer krav på att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. Utöver detta pekar Socialstyrelsen 

även på att revirstrider mellan yrkesprofessioner kan leda till att effektiviteten försämras. 

Här har arbetsgivaren ett ansvar att se till att samarbetet fungerar genom att skapa tydligare 

incitament (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Sjuksköterskan bör vara trygg i sin arbetsroll och det ansvar som yrkesrollen medför. I 

sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att samarbeta med kringliggande yrkeskategorier och 

vara insatt i hur organisationen på arbetsplatsen fungerar (Arbetsmiljöverket, 2010). Arbetet 

innefattar dagligen olika moment som kräver att sjuksköterskan hela tiden är uppdaterad på 

forskningsläget då det är i ständig utveckling. Detta för att kunna arbeta utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
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Sedan 2005 har betydande förändringar i lagstiftningen skett bland annat kring patientens 

ställning inom vården, organisationsfrågor och informationsteknik. Dessa faktorer påverkar 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med patienterna. Sedan slutet av 1990-talet har fokus i 

säkerhetstänkandet flyttats från den enskilde individen till systemet och organisationen. 

Därmed har arbetsgivaren fått ett allt större ansvar med att se till att rutiner och 

organisatoriska faktorer gör det möjligt för sjuksköterskan att bedriva omvårdnadsarbete på 

ett patientsäkert tillvägagångssätt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Ett återkommande ämne i media, dagstidningar och även fackliga tidskrifter är den höga 

pressen på sjuksköterskor i arbetet. Enligt en kartläggning som Dagens nyheter (DN) gjorde 

våren 2015 (Hansson 2015, 6 mars) var sjuksköterskebristen den största anledningen till 

stängda vårdplatser inom sjukvården. Ordförande för sjuksköterskornas fackliga 

organisation menar i samma artikel att detta påverkar patientsäkerheten negativt, då 

sjuksköterskebristen leder till att patienten inte vårdas inom den specialitet som den borde 

tillhöra och därmed inte heller vårdas av personal med rätt kompetens. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar att faktorer såsom: svårigheter med att 

rekrytera personal men också bristande kommunikation och brister inom samverkan, utgör 

en patientsäkerhetsrisk. Personalbristen är stor inom flera landsting, vilket leder till en 

ansträngd arbetsmiljö och ett stressigt arbetstempo för de sjuksköterskor som jobbar kvar på 

sjukhusavdelningarna (IVO, 2016). 

En förutsättning för god patientsäkerhet är att det finns tillräckligt många anställda med rätt 

kompetens och utför arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt (Gustavsson, 2015). 

Enligt Griffits et al. (2014) finns det en tydlig koppling mellan hög utbildningsnivå, god 

arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Även tydliga samband mellan långa arbetspass, 

övertidsarbete och försämrad omvårdnad samt försämrad patientsäkerhet påvisades. 

 

Forskning visar att sjuksköterskor världen över är missnöjda med sin arbetsmiljö och 

arbetsplats (Lu, While & Bariball, 2005). Stress på arbetet, administrativa arbetsuppgifter 

samt sammanhållningen inom arbetsgruppen på avdelningen är faktorer som påverkar hur 

nöjda sjuksköterskor är med sin arbetsmiljö. Detta stämmer överens med Gardulf et al. 
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(2005) där sjuksköterskor till slut väljer att sluta arbeta inom professionen på grund av 

faktorer som låg lön och psykiska påfrestningar. 

Begreppsförklaring  

Arbetsmiljö 

Arbetsgivaren skall enligt arbetsmiljölagen (AML) systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten utifrån föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. AML fastställer även att 

arbetsgivaren ska bedriva ett fortlöpande arbete kring handlingsplaner på arbetsplatsen (SFS 

2014:567) 3. kap § 2a. Enligt Arbetsmiljöverket (2012) innebär begreppet arbetsmiljö mycket 

mer än enbart fysiskt kringliggande faktorer. Även psykosociala faktorer har en betydande 

del i hur arbetsmiljön upplevs. Arbetsmiljöverket tolkar AML genom att den ligger till grund 

för en arbetsmiljö där det finns möjlighet till personlig utveckling samt gemenskap med ett 

positivt synsätt. 

Psykisk påfrestning  

Vad som upplevs som en psykisk påfrestning är högst individuellt, men det författarna till 

denna litteraturöversikt menar med psykisk påfrestning är att faktorer som under arbetstid 

upplevs som negativa. Det kan till exempel vara hög arbetsbelastning och stress, men också 

konflikter och organisatoriska faktorer (Arbetsmiljöverket, 2010). 

Stress 

Enligt Theorell (2012, s. 39-41) är begreppet stress kroppens sätt att reagera på en ny 

upplevelse eller situation. Stress i måttlig mängd är positivt, då en hanterbar mängd stress 

kan skärpa koncentrationsförmågan och ge en bättre uppmärksamhet hos individen. Mer 

stress än individen kan hantera leder däremot till försämrad koncentrationsförmåga och kan 

blockera individen fysiskt och psykiskt. Hur pass mycket en individ påverkas av stress är 

individuellt och beror delvis på biologisk sårbarhet men också på den kringliggande 

psykosociala miljön (Wasserman & Nilunger-Mannheimer, 2012, s. 133-137). 

Coping 

Enligt psykologiguidens psykologilexikon (Egidius, u.å.a) är coping ett sätt att klara av en 

svårighet eller ett problem på ett adekvat eller konstruktivt sätt. Begreppet coping spelar en 

viktig roll inom till exempel stressforskning. En individs förmåga till coping är beroende av 

inre och yttre faktorer och dessa styr till stor del vilken copingstrategi som kommer att 
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användas. Förmågan att hantera ett problem är individuellt och kan variera under tid 

(Theorell, 2012, s. 20). 

Teoretisk referensram 

Vid val av lämplig teori att använda som teoretisk referensram beslöt sig författarna att 

använda två teorier, krav-kontrollmodellen (Theorell, 2012) samt Neumans systemteori 

(Neuman, 1995, s.16-17), som även är en omvårdnadsteori. 

Krav-kontrollmodellen bygger på samspelet mellan yttre psykiska krav och det självständiga 

beslutsutrymme individen har på arbetsplatsen. Modellen förklaras i figur 1. Figuren delas 

in i fyra block. Det två första är avspänd eller spänd. Med avspänd menas att det psykiska krav 

som ställs på människan är låga och med spänd menas att de psykiska kraven är höga. De två 

andra blocken är passiv och aktiv, där passiv står för låg känsla av kontroll och aktiv för hög 

känsla av kontroll. Beroende på hur kraven och kontrollen upplevs på arbetsplatsen för en 

individ, kommer den att hamna i något av blocken. En ytterligare dimension som läggs till i 

modellen är upplevelsen av stöd från chefer och arbetskamrater på arbetsplatsen. Upplever 

människan ett bra stöd på arbetsplatsen minskar risken att hälsan försämras. (Theorell, 2012, 

s. 21). 

