
 

 

   

 

 

 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Sjuksköterskeprogrammet  
OM8311 Fördjupningsarbete i omvårdnad 
15hp. Essay in Nursing Science, 15 ECTS credit points  
 

 

 

 

 

 

  

 Sjuksköterskors upplevelser  

av stressfaktorer inom somatisk sjukvård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 080610 
Författare: Maria Broström 

Anna Hortevall 
Helén Sjunnesson 

Handledare: Susanne Nilsson 
   Examinator: Gill Croona



 

    

 

Titel: Sjuksköterskors upplevelser av 
stressfaktorer inom somatisk sjukvård 
 
Författare: Maria Broström, Anna Hortevall &  
                  Helén Sjunnesson 
Handledare: Susanne Nilsson 
Litteraturstudie 
Datum: 080610 
Sammanfattning 
Bakgrund: Någon gång under sitt yrkesverksamma liv kommer sjuksköterskor att 

uppleva stress. Orsakerna varierar och omvårdnadsyrket kan vara påfrestande 

både fysiskt och psykiskt. När kunskaperna om stressfaktorerna samt hur de 

upplevs av sjuksköterskor i sin yrkesroll påvisats, kan åtgärder vidtas och 

arbetsförhållanden förbättras. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever olika stressfaktorer inom yrket. Metod: Systematisk 

litteraturstudie med kvalitativ ansats, där tio vetenskapliga artiklar granskades. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i åtta kategorier: Hög arbetsbelastning, 

Personalbrist, Moralisk stress, Brist på återkoppling och uppskattning, Brist på 

stöd, Bristande kommunikation och samarbete, dålig arbetsmiljö samt 

oregelbundna arbetstider. Diskussion: Enligt resultatet påverkar stressfaktorerna 

sjuksköterskorna och deras arbete negativt. Det var i slutändan vården av 

patienterna som blev lidande. Slutstats: Sjuksköterskorna har för lite inflytande i 

sitt arbete och får dålig uppskattning från arbetsgivare, vilket resulterar i negativa 

upplevelser av stress. Ledningen behöver lyssna mer på sjuksköterskor för att de 

ska bli mindre stressade och kvaliteten på omvårdnaden bibehållas. 
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Abstract 
Background: At some point during their professional career nurses will 

experience stress. The cause of stress varies and the nursing profession can be a 

strain both physically and mentally. When the knowledge of the stress factors and 

how these are experienced by nurses in their work are pointed out, actions can be 

taken and working conditions can be improved. Aim: The aim of the study is to 

describe how nurses experience different stress factors within their profession. 

Method: A literature review with a qualitative approach, where ten scientific 

articles were reviewed. Findings: The content analysis resulted in eight 

categories: Work overload, Staff shortage, Moral stress, Lack of feedback and 

appreciation, Lack of support, Lacking communication and cooperation, Bad 

working environment and Irregular working hours. According to the result the 

stress factors affect nurses and their work negatively. In the end it was the care of 

the patients that suffered the most. Conclusion: Nurses have very little influence 

in their work and get little appreciation from their employers, resulting in negative 

experiences of stress. Management need to listen more to the nurses so they can 

be less stressed and the quality of care can be maintained.   
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BAKGRUND 
Någon gång under sitt yrkesverksamma liv kommer sjuksköterskor att uppleva 

stress. Att sjuksköterskor är en utsatt grupp när det gäller stress bevisar 

undersökningar som gjorts om stress hos sjuksköterskor (Bailey & Clarke 1992).  

 

Orsakerna till stress kan variera. Viss stress har med arbetet att göra medan andra 

stressfaktorer inte är arbetsrelaterade utan grundar sig på privata angelägenheter 

(Curran 2005). Med stress menas kroppens svar på fysisk och psykisk påfrestning 

(Nationalencyklopedin 1995). Vid kortvarig stress kan immunförsvaret förstärkas 

medan det under långvarig stress försvagas (Assandi & Skansén 2000). Det har 

även visat sig att stress hos sjuksköterskor kan leda till depression (Curran 2005). 

Sedan 1997 har sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa drastiskt ökat 

främst inom yrken som innebär mycket kontakt med och ansvar för andra 

människor, däribland yrken inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2003) 

 

I folkhälsoinstitutets fjärde målområde står det att kraven på de anställda ska vara 

så höga som de anser sig klara av för att få ett fungerande arbetsliv 

(Folkhälsoinstitutet 2003). Antonovsky (2005) skriver att när kraven blir för höga 

och stödet från omgivningen är låg, kan negativ stress uppstå. Är stödet istället 

tillfredsställande, vilket innebär att kraven och förmågan att hantera dem är 

balanserade, upplevs stressen som positiv. Detta menar Antonovsky är viktigt i 

arbetslivet för att en känsla av hanterbarhet ska infinnas. Känsla av hanterbarhet är 

bara ett av de tre huvudteman i Antonovskys teori om känsla av sammanhang, 

som förkortas KASAM. KASAM innebär att de olika påfrestningar människan 

utsätts för både privat och i arbetslivet blir hanterbara. För att ha en hög KASAM 

krävs även känsla av begriplighet och känsla av meningsfullhet.  
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Exempel för att uppnå meningsfullhet kan vara att ta del i ett gemensamt 

uppskattat beslutsfattande och för att uppnå begriplighet kan vara att då och då få 

något för en själv oförståeligt, förklarat på ett nöjaktigt sätt. I ett annat scenario 

förklarar Antonovsky: ”man kan vara en kugge i ett maskineri som man förstår 

mycket väl” (Antonovsky 2005, s. 157). 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor säger att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden som är:  

 

”Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt 

att lindra lidande. (ICN 2004 s. 3) 

 

Omvårdnadsyrket kan vara påfrestande. För att ha orken att ta hand om andra 

krävs både en fysisk och psykisk styrka för att undvika långvarig stress (Maslach 

1997). Faktorer kan upplevas olika från sjuksköterska till sjuksköterska (Curran 

2005) och beroende på olika stressorer kan sjuksköterskor ha en nedsatt fysisk och 

psykisk styrka. På grund av nedsatt fysisk och/eller psykisk styrka kan brister i 

omvårdnadskvalitén uppstå. När kunskapen om stressfaktorerna samt hur det 

upplevs av sjuksköterskan i sin arbetsroll påvisats, kan även åtgärder vidtas och 

arbetsförhållanden förbättras.  

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever olika 

stressfaktorer inom den somatiska sjukvården. 

METOD 
Design 
Metoden som använts var en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Med systematisk litteraturstudie menas att all fakta ska vara primärkällor och 

hämtade från vetenskapliga artiklar och rapporter (Axelsson 2008). Eftersom 

syftet med studien var att beskriva upplevelser används kvalitativ ansats. En 
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kvalitativ ansats går ut på att beskriva, förstå, förklara samt tolka. Forskaren 

förhåller sig objektiv till sin forskning samt ser varje situation som ny och unik 

(Axelsson 2008). 

Urval 
Artiklar baserade på kvalitativa och kvantitativa studier har använts i studien. 

Inklusionskriterier för artiklarna som användes var att de var högst tio år gamla 

och att de innefattade sjuksköterskors upplevelser. Psykiatrisjuksköterskor 

exkluderades då deras stressorer skilde sig markant från de stressorer som fanns 

hos sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården. Annan vårdpersonal än 

sjuksköterskor exkluderades på grund av att det endast var sjuksköterskors 

upplevelser som önskades. Artiklar på andra språk än svenska och engelska har 

även de exkluderats. 

 

Datainsamling 
Artiklar har sökts i databaserna: PubMed och SweMed+. I dessa databaser fanns 

artiklar inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2003). PsycINFO 

och PsycARTICLES täckte upp den psykologiska forskningen inom omvårdnaden 

(Axelsson 2008). Science Direct är en databas där underkategorier om bland annat 

hälsovetenskap fanns att söka i. De ord som användes i sökningarna var: Nurse*, 

sjuksköterska, stress, occupational stress, workplace, experience, och perception. 

För sökschema se bilaga 1. Genom avhandlingar, en C- uppsats och andra 

vetenskapliga artiklar har manuella sökningar genomförts och resulterat i tre 

artiklar. 

 

Genomförande/Analys 
Artiklarna lästes igenom noggrant och nyckelord plockades ut genom användning 

av innehållsanalys. Dessa nyckelord slogs sedan ihop och bildade olika 

underrubriker som arbetet bygger på. Innehållsanalys innebär att man systematiskt 

och stegvis går igenom all data för att hitta olika mönster och teman (Forsberg & 

Wengström 2003). Vid artikelöversikten användes Fribergs (2003) 
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bedömningsmodeller för kvalitativa och kvantitativa artiklar se bilaga 2. Modellen 

för kvalitativa studier innefattade fjorton frågor och för modellen kvantitativa 

studier tretton frågor, var fråga gav ett poäng. För att få hög kvalitet krävdes att 

minst tio frågor i den kvalitativa modellen kunde besvaras och nio frågor i den 

kvantitativa modellen. När en artikel fick medelkvalitet innebar det att minst åtta 

frågor kunde besvaras i den kvalitativa modellen och sju frågor i den kvantitativa 

modellen. Allt under åtta respektive sju svar klassificerades som låg kvalitet och 

användes inte i studien. 

 

Etiska överväganden   
Vid litteraturstudier beskådas andras resultat av forskning. Därför är det, enligt 

Forsberg och Wengström (2003), viktigt att de artiklar som är med i studien är 

granskade och har fått tillstånd av en etisk kommitté. Plagiat är förbjudet så bland 

annat försiktighet med textformulering är ett observandum (Vetenskapsrådet 

2008).  

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i olika stressfaktorer som ligger till grund för 

sjuksköterskors upplevelser. Dessa delades in i åtta olika kategorier så som:  

Hög arbetsbelastning, Personalbrist, Moralisk stress, Brist på återkoppling och 

uppskattning, Brist på stöd, Bristande kommunikation och samarbete, Brister i 

arbetsmiljön samt Oregelbundna arbetstider. 