 

             

 

Figur 1. Krav-kontrollteori 

Theorell (2012, s. 22-23) tar i sin teori även upp samspelet mellan arbetsmiljö och människans 

copingmönster. En människas copingmönster påverkar hur hen hanterar påfrestande 

situationer. I en arbetsmiljö som ställer höga krav på den anställde men lämnar utrymme för 

hen att påverka hur dessa krav skall hanteras, gynnar till att den anställde får en bättre 

Höga krav på arbetsplatsen  Låga krav på arbetsplatsen 

Lågt beslutsutrymme på arbetsplatsen 

Högt beslutsutrymme på arbetsplatsen 



5 
 

kontroll över sin arbetssituation. I denna process utvecklas copingförmågan. Är däremot 

möjligheten låg till att själv påverka hur kraven ska hanteras, kanske på grund av att 

överordnande chefer bestämmer, kommer inte den egna förmågan att utöva kontroll att 

utvecklas. Detta kommer leda till ökad spänning och i slutändan en försämrad hälsa. Enligt 

Hansson et al. (2009) har individer som har låg känsla av att kunna kontrollera sin 

arbetssituation en förhöjd risk att drabbas av depressiva symtom. 

 

Hur en individ samspelar med de faktorer som utgör arbetsmiljön kan även ses utifrån ett 

systemperspektiv. Neumans systemmodell (Neuman, 1995, s. 20-25) är applicerbar på detta 

fenomen, där betraktas arbetsmiljön som systemet och fenomenet är sjuksköterskans 

förhållande till sin arbetsmiljö. Neuman menar att varje system är unikt i sig själv, består av 

en rad sammansättningar av kända och okända faktorer och egenskaper som leder till en 

given grundstruktur. Individen är i ett öppet system och interagerar ständigt med 

omgivningen, genom att en ständig anpassning sker i båda led. Detta kan ses som att 

individen och dennes arbetsmiljö är i ständig interaktion och justering. Processen resulterar i 

varierande nivåer av harmoni, stabilitet och balans i relationen mellan individen och i detta 

fall arbetsmiljön. Modellen bygger två grundläggande komponenter, stress och reaktionen 

på stress. Sjuksköterskan befinner sig i en arbetsmiljö där hen ständigt utsätts för olika 

stressorer som kroppen svarar på genom till exempel anspänning. 

 

Figur 2. Neumans systemteori. En visuell bild över ett systems förmåga att hantera stress. 

 

Klientens basstruktur, i 

detta fall sjuksköterskan och 

hennes primitiva behov t.ex. 

sömn, mat kärlek. 

Skyddslinjer som t.ex. när 

sjuksköterskan i sin 

personliga roll måste 

hantera stressorerna  

Flexibla försvarslinjen skyddar den 

normala försvarslinjen, fungerar 

som en buffert. T.ex. det finns 

tillräckligt med personal, tid, 

material för att upprätthålla en 

stabil arbetsmiljö. 

Normala försvarslinjen, 

baslinjen, i detta fall 

yrkesrollen, t.ex. när 

sjuksköterskan tar på sig sina 

sjukhuskläder och därmed 

kliver in i sin yrkesroll. 

Stressorer i 

omgivningen 

som påverkar 

systemet. 
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Problemformulering  

Hög psykisk belastning är ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskor påverkas negativt av arbetsmiljöbrister orsakade av faktorer som 

hög arbetsbelastning och personalbrist, vilket även påverkar omvårdnadsarbetet. Att 

sjuksköterskor slutar arbeta inom professionen i förtid medför ett problem med tanke på 

dagens sjuksköterskebrist i Sverige. Har sjuksköterskor egentligen den kompetens hen 

behöver för att kunna hantera arbetsrelaterade psykiska påfrestningar hen utsätts för i sin 

arbetsmiljö? Denna litteraturöversikt ska förhoppningsvis leda till en djupare insikt i hur 

sjuksköterskor kan hantera uppkomna psykiskt påfrestande situationer i sitt dagliga arbete. 

Detta för att stärka sjuksköterskor i sin yrkesroll. 

Syfte  
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan hantera arbetsrelaterade psykiska påfrestningar, 

samt faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att hantera dessa. 

 

Metod 

Design  

Detta arbete följer mallen för en litteraturöversikt i hur den är genomförd. En 

litteraturöversikt kan göras av flera anledningar. Det kan handla om att studera den 

befintliga litteraturen och på så sätt framställa en översikt över kunskapsläget inom ett 

specifikt kunskapsområde. Att göra en litteraturöversikt för att kartlägga den forskning som 

finns inom ett visst fenomen eller kunskapsområde inför större kvalitativa eller kvantitativa 

studier är också ett användningsområde.  I detta fall har denna design valts ut för att 

författarna på ett relevant sätt ska kunna granska den forskning som finns inom 

omvårdnadsområdet (Friberg 2012 s. 133, Polit & Beck 2012 s. 95). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i resultatet var artiklar som beskriver sjuksköterskors 

perspektiv, samt att de kunde särskiljas från övriga yrkesgrupper om fler än en yrkesgrupp 

deltog i studien.  Kontexten togs i beaktande, studierna skulle vara i sluten hälso- och 

sjukvård samt vara publicerade år 2005 eller senare. Studierna ska vara skrivna på engelska 

eller svenska och vara tillgängliga via Mittuniversitetets biblioteksservice. Studierna skulle 
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även vara genomförda i Europa eller Nordamerika för att utesluta större kulturella 

skillnader i materialet.  

Exklusionskriterier var således artiklar med andra perspektiv än sjuksköterskans, äldre än 

2005, annat språk än engelska och svenska, att studien var utförd någon annanstans än i 

sluten hälso- och sjukvård, Reviewartiklar, annat land än de angivna i inklusionskriterierna. 

 

Litteratursökning 

Sökningar efter litteratur gjordes i ett flertal databaser och de databaser där artiklar hittats 

och inkluderats i resultatet är PubMed, SweMed och Cinahl. För att säkerställa att allt 

publicerat material inom området hittats har Cinahl Headings och PubMeds MESH-termer 

använts i sökningar gjorda i dessa databaser och flera olika konstellationer av sökord och 

sökvägar har använts. En översikt över dessa begrepp och hur termerna skiljde sig mellan de 

olika databaserna kan ses i tabell 1.  De sökningar som inte gav några relevanta resultat 

återfinns i bilaga 1. De sökningar som gav resultat kan ses i tabell 2, där hela förfarandet är 

synliggjort från sökord till det slutgiltiga urvalet. 

 

Tabell 1. Söktermer 

Begreppet som skall studeras Cinahl Headings Mesh-term 

Coping   Support, psychological. Coping  Adaption, psychological. 

Arbetsplats och arbetsmiljö Work environment  Workplace 

Sjuksköterskans upplevelse, attityd. Attitude of health personnel, 

nursing role 

 Attitude of health personnel 

Hur arbetsplatsen och arbetsmiljön 

upplevs. 

Job satisfaction. Job experience. 

Stress, occupational. 