Hög arbetsbelastning 
Enligt Evans (2002), Olofsson, Bengtsson & Brink (2003), Mackintosh (2007) 

och Murphy (2004) leder hög arbetsbelastning till upplevelser av att inte hinna 

med patienter, arbetshastigheten ökar och sjuksköterskor känner att de inte kan ge 

enskilda patienter tillräckligt med uppmärksamhet. Olofsson, Bengtsson & Brink, 

(2003) och Billeter-Koponen & Fredén, (2005) skriver att administrativa uppgifter 

upplevs ta för mycket tid från patienter medan Johnstone (1999) säger att 
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sjuksköterskor upplever att de har för lite tid med uppgifter som inte direkt har 

med patienter att göra.  

 

”Important for nurses are the patients, but today’s nurses are 

office workers” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005 s. 23) 

 

Tidsbrist gör att sjuksköterskor känner att de får arbeta övertid för att hinna med 

sina arbetsuppgifter menar Billeter-Koponen & Fredén, (2005) och Evans, (2002). 

Att inte kunna garantera kvalitén av vården vid hög arbetsbelastning upplevs 

begränsa sjuksköterskor från att ge patienter rätt vård enligt Billeter-Koponen & 

Fredén (2005) och Murphy (2004). Billeter-Koponen & Fredén (2005) visar även 

på att hög arbetsbelastning ger en känsla av rädsla för att begå misstag. Andra 

sjuksköterskor upplever att hög arbetsbelastning gör dem fysiskt och psykiskt 

utmattade (Murphy, 2004).  

 

Personalbrist 
Evans (2002) kommer fram till att när orutinerad personal får sättas in på grund av 

personalbrist leder det till att ordinarie personal får fler arbetsuppgifter och 

arbetstempot ökar. Ordinarie sjuksköterskor känner att de inte kan planera sin 

fritid då de inte vet om de kommer hem i tid vilket resulterar i att de känner sig 

stressade. De känner att personliga och familjära relationer blir lidande. Billeter-

Koponen & Fredén (2005) beskriver att personalbrist leder till avsaknad av 

kontinuitet bland personalen vilket beskrivs av personal som:  

 

” One never knew who was working. Work became very careless, 

and we had to work very long before getting some rest. Patients 

were restless. It was stress”  

(Billeter-Koponen & Fredén 2005 s. 24). 
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Enligt Olofsson, Bengtsson & Brink (2003) och Sveinsdóttir, Biering & Ramel 

(2006) upplever sjuksköterskor i deras studier att de har svårt att koppla bort 

arbetet när de kommer hem, vilket gör det svårt för dem att hämta nya krafter.  

På grund av att sjuksköterskor tar med sig jobbet hem känner de sig därför alltid 

trötta.  

Moralisk stress 
Känsla av otillräcklighet upplevs av sjuksköterskor när många patienter behöver 

hjälp samtidigt. Andra sjuksköterskor känner sig otillräckliga vid tillfällen då de 

inte orkar lyssna eller ta in olika problem patienter har, skriver Cronqvist, Lützen 

& Nyström, (2003) och Billeter-Koponen & Fredén, (2005). Sättet att tänka på 

patienter som objekt istället för människor får det dagliga arbetet och 

omvårdnadsfilosofin att gå emot varandra. Sjuksköterskor känner att de inte kan 

utföra arbetet på de sätt som de en gång lärt sig skriver Billeter-Koponen & 

Fredén (2005) i sin artikel. Enligt Glazer & Gyurak (2008) upplever 

sjuksköterskor det jobbigt att hantera sina känslor i samband med att patienter är 

döende eller dör i deras omvårdnad. Speciellt känslosamt upplever sjuksköterskor 

det då patienter som är döende eller döda är barn menar Ross-Adjie, Lesile & 

Gillman (2007). Cronqvist, Lützen & Nyström (2005) beskriver hur 

sjuksköterskor anklagar sig själva för att vara dåliga i sitt yrkesutövande när något 

går fel.  

 

” Yes, it is embarrassing; you classify yourself immediately as a 

bad nurse.” (Cronqvist, Lützén & Nyström, 2005 s. 410) 

 

Brist på återkoppling och uppskattning 
Att inte få någon återkoppling i arbetet som utförs leder, enligt Olofsson, 

Bengtsson & Brink (2003), till att sjuksköterskor upplever negativa känslor och 

att de inte känner uppskattning från arbetsgivare. Sjuksköterskor i Glazer & 

Gyurak, (2008) studie menar att uppskattning ges till dem som utför arbetet snabbt 

och att kvantitet uppmuntras mer än kvalité vilket upplevs som stressande. 
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”Just when it comes to support in your work you actually don´t get 

much at all. Instead it´s how you should work, and which times 

and practical things like, but then that´s it” (Olofsson, Bengtsson 

& Brink 2003 s. 354) 

 

Glazer & Gyurak, (2008) beskriver hur sjuksköterskor som hyser starka känslor 

för sin arbetsplats, inte tycker att de får någon uppskattning för sitt arbete. Brist på 

uppskattning visar sig i Billeter-Koponen & Fredéns (2005) studie, genom att 

sjuksköterskor bland annat måste ta på sig mer ansvar utan att få mer betalt för 

det. Sjuksköterskor upplever att deras kunskap och expertis inte tas tillvara vid 

omorganisation, de har ingen kontroll istället får de bara vara flexibla och 

acceptera den nya situationen enligt Billeter-Koponen & Fredén (2005) och Evans 

(2002).  

 

Brist på stöd 
I Cronqvist, Lützen & Nyström, (2005) studie säger sjuksköterskor att arbeta med 

kolleger som är stressade gör det svårt att ge varandra stöd, då de istället stressar 

upp varandra. Pressen och det dåliga stödet från andra inom professionen och 

samhället gör att det är skamligt att sjukskriva sig menar sjuksköterskor i Billeter-

Koponen & Fredéns, (2005) studie.  

 

”I have never taken medicine before. I was asking: do I have to 

accept a pulse of 130?” (Billeter-Koponen & Fredén, 2005 s. 24) 

 

Bristande kommunikation och samarbete 
Enligt Glazer & Gyurak (2008) tycker sjuksköterskor att problem uppstår när 

olika läkare ger olika anvisningar till samma problem. Dålig kommunikation 

mellan arbetskolleger kan leda till frustration enligt Murphy (2004). Evans (2002) 

skriver om samma problem fast mellan olika instanser i samhället till exempel 



 

                12 

 

  

 

kontakten mellan sjukhus och hemsjukvården. Istället för att mötas så innebär 

samarbetet mellan instanserna mängder med telefonsamtal som upplevs stressande 

och frustrerande samt att inga garantier ges för att problem kan lösas.  

 

”There is just so many staff that don´t communicate properly.” 

(Murphy, 2004 s. 427)  

 

Brister i arbetsmiljön 
I Glazer & Gyurak, (2008) och Ross-Adjie, Lesile & Gillman (2007) studie 

beskriver sjuksköterskor hur olika typer av patienter, alltså personlighet hos 

patienter och tillstånd kan göra dem oroliga, där situationer med hot och våld kan 

förekomma. En del sjuksköterskor upplever arbetsmiljön så som oljud från 

maskiner, varma lokaler och problem med luftkonditioneringen som irriterande, 

vilket leder till att de känner sig stressade skriver Murphy (2004) i sin artikel.  

 

”The air conditioning would be a bit of a problem, which affects 

my rhinitis.” (Murphy, 2004 s. 426) 

 

Oregelbundna arbetstider 
Murphy (2004) beskriver hur sjuksköterskor upplever att oregelbundna arbetstider 

under en vecka gör dem splittrade och utmattade. Särskilt de sjuksköterskor som 

är ansvariga för avdelningen när de har problem med personal. Sjuksköterskor 

som jobbar nattskift får vänta med stödmöten till dagtid då de egentligen ska sova 

eller vara lediga. Sjuksköterskor tycker att det är för mycket att sitta i stödmöten 

en hel dag efter ett nattpass vilket framkommer i Cronqvist, Lützen & Nyström, 

(2003) studie. 

 

” It is hard to get it together [support meetings] at night; it is too 

much to sit in a meeting after a whole night shift.” (Cronqvist, 

Lützén & Nyström, 2005 s. 409) 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Artiklarna söktes i databaserna Science Direct, PubMed, SweMed+, PsycINFO 

och PsycARTICLES eftersom alla innehöll artiklar om hälsovetenskap och 

omvårdnadsforskning. SweMed+ hade ett flertal ej vetenskapliga tidskrifter. Detta 

upptäcktes då databasen Ulrich användes för att se om tidskrifterna var 

vetenskapliga. Generellt för alla sökningar var att artiklar som svarade på syftet 

var svåra att hitta på grund av att undersköterskor var en ständigt återkommande 

inklusionsgrupp. Dessa gick inte att använda eftersom det inte gick att urskilja 

undersköterskor och sjuksköterskor i resultatet. Svenska sökord som testades, 

bland andra arbetsrelaterad stress, arbetsplats, arbetsmiljö, gav inga resultat. Vi 

försökte även begränsa sökningarna med sökordet ”Registered nurse” men detta 

gav heller inget resultat, vilket visade att problemet med att hitta artiklar som 

endast inkluderade sjuksköterskor inte berodde på sökorden. De artiklar som vi 

däremot har använt svarar bra på syftet och alla kommer fram till ungefär samma 

upplevelser. Vilket resulterade i att en mättnadskänsla i sökningarna har uppnåtts.  

 

Många av artiklarna representerade både manliga och kvinnliga sjusköterskor. 

Manliga sjuksköterskor är underrepresenterade inom yrket, vilket kunde förklara 

det låga antalet manliga deltagare i studierna. Åldern redovisades inte i alla 

artiklar, vissa redovisade medelåldern medan några redovisade åldersintervaller. 

När det bara stod medelåldern var det svårt att avgöra om det gick att generalisera 

resultatet åldersmässigt. Vi lyckades få en stor kulturell vidd i resultatet då 

artiklarna inkluderade sjuksköterskor från Europa, Nordamerika, Asien och 

Oceanien, vilket ökar giltigheten och bidrar till att resultatet är överförbart.  