 Job satisfaction 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 

Samtliga titlar i sökningarna lästes, i urval 1 lästes abstrakten, i urval 2 lästes hela artikeln och den 

vetenskapliga kvaliteten granskades, i urval 3 ses de antalet artiklar som återfinns i resultatet. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2016-

01-20 

Cinahl Nursing role AND job 

experience AND support, 

psychological 

10 år 25st 10st 5st 1st 

2016-

01-1 

SweMed Attitude of health 

personnel AND 

workplace AND job 

satisfaction(fritextsökning) 

10 år 20st 7st 5st 2st 

2016-

01-20 

PubMed Attitude of health 

personnel AND 

workplace AND job 

satisfaction AND support, 

psychological 

10år, 

Engelska, 

Svenska 

33st 23st 18st 8st 

2016-

02-01 

Cinahl Attitude of health 

personnel AND stress, 

occupational AND work 

environment 

10 år 23st 10st 3st 1 st 

2016-

02-01 

Cinahl Attitude of health 

personnel AND stress, 

occupational AND coping 

10 år 9 st 4 st 1st 1st 

 

Urval och värdering 

Urvalsprocessen skedde i flera steg, för att slutligen utmynna i de 13 artiklar som använts i 

resultatet. Då varje databassökning gav överskådligt antal träffar lästes alla titlarna i 

respektive sökning. Redan här startade processen med att utesluta forskning som ej ansågs 

relevant och inte heller svarade mot syftet, ett arbete som ständigt pågick under 

urvalsprocessen. Författarna satt tillsammans under större delen av denna process, och 

kunde därmed diskutera artiklar med tveksam karaktär med varandra. 

Totalt 32 artiklar granskades sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar, se i 

bilaga 3 och 4. Viss revidering har gjorts, där en fråga om patienter med lungcancerdiagnos 

har tagits bort och därmed justerades även poängskalan för bedömningsmallen. 
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Granskningen och kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes på var sitt håll till en början, 

för att författarna sedan kunde jämföra och diskutera framförallt de artiklar som fått olika 

bedömningar. Då ett så pass stort antal artiklar ansågs uppnå grad 1 av båda författarna 

används bara artiklar som har grad 1 i resultatet. En översikt över alla artiklar som 

inkluderats i resultatet kan ses i bilaga 2, artikelmatris. 

 

Analysprocessen 

Analysprocessen påbörjades med att artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger för att 

förstå innehåll och sammanhang med inspiration av Friberg (2012, s. 140), fokus låg på 

artiklarnas resultat. En induktiv ansats har utgjort arbetsprocessen, vilket innebär att 

information insamlas, sedan analyseras den insamlande informationen för att en slutsats 

skall kunna dras. Denna analysmetod har använts trots det större antalet kvantitativa 

artiklar, då dessa även ansågs innehålla en del kvalitativa data som svarade väl mot 

litteraturstudiens syfte. Analysprocessen startade med att artiklarna lästes i sin helhet för att 

skapa förståelse för innehållet. Meningsbärande enheter som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte identifierades och översattes. Detta skedde genom noggrann 

läsning av resultaten där texten ständigt jämfördes mot syftet. Genom kondensering 

skapades tre övergripande temaområden med tillhörande subteman. Temaområdena kom 

att utgöra huvudrubrikerna i resultatet. Exempel på hur kondensering gått till ses i tabell 3. 

 

Tabell 3. Exempel på analysarbetet. 

Meningsbärande enhet Översättning Kondensering Tema/Subtema 

 

Themes of balance between 

professional and personal time, 

balance between professional 

expectations and job demands, 

balance of workload and balance 

of patient acuity emerged. 

 

 

Teman som att balansera 

mellan professionell och 

personlig tid, balansera mellan 

professionella förväntningar 

och arbetskrav, balansera 

arbetsbelastning och 

patientprioritering framkom. 

 

 

Professionella krav, 

yrkeserfarenhet samt att ta 

hand om sin egen hälsa. 

 

 

Yrkesroll 

Beskriver kompetens, 

krav och yrkeserfarenhet. 
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Some of the nurses accepted that 

it was difficult to influence the 

decisions and the way of 

working, and they decided to 

adjust to that fact and the norms 

of the group on the ward. Others 

adjusted to the situation by 

trying to take control over it, for 

example, by using the time in 

the most effective way. 

 

 

Vissa sjuksköterskor 

accepterade att det var svårt 

att påverka besluten och hur 

arbetet skulle utföras och de 

valde att anpassa sig till detta 

faktum och normerna på 

avdelningen. Andra 

anpassade sig till situationen 

genom att ta kontroll över 

situationen, till exempel, 

genom att arbeta tidseffektivt. 

 

Anpassning efter 

situationen på 

arbetsplatsen.  

Ta kontroll över situationen.  

 

 

Arbetsbelastning 

Beskriver arbetsrelaterad 

stress, administrativa 

faktorer och 

sammanhållningen på 

arbetsplatsen. 

 

Supervisor support positively 

correlated with job control, 

coworker support, collective 

efficacy, indirect coping, and job 

satisfaction, indicating that 

higher levels of supervisor 

support were associated with 

higher levels of these variables.  

 

 
Arbetsledarstöd hade positiv 

påverkan på jobbkontroll, 

medarbetarstöd, kollektiva 

effektiviteten, indirekt coping, 

och arbetstillfredsställelse, 

indikerar att högre nivåer av 

arbetsledarstöd var associerad 

med högre nivåer av dessa 

variabler.  

 

 

Bra arbetsledarstöd leder till 

bättre upplevelse av 

kontroll över arbetet, stöd 

och samarbete från kollegor. 

 

Ledarskapets 

betydelse 

Beskriver vikten av 

överordnades stöd på 

arbetsplatsen. 

 

Etiska överväganden 

Vikten av att studier följer vissa fastlagda forskningsetiska principer fastställs av Polit och 

Beck (2012, s. 150). Skyddet för individer i forskningsstudier grundas i tre områden: 

forskningen skall göra gott, respekt för mänsklig värdighet skall visas och den skall vara 

rättvis (Polit & Beck 2012, s. 152-156). Detta är även något som fastställs i 

Helsinforsdeklarationen (World Medical Association[WMA] 2013). Samtliga artiklar som har 

inkluderats i resultatet har noga granskats utifrån sitt etiska resonemang och 

förhållningssätt. Enbart de artiklar som på ett tydligt sätt har redogjort för hur de gått 

tillväga för att följa dessa forskningsetiska principer har inkluderats. Författarna har haft ett 

neutralt förhållningssätt till det framtagna materialet genom att inte låta egna värderingar 

spela in i valet av artiklar, och visat stor hänsyn till författarna av studierna inkluderade i 

denna litteraturöversikt genom att återge deras resultat så korrekt som möjligt.  

 

Resultat 
Totalt 13 artiklar analyserades och inkluderades i resultatet, varav fem var av kvalitativ 

design och åtta var av kvantitativ design. Samtliga artiklar fokuserar på sjuksköterskors 

upplevelser och kontexten är sluten hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor skattar överlag sin 

hälsa lågt (Malinauskiene, Leisyte, Malinauskas & Kirtiklyte 2011). En del upplever hög 
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arbetsbelastning samt arbetsrelaterad stress och sätter detta i relation till sin yrkesroll samt 

arbetsbelastning på jobbet (Jenaro, Flores, Orgaz & Cruz 2010). De tre temaområdena som 

identifierades i analysförfarandet ses nedan i figur 3.  

 

 

Figur 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskors förmåga att hantera de arbetsrelaterade 

psykiska påfrestningarna. 