 

Analysen som valdes, innehållsanalys, var till stor hjälp när huvudrubrikerna 

skulle urskiljas. Att gå igenom alla artiklar och ta ut nyckelord förenklade det 

hela. Resultatet och rubrikerna hade kanske blivit annorlunda om någon annan 

hade tagit ut nyckelorden. Det som försvårade processen kring artiklarna var 
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artikelgranskningen. Vi använde oss av Fribergs (2006) granskningsmodell för 

artikelgranskning för att den var lite enklare att förstå då hon hade delat upp dem i 

kvalitativa och kvantitativa. När granskningen väl var gjord försvann en del 

artiklar som inte svarade till syftet.  

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever stressfaktorer 

inom den somatiska vården. Resultatet visade att sjuksköterskor i slutändan tyckte 

det var vården av patienter som blev lidande. Sjuksköterskor upplevde att de på 

grund av olika stressfaktorer inte kunde ge patienter tillfredsställande omvårdnad 

vilket i sin tur ledde till att patienter som personer blev bortglömda och 

sjukdomen hamnade i fokus. Även Maslach (1997) menade på att patienter fick 

sämre omvårdnad och ett mindre medmänskligt bemötande till följd av stressade 

sjuksköterskor. Vi upplever det som att patienter är beroende av sjuksköterskor 

och det är därför viktigt att relationen dem emellan fungerar. Förtroende är en 

viktig byggsten i relationen som gör att patienter kan lita på att sjuksköterskor 

alltid utför rätt omvårdnadsåtgärder och behandlar dem med respekt (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2006).  

 

Sjuksköterskor förväntades att alltid hålla humöret uppe och utföra ett bra jobb 

och när de levde upp till detta ansågs det inte behövas något beröm, vilket även 

stöds av Maslach (1997). Vid stress kan humöret påverkas negativt menar Curran 

(2005). Sjuksköterskor är inte mer än människor och kan som alla andra ha bra 

och dåliga dagar. Skillnaden är att sjuksköterskor inte bör låta de negativa 

känslorna gå ut över patienter. Vi uppfattade det som att sjuksköterskor i studierna 

fick för lite återkoppling och stöd. I stället för att vänta på att andra skulle ge dem 

det skulle sjuksköterskor själva kunna ta första steget och ge varandra stöd, 

återkoppling och konstruktiv kritik.  

 

I teorin om KASAM tar Antonovsky (2005) upp hur lågt stöd i en arbetsmiljö där 

kraven är för höga orsakar låg KASAM och gör människor mer mottagliga för 

stress på grund av att de har svårare för att hantera stressen. Människor har ett 
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behov av att få bekräftelse och uppskattning. När sjuksköterskor i några av 

studierna inte fick någon återkoppling tyckte de att det var samma sak som att inte 

bli uppskattade. Om människor har ett starkt behov av bekräftelse och 

uppskattning men avsaknaden av dem är hög finns en risk för att bli stressad 

menar Maslach (1997). Många sjuksköterskor i studierna kände att de fick för lite 

uppskattning i sitt arbete, både verbalt och genom lönesättningen. Aktuellt idag är 

sjuksköterskors uppror mot de låga lönerna kontra ansvaret och utbildningen. Kan 

det låga stödet och bristen på återkoppling från chefer och ledning bero på att de 

inte förstår eller tänker på vilket ansvar sjuksköterskor egentligen har? I Sverige 

bedöms omvårdnadskvaliteten vara hög, vilket stöds av en sammanställning gjord 

av Sveriges kommuner och landsting (2008), men den riskerar att sjunka om inte 

sjuksköterskor får den uppskattning de förtjänar. 

 

Som studenter på sjuksköterskeprogrammet har vi fått höra hur vi som färdiga 

sjuksköterskor kan påverka och förändra arbetssituationer när vi kommer ut i 

arbetslivet. Något som då kom som en överraskning i vårt resultat var att 

sjusköterskor, trots sina ansvarsområden, inte hade något att säga till om i 

planeringen kring sitt arbete vid de tillfällen då det var omorganisation (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Evans, 2002). Vi förstår att det är svårt, om inte 

omöjligt att tillfredsställa både sjuksköterskor och de som styr vid 

omorganisation. Sjuksköterskor är de som jobbar bland annat på avdelningar och 

har rutiner i sitt arbete och vet hur saker och ting ska göras för att få arbetet att 

fungera. När chefer bestämmer över huvudena på sjuksköterskor bejakas inte 

dessa rutiner och kunskaper och ändringar görs trots att det kanske var bättre 

innan.  

 

Sjuksköterskor i studierna kände även en skillnad mellan den kunskap som lärdes 

ut i skolan och hur den användes i arbetslivet (Cronqvist, Lützén & Nyström, 

2003 och Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Det är inte det att skolan har lärt ut 

fel kunskap utan att arbetsplatserna inte alltid har kunnat leva upp till 

förväntningarna som att till exempel ha god tid på sig med patienter och tid avsatt 
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för dokumentation. På arbetsplatser finns olika normer, principer och rutiner i hur 

arbetet utförs av personalen. Som ny på exempelvis en avdelning är risken stor att 

beteenden tas efter. Den lärdom som gavs under utbildningen blir lagd åt sidan, 

vilket även kan styrkas i litteraturen (Benner 1993).  

 

Precis som Maslach (1997) skriver är sjuksköterskeyrket ett stressigt yrke. För att 

jobba inom vården krävs ett stort engagemang, inlevelse och uthållighet. 

Beroende på hur sjuksköterskor är som personer samt rådande omständigheter så 

klarar sjuksköterskor inte alltid av att hantera den stress som kan förekomma på 

olika arbetsplatser. Intressant nu när upplevelser och stressorer har blivit påvisade 

vore att få veta hur det med hjälp av sjuksköterskor går att förbättra 

arbetsförhållandena. Vidare studier som kan ta reda på hur sjuksköterskor kan 

vara mera delaktiga i beslut som rör deras arbete efterfrågas. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

Undersökord 
Antal träffar 

Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

20080218 

SveMed+ 
 

 Sjuksköterska and 
stress, 19 

  De svarade inte på 
syftet eller var ej 
vetenskapliga artiklar. 

Long-term stress, 
burnout and patient- 
nurse relations: 
qualitative study 
about nurse’s 
experience. 
 
 

20080414 
Science Direct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nursing and Health 
Professions, Journals 
and Book series 

Nurse and 
occupational stress, 
70 

And experience, 20  Några var för gamla, 
andra skrivna på språk 
vi ej förstod. Andra 
svarade ej på syftet 
eller var ej 
vetenskapliga artiklar  
 

Sources of 
occupational stress 
among nurses in five 
countries 
 
Occupational stress in 
the ED: What matters 
to nurses? 
 

20080331 
PsycARTICLES 
 
 
 
 
 
 

Social Science, 1998-
2008, Journal Articles 
only, full format- no 
references 
 

Nurse* i KW and 
occupational stress i 
KW, 572 
 
 
 
 

And perception i KW, 
28 
 
 
 
 
 

 De svarade inte på 
syftet eller 
inkluderade 
undersköterskor. 
 
 

An exploration of 
District nurses 
perception of 
occupational stress. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

Undersökord 
Antal träffar 

Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar 

20080408 
PsycINFO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Science, 1998-
2008, Journal Articles 
only, full format- no 
references 
 
 
 

Nurse* i KW and 
Experience of i KW, 
738 
 
 
 
 
 
 
 

And workplace, 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De andra valdes bort 
för att de inte svarade 
på syftet eller att de 
inkluderade 
undersköterskor 
 
 
 
 
 

Absence of response: 
A study of nurse’s 
experience of stress in 
the workplace. 
 
 
 

20080401 
PubMed 
 
 
 
 
 
 
 

Abstracts, Published 
in the last 10 years, 
humans och english 

Nurse* occupational 
stress, 362 

And perception, 16  De svarade inte till 
syftet eller så var de 
för gamla. 

Stress among 
nephrology nurses in 
Northern Ireland. 
 
Occupational stress in 
the operating theatre 
suite: Should 
employers be 
concerned? 
 



 

  

 

  Bilaga 2 

  Sid 1av 2 

Fribergs (2003) mall för kvalitetsgranskning av artiklar                                    
 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat 

och avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade? 

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 

Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

• Hur analyseras data? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden 

 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat 

och avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade? 

 

 

 

 



 

  

 

  Sid 2 av 2 

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 

Hur är denna i så fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (till exempel antal personer, ålder, inklusions- 

respektive exklusionskriterier)? 

• Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de 

ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till 

exempel vad gäller generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

 

 



 

  

 

     Bilaga 3 

Artikelöversikt     
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Billeter-
Koponen, 
Sirkka och 
Fredén Lars 
 
Sverige,  
2005. 
 
 
 

Long- term stress, 
burnout and patient- 
nurse relations. 
Qualitative study about 
nurses experience 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
sjuksköterskor 
upplever stress. 

10 Sjuksköterskor som 
hade erfarenhet av 
långvarig stress och 
utbrändhet som lett till 
frånvaro från jobbet i 
två eller fler månader 
intervjuades i öppna 
intervjuer. 

Forskarna använde sig av en 
kvalitativ konstant jämförande 
metod. Sjuksköterskorna deltog i 
öppna intervjuer som bandades. 

Sjuksköterskorna älskade sitt arbete 
men i slutändan kunde de inte 
undvika utbrändheten. De kände att 
de inte hade tid eller energi för att 
möta patienterna.  
Vid kommunikation kände de sig inte 
närvarande. Orkade inte ta in fler 
problem då problemlösning inte 
upplevdes möjlig. De ledde till att de 
kände rädsla för att göra misstag då 
de hade ansvar för många patienter. 
Kvalitén blev sämre. 
 

    HÖG   
    10/14 

Cronqvist 
Agneta, 
Lützén Kim 
och Nyström 
Maria 
 
Sverige, 
2006 
 
 
 
 
 
 

Nurses lived experiences 
of moral stress support in 
the intensive care 
context. 

Att analysera och 
beskriva 
upplevda 
erfarenheter av 
stöd i situationer 
karaktäriserade 
av kritiska 
omvårdnads 
situationer och 
moralisk stress 
inom 
intensivvårds 
omvårdnad. 

36 intensivvårds- 
sjuksköterskor från 
olika intensivvårds- 
avdelningar 
intervjuades. 
  