 

Yrkesroll 

Beskriver kompetens, krav och yrkeserfarenhet 

Målet för sjuksköterskorna i sin yrkesroll är att göra skillnad och ge bästa möjliga 

omvårdnad till den som behöver det. En viktig del för att sjuksköterskorna ska klara av att 

hantera de psykiska påfrestningarna i arbetet är att känna sig uppskattad i sin yrkesroll 

(McCabe & Sambrook, 2012). Arbetet kräver också att sjuksköterskorna har den kompetens 

som krävs utifrån yrkesrollen. Detta kunde ibland upplevas stressande för sjuksköterskorna. 

(Hallin & Danielsson, 2006). Något som däremot upplevdes betydelsefullt för sjuksköterskor 

var när de såg att patienterna blev hjälpta av omvårdnaden och återhämtade sig från 

sjukdom (Miller, 2006; Blomberg & Sahlberg-Blom 2005; Silen et al., 2008).  

Att som en copingstrategi ta hand om sin egen hälsa var associerat till låg vilja att lämna 

yrket. Sjuksköterskor som själva ansåg att de hade en balanserad livsstil och aktivt 

upprätthöll sin hälsa, visade på positiva samband med höga nivåer av upplevd mental och 

fysisk hälsa (Andrews & Wan, 2009). Den fysiska hälsan hos sjuksköterskor påverkade hur 

väl de hanterade kraven på sig själva. Samtidigt som fysisk aktivitet gjorde att de bearbetade 

Sjuksköterskan

Yrkesroll

Arbetsbelastning

Ledarskap
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och hanterade sina känslor. Fysisk aktivitet hjälpte sjuksköterskor att rensa hjärnan och 

ökade välbefinnandet (Silén et al., 2008). Det som ökade viljan att lämna yrket var framförallt 

mentala stressorer men möjlighet till professionell utveckling kunde vända denna tendens 

(Andrews & Wan, 2009). 

 

Möjlighet till professionell utveckling är en viktig del i sjuksköterskors välbefinnande. Det 

ökar sjuksköterskors kapacitet både individuellt men också i team, då utveckling och 

ytterligare kunskap underlättar för sjuksköterskor att kunna ge bästa möjliga omvårdnad 

(MacCabe & Sambrook, 2012). Engagemanget sjuksköterskorna känner inför sitt yrke 

påverkas negativt av en rad faktorer. Arbetsbörda, patientantal samt organisatoriska 

skyldigheter var stressorer som utgjorde den största delen av påfrestningarna (Jenaro et al., 

2010).  I en studie av Gardulf et al. (2008) angav hälften av 833 sjuksköterskor att de i 

”ganska stor” och till ”stor” utsträckning fick möjligheten att utveckla sin kompetens inom 

arbetsområdet.  

 

Sjuksköterskorna ställs dagligen inför krav från både patienter, anhöriga och kollegor, men 

de ställer även krav på sig själva att göra ett bra jobb, vilket upplevs som psykiskt 

påfrestande, och ger en känsla av frustration och stress (Hallin & Danielsson 2006). När 

patienter och anhöriga är missnöjda och ställer orealistiska krav upplevs dessa svåra att 

hantera och kan resultera i frustration och nedstämdhet hos sjuksköterskor (Silen et al., 

2008). Faktorer som påverkade sjuksköterskors förmåga att hantera dessa påfrestningar var 

att ha kontroll över arbetssituationen, samt gott kamratskap och stöd från sina arbetskollegor 

(Miller, 2006; Silen et al., 2008). 

 

Svårigheten att hantera den egna osäkerheten kring yrkesrollen kan leda till att 

sjuksköterskor blir offer för mobbing på arbetsplatsen. Det är snarare konflikter i 

arbetsmiljön och osäkerheten som sjuksköterskor känner kring yrkesrollen, än den egna 

personliga sårbarheten som styr förekomsten av mobbing (Balducci, Cecchin och Fraccaroli, 

2012). En fjärdedel av 748 deltagare i Malinauskiene et al. (2011)s studie svarade att de varit 

utsatta för mobbing under det senaste året, fem procent att de varit utsatta för mobbing 

under mer än fem år. 



13 
 

 

Arbetsbelastning 

Beskriver arbetsrelaterad stress, administrativa faktorer och sammanhållningen på 

arbetsplatsen 

Att sjuksköterskor upplever att arbetsbördan och den arbetsrelaterade stressen är hög 

observerar flera studier (Jenaro et al., 2010; Hallin & Danielsson 2006). Många sjuksköterskor 

skattar sin hälsa som dålig, och det är något som associeras till bland annat höga arbetskrav 

från organisationen (Malinauskiene et al., 2011). Faktorer som ständigt måste bearbetas och 

hanteras på arbetsplatsen är till exempel ökat antal patienter, organisatoriska förändringar, 

brister i ledarskap samt brist på personal, vilket bland annat kan leda till emotionell 

utmattning hos sjuksköterskan (Hochwälder, 2007). I en studie av Jenaro et al. (2010) 

upplevde 78,8 procent av 412 sjuksköterskor att arbetet var stressigt och där den största 

stressoren var hög arbetsbörda. Sjuksköterskor upplevde höga nivåer av arbetsrelaterad 

utmattning, samt symtom på psykisk ohälsa såsom ångest och depressionssymtom (Gardulf 

et al., 2008; Balducci et al., 2012; Jenaro et al., 2010; Malinauskiene et al., 2011). 

 

Enligt Hochwälder (2007); Miller (2006); Hallin & Danielsson (2006) kan höga krav lätt leda 

till emotionell utmattning. Ett sätt för sjuksköterskan att hantera detta är att ha hög 

empowerment, det vill säga förmåga att vara självständig. Ett annat sätt kan vara att sätta 

gränser och distansera sig själv från problemet, vilket ansågs lättare ju mer erfarenhet 

sjuksköterskan hade. Även förmågan att prioritera och göra omprioriteringar var viktigt, 

kompetens som ansågs komma med yrkeserfarenhet (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). 

 

Det sociala stödet på arbetsplatsen ansågs viktigt hos sjuksköterskorna för att kunna hantera 

arbetsbelastningen. Sjuksköterskor hade olika erfarenhet och upplevelse av olika situationer, 

vilket ansågs positivt på så sätt att sjuksköterskorna då kompletterade varandras brister. Vid 

en svår situation är det av stor betydelse för sjuksköterskor ta hjälp av och prata med 

kollegor och då ha möjlighet till reflektion och få feedback av kollegor (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2005; Miller, 2006). Sjuksköterskor som tog sig tid att lära upp och 

introducera nyutexaminerade sjuksköterskor på arbetsplatsen menade att det i långa loppet 

lönade sig. Enligt deras erfarenhet kunde det bidra till en minskad arbetsbelastning samt 
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ökade sjuksköterskornas känsla av kontroll över det dagliga arbetet (Hallin & Danielsson, 

2006).  

 

Hallin och Danielsson (2006) hävdar att var det viktigt för sjuksköterskorna att det under 

omvårdnaden fanns tid till att prata med och stötta patienterna. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna växte både i sin arbetsroll, men även som person. Om arbetsbördan var för 

hög resulterade det i att sjuksköterskorna inte kände att de hade tid att utföra arbetet korrekt 

och därmed tog genvägar i sitt arbete. I värsta fall kunde det gå så långt att sjuksköterskorna 

övervägde att lämna arbetsplatsen med anledning av faktorer så som hög arbetsbörda eller 

dåligt ledarskap, vilket kunde ses i flera av studierna (Hall, 2007; Andrews & Wan, 2009; 

Silen et al., 2008).  