En kvalitativ utforskande 
förklarande studie genomfördes. 
Hermeneutisk inspirerad. Den 
första analysnivån identifierade 
sammanhangs faktorer. Nästa 
analysnivå identifierades fem 
preliminära uttolkningar. En 
jämförelse mellan dessa gjorde 
att tre huvudteman identifierades 

Författarna har grupperat resultatet i 
fem kategorier på upplevelser av 
moral stress support, där tre av dem 
svarar till vårt syfte. 
 1. Att behöva komma in på lediga 
dagar för att ha support på jobbiga 
situationer. 
2. kollegers skicklighet i att handskas 
med stressiga situationer smittar av 
sig och tvärtom. 
 3. Oförmögen att handskas med 
moral stress manar en till att kritisera 
sig själv. 

    HÖG   
    10/14 



 

  

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Evans 
Lorella 
 
England 
2002 
 
 
 
 

An exploration of district 
nurses perception of 
occupational stress. 

Att undersöka 
distrikts-
skötersors 
erfarenheter av 
arbetsrelaterad 
stress i relation 
till 
svårighetsgrad 
och utsträckning 
av 
arbetsrelaterade 
och stressfulla 
händelser som 
kan stötas på i 
yrket. 

 Totalt 50 
distriktssköterskor 
valdes ut till studien, 
dessa togs ut genom 
slumpmässigt urval från 
en lista innehållande 
distrikt sköterskor som 
var anställda inom 
Yorkshire community 
healthcare. Deltagarna 
arbetade mixat inom 
landsbygden, tätort och 
inne i stadskärnan. 

Man använde sig av beskrivande 
statistik, icke experimentell 
studie och tvärsnittstudie, med 
både kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Strukturerade, 
självadministrerade 
frågeformulär med en 50-
punkters checklista kombinerad 
med öppna slutfrågor.  
 
Frågeformulären skickades till 
deltagarna och skulle besvaras 
inom 3 veckor. Frågeformulären 
numrerades sedan och datan 
analyserades kvalitativt med 
microsoft Excel. 
Innehållsanalysen användes för 
att analysera den kvalitativa 
datan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktsköterskor verkar vara under 
ökande stress. De är en jämförelsevis 
stressad grupp inom hälso- och 
sjukvården.  
De mest stressande aspekterna var: 
Överflöd av arbete, ständiga 
förändringar i organisationen, vårda 
patienter med avancerade vårdbehov, 
avsaknad av grupparbete med andra 
vårdinstanser och ansvar för sitt 
arbete.  
Fast att mycket forskning gjorts i 
ämnet fortsätter ändå problemen med 
för mycket arbete och för lite 
personal vara en av de största 
stressorerna. 

  MEDEL   
     8/13     
 



 

  

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Glazer 
Sharon och 
Gyurate 
Anette 
 
USA 
2008 
 

Sources of occupational 
stress among nurses in 
five countries. 
 

Att identifiera 
stressorer och 
hur de skiljer sig 
mellan olika 
länder. 
 

3-5 sjukhus från varje 
land, sammanlagt 2144 
sjuksköterskor från fem 
olika länder: Ungern, 
Israel, Italien, USA och 
Storbritannien fick 
besvara ett kvantitativt 
frågeformulär med 
öppna frågor. 
 

Innehållsanalys valdes för att 
kategorisera och förklara teman. 
För att analysera kvalitativ data 
användes Wordstat 4.0 Beta 
innehållsanalys. 
 

Det finns både generaliserade och 
ickegeneraliserade stressorer.  
Av de stressorer som framgick var 
det; vissa typer av uppgifter, 
patienttyp och arbetsbörda, som var 
generaliserade och konstanta källor 
av stress.  
Det var ett antal stressorer som 
skiljde sig mellan olika kulturer men 
de nådde ändå top 10 listan av 
stressorer. De var resurser, ledarskap, 
personalbrist, mängd arbetsbörda och 
medarbetare. 

    HÖG  
    10/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnstone P 
Lynne 
 
Australien 
1999 
 
 
 
 
 
 
 

Occupational stress in 
the operating theatre 
suite: Should employers 
be concerned? 

Att undersöka 
både orsakerna 
till 
arbetsrelaterad 
stress hos 
sjuksköterskor i 
samband med 
operation samt 
deras uppfattning 
av effekterna av 
modern 
medicinsk 
teknologi i 
arbetet. 
 

Postoperativa 
sjuksköterskor som 
antingen var 
medlemmar i Viktoria 
Perioperative Nurses 
Group (VPNG) eller 
jobbade på någon av de 
sju sjukhus i New 
South Wales som var 
utvalda att deltaga i 
studien.  

Ett kvalitativt frågeformulär 
postades till de tilltänkta 451 
sjuksköterskorna. 
Ett bortfall på 18 sjuksköterskor 
fanns då deras formulär var 
ofullständigt ifyllda. 
Frågorna var kategoriserade i 
fem teman. 

Det framkom att sjuksköterskorna 
tyckte att ny modern medicinsk 
teknologi blev en källa till extra 
arbetsbörda och stress. Samt att de 
rangordnar olika stressorer och 
symtom till stress.  

  MEDEL   
     8/13 
 



 

  

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Mackintosh 
Carolyn 
 
England  
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protecting the self: A 
descriptive qualitative 
exploration of how 
registered nurses cope 
with working in surgical 
areas. 