 

Ledarskapets betydelse 

Beskriver vikten av överordnades stöd på arbetsplatsen 

Något som påverkade sjuksköterskors förmåga att hantera de arbetsrelaterade psykiska 

påfrestningarna var på vilket sätt ledarskapet fungerade på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 

upplevde det lättare att hantera hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress om de fanns 

ett fungerande ledarskap på avdelningen där de kunde få stöd från sina överordnade (Hall, 

2007; Chang, Kicis & Sangha, 2007). Ett gott stöd från arbetsledare var associerat med högre 

nivåer av tillfredsställelse på arbetsplatsen, vilket kan ses i flera studier (Hall, 2007; McCabe 

& Sambrook, 2012). Bra ledarskap med en positiv inställning hade en tendens att smitta av 

sig på andra sjuksköterskor, vilket upplevdes positivt enligt McCabe och Sambrook (2012).   

 

Att ha en erfaren specialistsjuksköterska på avdelningen, som fungerade som ett extra stöd 

vid svåra patient- och omvårdnadssituationer, underlättade hanteringen av arbetsrelaterad 

stress och arbetsbörda. Specialistsjuksköterskan fungerade även som ett bollplank och 

minskade stressen hos sjuksköterskorna. Det fanns enligt studien en tydlig skillnad på hur 

yngre och äldre sjuksköterskor hanterade den arbetsrelaterade stressen. De under 40 års 

ålder upplevde högre nivåer av arbetsrelaterad stress om den erfarna 

specialistsjuksköterskan inte arbetade under deras skift (Chang et al., 2007). Det 

framkommer i en studie av Miller (2006) att sjuksköterskor upplevde det ytterst viktigt att ha 
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en god handledare på arbetsplatsen för att främja utvecklingen hos unga sjuksköterskor, 

men att det var något som ofta bortprioriterades.  

 

Sjuksköterskor kände sig under dessa omständigheter överarbetade och upplevde dåligt 

stöd från sin arbetsgivare, de i sin tur påverkade det patientnära arbetet då det ledde till 

försämrad förmåga att ta hand om patienterna i omvårdnadsarbetet på ett effektivt sätt 

(Andrews & Wan, 2008). Något som hjälpte sjuksköterskorna, när arbetet upplevdes 

påfrestande, var att ha en handledare som var med och stöttade i stressfulla situationer samt 

tog sig tid för reflektion (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005).  

 

Sjuksköterskors upplevelse av högt arbetsledarstöd ledde till positiva effekter på 

arbetsplatsen i form av ökat kollegialt stöd, bättre effektivitet och högre kontroll över sin 

arbetssituation. Sjuksköterskor ansåg sig ha mer kontroll över hur och i vilken ordning de 

utförde sitt arbete, men upplevde mindre kontroll över andra arbetsrelaterade frågor (Hall, 

2007). I samma studie påvisades det att den avdelning som hade lägst nivåer av stöd från 

arbetsledare hade högst nivåer av personalomsättning.  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Litteratursökningar gjordes med hjälp av kända databaser som författarna hade tillgång till 

via Mittuniversitetet. Författarna var sedan tidigare bekanta med databaserna, vilket till viss 

del underlättade arbetet. Begrepp som författarna valde att bygga sina sökningar på beskrivs 

ingående och presenteras både i tabell och i bilaga för att läsaren ska få en tydlig överblick 

över arbetet. Författarna anser att denna tydliga beskrivning av begreppen höjer kvalitén på 

arbetet. Svårigheten har varit att finna artiklar som enbart svarar mot syftet. Många artiklar 

undersöker främst de psykiska påfrestningar som sjuksköterskor upplever och i andra hand 

hur dessa påfrestningar hanteras, något som även blir tydligt i resultatet. De sökord och 

sökvägar som har använts är relevanta för denna typ av forskning och de sökningar som 

presenteras i bilaga 1 visar på bredden av författarnas sökningar. Sökningar har gjort i 

arbline (databas för arbetsmiljöforskning) och där fanns enbart andra kandidatuppsatser och 

originalartiklar har ej kunnat hittas i denna databas. 
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Författarna menar härmed att datamättnad har nåtts i sökningarna. Att utesluta begreppet 

coping (Support psychological samt adaption psychological) vid sökningarna hade resulterat i fler 

träffar, men då förlorades det väsentliga utifrån syftet; hur sjuksköterskan hanterar de 

arbetsrelaterade psykiska påfrestningarna. Det stora antalet träffar i dessa sökningar där 

copingbegreppet uteslutits var ej hanterbart och därmed var det tydligt att sökningarna 

behövde byggas upp mer. Detta tyder samtidigt på att mer forskning behövs inom detta 

område. Detta för att skapa en större förståelse för sjuksköterskors copingstrategier gällande 

arbetsrelaterade psykiska påfrestningar. 

Gällande exklusions- och inklusionskriterier har bland annat begränsningar gjorts gällande 

år och geografiskt område. Det är möjligt att detta lett till att värdefullt material inte 

inkluderats, men författarna bedömer att så inte är fallet. Artiklar äldre än tio år återspeglar 

en delvis annorlunda arbetsmiljö än vad dagens sjuksköterskor upplever då styrningen i 

vården har utvecklats under denna tid. Därmed ansågs tidsbegränsningen rimlig. Studier 

gjorda i andra geografiska områden än Europa och Nordamerika hade kunnat bidra med 

mer material, men svårigheten låg i överförbarheten till svenska förhållanden och därmed 

ansågs det exklusionskriteriet lämpligt. 

Att enbart studier genomförda inom sluten hälso- och sjukvård inkluderats har både fördelar 

och nackdelar. De jämförelser som härmed kan göras styrker resultatet, men samtidigt kan 

värdefullt material ha exkluderats av studier utförda i andra instanser såsom inom 

kommunala hemsjukvården. 

Vid urval och värdering av artiklar har författarna använt reviderade bedömningsmallar 

(Carlsson & Eiman 2003). Dessa mallar var ett effektivt verktyg för att relevans bedöma 

artiklar. Att författarna genomförde litteratursökningarna tillsammans, och sedan granskade 

artiklarna var för sig för att därefter diskutera och jämföra sina granskningar stärker 

trovärdigheten på litteraturöversikten. Även det faktum att enbart artiklar av grad 1 

återfinns i resultatet anses som en styrka. 

Analysprocessen förlängdes av det stora antalet kvantitativa artiklar. Det tog tid att översätta 

statistiken till löpande text utan att innehållet förvanskades eller viktigt material förlorades. 

Vald analysmetod var effektiv och de tre återkommande temaområdena framkom tidigt 

under analysförfarandet och kvarstod även när författarna ansåg att artiklarnas resultat 
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uttömts på material. Under denna process styrktes även valet av teori. Då flera av artiklarna 

tydligt kunde kopplas till Krav-kontroll modellen (Theorell, 2012, s.19-25) som anser att det 

finns ett samband mellan psykiska krav och det självständiga beslutsutrymmet. Även tydliga 

kopplingar till systemmodellen av Neuman (Neuman, 1995, s.16-17) kunde göras, där varje 

del i systemet ses som unikt, men i sin helhet bildar en grundstruktur, där delarna är 

beroende av varandra. Med hjälp av dessa två teorier stärktes författarnas resultat ytterligare 

då tydliga samband mellan två teorier och resultatet kunde ses.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever en mängd olika psykiska påfrestningar på 

arbetsplatsen samt hur sjuksköterskor hanterar dessa påfrestningar. Påfrestningarna 

kommer både utifrån, externa krav, och från sjuksköterskorna själva, interna krav.  I resultatet 

framkommer att yrkesroll, arbetsbelastning och ledarskap är faktorer som har stor betydelse 

för sjuksköterskors upplevelse av den psykiska belastningen på arbetet, samt för 

sjuksköterskors förmåga att hantera dessa. 

Sjuksköterskor vill ge sina patienter bästa möjliga vård, men upplever att arbetsbördan är så 

stor att det patientnära arbetet blir lidande. Att detta i samband med faktorer som ökad 

arbetsbelastning leder till att sjuksköterskor upplever försämrad psykisk hälsa, stämmer 

med den aktuella forskningen (Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, 2014; 

Arbetsmiljöverket, 2010) 

Sambandet mellan en försämrad arbetsmiljö och benägenhet att utveckla symtom av 

utbrändhet eller depression är stark. Detta visar SBU´s litteraturöversikt över området (SBU, 

2014). Faktorer som mobbning och konflikter på arbetsplatsen samt en arbetssituation med 

små möjligheter att påverka, i kombination med höga krav, resulterade i en ökad benägenhet 

för att utveckla symtom på depression och utbrändhet. Förekomsten av mobbing på 

arbetsplatsen kan också kopplas till högre frekvens av personalomsättning, enligt Simons 

(2008). 

Att ha höga krav på sig leder inte automatiskt till att sjuksköterskorna drabbas av psykisk 

ohälsa. Det är istället graden av möjlighet att påverka arbetssituationen som styr hur de 
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hanterar de arbetsrelaterade psykiska påfrestningarna (Arbetsmiljöverket, 2002). Faktorer 

som erfarenhet innebär förbättrad förmåga att hantera arbetsrelaterade psykiska 

påfrestningar, något som även resultatet i denna litteraturöversikt tyder på. 

Sjuksköterskorna upplevde att yrkeserfarenheten gjorde det lättare för dem att hantera 

psykiska påfrestningar, detta kan också ses i Hayhurst, Saylor och Stuenkel (2004) studie, de 

konstaterar att ju längre sjuksköterskor stannade på en arbetsplats desto bättre upplevdes 

samarbetet mellan personal och chefer. I stort minskade de negativa upplevelserna på 

arbetsplatsen om sjuksköterskorna valde att stanna en längre period. Även Jönsson (2011) 

visar på att erfarenhet ger bättre förmåga att hantera arbetsrelaterad stress och andra 

psykiska påfrestningar. 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplevde arbetet psykiskt påfrestande och att 

arbetsbördan blev för stor och därmed övervägde att lämna sitt yrke. Detta stämmer överens 

med Gardulf et al. (2005) där sjuksköterskor valde att sluta sitt arbete just på grund av att de 

upplevde arbetet psykiskt påfrestande och stressfullt samt att lönen ansågs vara för låg. 

Detta stärks i en review-artikel av Flinkman, Leino-Kilpi & Salanterä (2010), där det framgår 

att dessa faktorer samt få möjligheter till utveckling gjorde sjuksköterskorna mer benägna att 

lämna yrket. Detta är högst aktuellt med tanke på dagens situation, då det är större 

efterfrågan än tillgång på grundutbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2016). 

Flertalet av studierna i resultatet visade att sjuksköterskor överlag kände av arbetsrelaterad 

stress och ångest och hade svårt att veta hur de skulle hantera dessa påfrestningar. Enligt 

AML (SFS 1977:1160) 3. Kap § 3 ska arbetsgivaren förvisa sig om att den anställde, i detta fall 

sjuksköterskan, har den utbildning som krävs för att kunna hantera riskerna med de 

psykiska påfrestningarna som kan uppstå i arbetsmiljön. Det är tydligt att sjuksköterskor 

behöver hjälp av sina överordnande för att få verktyg hur de ska hantera de arbetsrelaterade 

psykiska påfrestningarna på ett mer adekvat sätt.  

I en studie av Pipe et al. (2011) fick sjuksköterskor lära sig känna igen symtomen på stress, 

samt vad sjuksköterskor kan göra för att motverka de negativa effekterna av stress med hjälp 

av bland annat positiv coping. Det resulterade i en klar förbättring i förmågan att hantera 

stressen och sänkte också känslan av ångest, depression och utmattning. Detta stämmer 
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överens med krav-kontroll teorin av Theorell (2012 s. 19-25) där känslan av kontroll över en 

situation spelar in i hur psykiskt påfrestande situationen upplevs. Har man höga krav på sig 

i arbetet behöver individen ha hög kontroll över sin situation för att kunna hantera arbetet 

och de psykiska påfrestningarna i arbetsmiljön. Stressen upplevs öka när kontrollen över 

arbetssituationen minskar.  

Även arbetsmiljöverket fastställer den negativa effekten av höga krav och låg kontroll på 

arbetstagaren. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar i att se till så att arbetsmiljön fungerar 

tillfredsställande för de anställda (Arbetsmiljöverket, 2010). I resultatet framkommer att 

ledarskapet på arbetsplatsen är en faktor som är av stor vikt för hur sjuksköterskor hanterar 

arbetsrelaterade psykiska påfrestningar. Får sjuksköterskorna ett bra stöd upplevs förbättrad 

förmåga att hantera arbetsbelastningen samt arbetsrelaterad stress. Även handledning i olika 

form var viktig för sjuksköterskorna. Detta stämmer överens med Begat och Severinsson 

(2006) där sjuksköterskor som deltar regelbundet i handledning upplever ett förbättrat 

välmående och en positivare psykosocial arbetsmiljö. 

I resultatet är det tydligt att sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterade psykiska påfrestningar 

dagligen, och detta med en mängd olika strategier. Hur väl dessa hanteras beror på stödet 

från arbetsgivaren samt på den egna kunskapen och erfarenheten. Skyddsfaktorer som till 

exempel god kompetens, stöttande kollegor och bra ledarskap var utmärkande genom hela 

resultatet och brister det i dessa faktorer ökar viljan att lämna yrket. Dessa brister samt 

stressorer som hög arbetsbelastning, kan även ses flertal studier. (Gardulf et al., 2005). Enligt 

Neuman (1995, s. 20-25) är det viktigt att arbeta förebyggande så individen kan hantera 

stressorerna hen utsätts för. Detta sker genom utveckling och erfarenhet och leder enligt 

Neumans systemteori till en starkare försvarslinje. Genom erfarenhet får individen kunskap 

så att försvarslinjerna blir starkare och förmågan att skydda förbättras. Kan systemet hantera 

stressorerna enbart med hjälp av den flexibla försvarslinjen minskar sårbarheten i systemets 

innersta basstruktur.  

Får inte sjuksköterskor den utveckling och erfarenhet som behövs för att hantera 

stressorerna i yrkesrollen kommer stressorerna slutligen påverka sjuksköterskors 

basstruktur. Därmed kommer risken för psykisk ohälsa att öka(Neuman, 1995, s. 20-25). Ett 

sätt för sjuksköterskor att skydda sig själva blir då att lämna arbetsplatsen för att inte 
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drabbas av psykisk ohälsa. Detta ses även i resultatet där studier visade på att sjuksköterskor 

övervägde att lämna arbetsplatsen på grund av psykiskt påfrestande faktorer i arbetsmiljön. 

Hur arbetssituationen ser ut för sjuksköterskor är av stor vikt även ur ett patientperspektiv. 

Det är tydligt i resultatet att sjuksköterskor upplever att de måste begränsa sin tid i det 

patientnära arbetet för att hantera den ökande arbetsbelastningen. Detta strider delvis mot 

patientsäkerhetslagen då patienterna har rätt till en säker vård. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att patientsäker vård bibehålls genom till 

exempel avvikelserapportering (patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, § 1-5). Sjuksköterskorna 

upplever att den ökande arbetsbelastningen påverkar patienterna negativt. Enligt Bae (2011) 

är det tydligt att sjuksköterskornas arbetsförhållanden påverkar patientsäkerheten, något 

även IVO (2016) och Griffits et al. (2014) visar på.  

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen”. (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 § första stycket). Vidare 

ska hälso- och sjukvården enligt HSL arbeta för att förebygga ohälsa. Socialstyrelsen menar 

att hälso- och sjukvården bör stärka sitt hälsofrämjande förhållningssätt (socialstyrelsen, 

2009). Utifrån resultatet kan man dra slutsatsen att ett hälsofrämjande förhållningsätt inte 

anammas av hälso- och sjukvården i sin arbetsgivarroll. Trots att de under de senaste tio 

åren har kommit allt fler studier och rapporter som visar på att sjuksköterskor lämnar yrket 

så verkar inte situationen ha förbättrats (Gardult et al., 2005; Lu et al., 2005; Flinkman et al., 

2010; Arbetsmiljöverket, 2015; Socialstyrelsen, 2016). Detta påverkar patientsäkerheten 

negativt då tidsbrist gör att sjuksköterskor inte kan utföra omvårdnadsarbetet på ett adekvat 

sätt. Även brister i samverkan kan göra att sjuksköterskor inte får den information som 

behövs för att kunna ge god omvårdnad (IVO, 2016). Arbetsgivaren misslyckas med att 

upprätthålla god patientsäkerhet då det brister i det övergripande ansvaret som 

arbetsgivaren har (Socialstyrelsen 2009). 

Slutsats 
Det finns mycket forskning kring de arbetsrelaterade psykiska påfrestningarna som 

sjuksköterskorna upplever, men det finns mindre forskning kring hur dessa kan hanteras. 

Detta område är i behov av vidare forskning för att undersöka hur sjuksköterskor på bästa 

sätt kan hantera dessa påfrestningar. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för 
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arbetsmiljön, och de är tydligt att sjuksköterskor behöver bättre kunskap för att kunna 

hantera arbetsrelaterade psykiska påfrestningar. 

Detta är högst aktuellt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, då försämrad arbetsmiljö påverkar 

patientsäkerheten negativt. Även sjuksköterskebristen påverkar patientsäkerheten, en brist 

vilket till stora dela beror på brister i arbetsmiljön. 
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2016-01-20 psychinfo Attitudes of 

health 

personnel AND 

envirment, 

work AND 

coping AND job 

stress job 

satisfaction 

 21 2 Ej relevant 

utifrån 

syftet 

2016-02-01 Cinahl Attitude of 

Health 

personnel AND 

Lazarus theory 

of stress and 

coping AND 

Stress, 

occupational  

10 år 2 1 Ej relevant 

utifrån 

syftet 

2016-02-01 Cinahl Attitude of 

Health 

personnel AND 

Lazarus theory 

of stress and 

coping 

10 år 8 2 Ej relevant 

utifrån 

syftet. 

2016-02-10 PubMed Attitude of 

Health 

personnel AND 

stress, 

psychological 

AND workplace 

AND Adaption, 

psychological 

AND workload 

10 år 17 8 5 dubletter, 

övriga ej 

relevanta 

utifrån 

syftet. 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 
 Artikelmatris över artiklar inkluderade i resultatet 

Författare, årtal och land 

 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare(/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

 

Huvudresultat 

 

Balducci, Cecchin & 

Fraccaroli (2012) 

 Italien 

Två hypoteser testas; 

1)Att utsättas för stressorer i sin 

yrkesroll vid första mättillfället (T1) 

påverkar förekomsten av mobbing vid 

mättillfälle 2 (T2) oavsett den personliga 

sårbarheten vid T1. 

2) utsätts yrkesrollen för stressorer vid 

T1 finns det då ett ökat antagande för 

förekomsten av mobbing vid T2 oavsett 

personlig sårbarhet vid T1. 

 

Kvantitativ 

longitudinell studie 

574st (/340st) Enkätundersökning vid 

två tillfällen 

regressionsanalys 

Resultat visar att utsättas för stressorer i 

sin yrkesroll hade en signifikant 

påverkan på förekomsten av mobbning 

ett år senare, oberoende av deltagarnas 

psykologiska sårbarhet. 

Blomberg & Sahlber-Blom 

(2005) 

 Sverige 

Syfte att beskriva hur 

omvårdnadsarbetare som tog hand om 

patienter med avancerad cancer 

hanterade svåra krävande situationer i 

den dagliga vården. 

Kvalitativ 

beskrivande studie  

77st (ej angivet) Fokusgrupp intervjuer Resultatet visa att omvårdnadsarbetare 

hanterade svåra situationer under 

arbetstid genom en balansgång mellan 

att vara nära, men också distansera sig. I 

de flesta situationer blev deras strategi 

spontan istället för ett medvetet 

förhållningssätt. Betydande begrepp som 

framkom var: identitet, mening, 

begränsningar, prioriteringar, team och 

organisation. 

 

Chang et al. (2007) 

Kanada 

Syftet var att undersöka hur den 

arbetsrelaterade stressen hos 

sjuksköterskor på en pediatrisk 

onkologiavdelning påverkades av att ha 

en form av specialistsjuksköterska (CSN, 

”clinical support nurse”) på 

avdelningen. 

 

kvantitativ 58 st (/9 st) Enkätundersökning, 

Deskriptiv statistik 

Sjuksköterskorna i studien rapporterade 

signifikant lägre nivåer av 

arbetsrelaterad stress när en CSN var 

närvarande på avdelningen i jämförelse 

till när en sådan inte fanns på 

avdelningen. 



 
 

 

Gardulf etal. (2007) 

Sverige 

Syfte att undersöka vilka faktorer som är 

viktiga för sjuksköterskan på ett 

universitetssjukhus för att kvarhålla 

upplevelsen av tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. 

Kvantitativ studie  1633st (/800st) Enkätundersökning. 

Linjär regressions 

analys.  

De fem faktorer som bidrog till att 

sjuksköterskan upplevde tillfredsställelse 

med sitt jobb var: professionell 

kompetens är bra att ha, att få stöd från 

närmast chef vad gällande egen 

utveckling, möjlighet till utveckling inom 

sitt arbetsområde, möjlighet till karriär 

stegring och ständig feedback från 

närmsta chef. Sjuksköterskan upplevde 

sig utarbetade och kände liten möjlighet 

för utveckling.  

 

Hall (2007) USA  Syfte att undersöka relationen mellan 

det upplevda handledarstödet och 

yrkesrelaterade utfall vad gällande 

arbetskontroll, medarbetar support, 

samarbetets effekt, arbetsstress, coping 

beteende, arbetstillfredsställelse, 

pensionstid, somatiska krämpor. 

Kvantitativ 

beskrivande studie. 

69st (/ej angivet) Individuella 

frågeformulär  

Resultatet visar att sjuksköterskor som 

upplevde bra stöd från handledare 

upplevde positivare arbetsplats och 

mindre negativa sidor av arbetsplatsen 

gentemot sjuksköterskor som upplevde 

mindre stöd från sina handledare. Bland 

annat upplevdes mindre yrkesmässig 

stress. Författarna diskuterade 

handledarens roll och dess effekter på 

den yrkesrelaterade stressen.  

 

Hallin & Danielsson 

(2006) Sverige  

Syfte att beskriva registrerade 

sjuksköterskors upplevelse av deras 

dagliga arbete.  

Kvalitativ 

uppföljningsstudie 

15 (ej angivet) Individuella intervjuer. 

Innehållsanalys. 

I resultatet framkom det att trots att 

patientbelastningen ökade, minskade 

sjuksköterskans möjlighet att klarar av, 

prioritera, planera, känsla av teamwork 

och tid för dokumentation. 

 

Hochwälder ( 2007) 

Sverige  

Syfte att undersöka huvudeffekten av 

empowerment och utbrändhet i 

förhållande till arbetsmiljön. 

Kvantitativ studie  1356st (/ej angivet) Enkätundersökning med 

regressions analys 

Resultatet visar på att empowerment har 

en negativ association på utbrändhet, 

samt en medlande effekt på sambandet 

mellan arbetsmiljö och utbrändhet.  

 

Jenaro et al. (2011) 

Spanien 

Att analysera sambandet mellan 

sjuksköterskans individuella 

egenskaper, arbetsfunktioner och 

engagemang för arbetet. 

Kvantitativ  412 st (/ej angivet) Enkätundersökning, 

beskrivande statistik, 

Korrelationsanalys 

Prediktorer av entusiasm och 

engagemang var tillfredställelse med 

arbetsroll, förhöjd kvalitet på yrkesliv, 

låga nivåer på social dysfunktion och 

låga nivåer av stress över 

omvårdnadsarbetet. 

 



 
 

 

Malinauskiene et al. 

(2011) 

Litauen  

Att undersöka associationen mellan 

självupplevda hälsan och psykosociala 

faktorer på arbetsplatsen i det dagliga 

livet. Vilket innefattar arbetskrav, 

arbetskontroll, socialt stöd, mobbning på 

arbetsplatsen, livshotande händelser; 

hälsobeteendet (rökning, alkohol, 

övervikt, fetma och låg fysisk 

aktivitetsnivå); mental stress; 

arbetstillfredsställelse och känsla av 

sammanhang i ett representativt urval 

av litauiska sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus. 

 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

748 (/638) Frågeformulär 

Deskriptiv analys 

60,4 procent av de tillfrågade 

sjuksköterskorna klassade sin hälsa som 

negativt. Resultatet presenteras i en 

modell där de visar på associationen 

mellan negativ självskattad hälsa och 

ålder, höga arbetskrav, låg 

arbetskontroll, låg socialt stöd på 

arbetsplatsen, livshotande händelser, låg 

fysisk aktivitetsnivå, övervikt, fetma, 

mental stress, missnöje med arbetet och 

låg känsla av sammanhang. 

McCabe & Sambrook. 

(2013) 

Storbritannien  

Att undersöka sambanden mellan 

psykologiska kontrakt och 

organisatoriska och yrkesmässiga 

förpliktelser hos sjuksköterskor och 

deras överordnade.  

kvalitativ 39/0 Semistrukturerade 

intervjuer, diskursanalys 

Två huvudteman identifierades; 

professionens samt ledarskapets 

värderingar. Subteman under 

professionens värderingar var: 

erkännande av yrkesrollen, direkta 

arbetsmiljön, ledarskap och kamratstöd, 

yrkesmässig progression och utveckling. 

Subteman under ledarskapets 

värderingar var: engagemang, allmänna 

ledarskapet och förvaltningen av 

resurser. 

 

Miller (2006) USA Syfte att undersöka variabler som 

upprätthåller bra arbete bland nya 

sjuksköterskor, med en till fem års 

erfarenhet, och erfarna sjuksköterskor 

trots de olika hinder de kan komma att 

uppleva. 

 24st (/ej angivet) Individuella intervjuer 

samt frågeformulär 

Resultatet visar att både nya 

sjuksköterskor och erfarna 

sjuksköterskor anser att teamwork, 

delade värderingar är delar för bra 

arbete. Sjuksköterskorna använde sig av 

prioritering, team arbete, begrundande 

arbete för att klara av utmaningar i 

arbetet. Nyblivna sjuksköterskor 

tenderade att undvika konflikter på 

arbetsplatsen. Erfarna sjuksköterskor 

formande team av beslutsfattare som 

delade samma värderingar för att lösa 

konflikter.  

 



 
 

 

Randall Andrews & T. H. 

Wan (2009) USA 

Syfte att undersöka relationen mellan 

arbetsbelastning, arbetsmiljö och 

copingförmåga för att förutspå vilka 

sjuksköterskor som är i riskzonen för 

psykisk ohälsa samt identifiera 

potentiella åtgärder. 

 

Utforskande 

tvärsnittsstudie 

325st (/17st) Enkätundersökning Både arbetsmiljö och arbetsbelastning 

påverkar den psykiska hälsan negativt 

och var en orsak till att vilja lämna yrket. 

Copingbeteendet hos individen hade en 

positiv inverkan på den psykiska hälsan.  

 

Silén et al. (2008) 

Sverige  

Att beskriva svenska sjuksköterskors 

erfarenhet av arbetsplatsstress och 

förekomsten av etiska dilemman på en 

neurologisk avdelning. 

Kvalitativ 21/1 Semistrukturerade 

intervjuer, 

Latent innehållsanalys 

4 huvudteman identifierades, stress på 

arbetsplatsen, etiska dilemman, hantera 

stress och etiska dilemman, kvaliteten på 

omvårdnaden. 



Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 
Titel 

Författare 

 

 

 

 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod, Carlsson och Eiman(2003) 

    Poängsättning  0 1 2                   3 

Bilaga 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphän

dig 

Medel Välskriven 

Syfte  

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

 

Ej angiven 

Knapphän

dig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas / 

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 tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 45 p) p p P p 

 p 

% 

Grad 



Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 
Titel 

Författare 

 

 

 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod, Carlsson och Eiman (2003) 

   Poängsättning   0 1 2                   3 
Bilaga 4 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion  

Saknas 

Knapphän

dig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte  

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

 

Ej angiven 

Knapphän

dig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontroller

at 

  

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 44 p) p p P p 

 p 

% 

Grad 



 

 

 