Att undersöka 
och beskriva hur 
sjuksköterskor 
som jobbar på 
kirurgiska 
avdelningar 
klarar av att 
jobba på dessa. 

16 sjuksköterskor som 
jobbar på kirurgiska 
avdelningar deltog i 
halvstrukturerade 
intervjuer under en 
period på tre månader. 

Ett beskrivande kvalitativt 
tillvägagångssätt antogs. 
Intervjuerna bandades och 
”transcribed verbatim”.  
Datan analyserades med Morse 
& Fields 4 steg. 

Resultatet visar att för att klara av att 
jobba på en kirurgisk avdelning har 
deltagarna en specifik ”jobb” 
personlighet som de lämnar kvar på 
avdelningen och en personlighet 
utanför avdelningen. ”Jobb” 
personligheten är viktigt att kunna 
stänga av när de går hem. 

    HÖG  
    11/13 
   

Murphy 
Fiona 
 
Irland  
2004 
 
 
 
 
 
 

Stress among nephrology 
nurses in northern 
Ireland. 
 

Att utforska 
uppfattningen av 
stress hos 
nefrologi 
sjuksköterskor 

10 sjuksköterskor varav 
tre hade en 
specialistutbildning 
inom njurvård. Sex 
stycken var nya på 
området och fyra hade 
erfarenheter. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
standardiserade frågor 
genomfördes. 
 
 
 
 

Öppna frågor ställdes så att de 
medverkande kunde svara med 
sina egna ord. Medellängden på 
intervjuerna var en timme. 
Resultatet visade i fem 
huvudteman. 
 
Forskarna använde sig av en 
kvalitativ konstant jämförande 
analys.  
 

Studien demonstrerade att problem 
med stress var rådande i den lilla 
grupp sjuksköterskor.  
Bland annat så kände sig vissa 
sjuksköterskor helt slut när de fick 
jobba både skymningsskift och 
dagskift inom en vecka. 
 

    HÖG    
    10/14 
 



 

  

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Olofsson 
Brita, 
Bengtsson 
Claire och 
Brink Eva 
 
 
Sverige 
2003 
 
 
 
 
 

Absence of response: a 
study of nurses 
experience of stress in 
the workplace 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
stress och 
känslor som 
kommer utav 
stress i arbetet. 

Fyra sjuksköterskor 
som jobbar på en 
rehabiliteringsavdelning 
intervjuades med öppna 
frågor. 
 
 
 
 

Forskarna använde sig av en 
kvalitativ konstant jämförande 
metod. Intervjuerna 
genomfördes mellan augusti  
och oktober samt bandades.  
Den analytiska processen 
började med öppen kodning. 
Kodningen kategoriserades i 
olika teman med konstant 
jämförande analys.  
Ytterliggare kodning gjorde  
att en kärnkategori framkom: 
avsaknad av gensvar med 
underrubriker. 

Att upplevelser av att ej erkännas för 
det man gör leder till negativ stress 
hos sjuksköterskor. 

  MEDEL    
     9/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ross-Adjie 
Gail M, 
Lesile Gavin 
och Gillman 
Lucia 
 
 
Australien 
2007 
 
 
 
 
 
 
 

Occupational stress in 
the ED: What matters to 
nurses? 
 

Att fastställa vad 
Australienska 
sjuksköterskor 
uppfattar som 
mest stress- 
framkallande, 
samt att 
diskutera aktuell 
debrifing inom 
akutsjukvård 
efter stressiga 
incidenter. 
  

300 sjuksköterskor i 
västra Australien  
erbjöds att deltaga, men 
endast 52% svarade. 
Ett tre parts 
frågeformulär 
användes. 
  

Forskarna använde sig av en 
kvantitativ tvärsnittsstudie med 
Non-Parametric testing för att 
identifiera och ranka stressorer. 

Hot och våld rankades som den mest 
stressframkallande stressoren.  
Några andra stressorer var brist på 
eller gammal utrustning, skifts jobb 
och död hos eller sexuellt utnyttjat 
barn. 
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Författare 
Land  
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Sveinsdóttir 
Herdis, 
Biering Páll 
och Ramel 
Alfons 
 
 
Island  
2005 
 
 
 
 
 

Occupational stress, job 
satisfaction and working 
environment among 
Iceland nurses: A cross-
sectional questionnaire 
survey. 

Att undersöka 
faktorer som 
bidrar till 
arbetsrelaterad 
stress för 
sjuksköterskor 
som jobbar på 
sjukhus samt 
utanför på 
Island. 

En kvantitativ 
tvärsnittstudie 
genomfördes med 522 
sjuksköterskor, vilket 
motsvarar 23.4% av alla 
registrerade 
sjuksköterskor som är 
medlemmar i INA 
(Icelandic nurses 
association).  
 
De blev randomiserat 
utvalda och fick svara 
på ett frågeformulär där 
219 (42%) svarade.  
 

Data om arbetsförhållanden, 
arbetsrelaterad stress, 
arbetsmängd, jobbglädje samt 
demografisk information 
samlades in. Man använde en 
stegvis multipel linjär 
regressions modell för att räkna 
ut signifikansnivån för 
arbetsrelaterad stress. 

Man konstaterade att de ansträngande 
arbetsförhållandena som 
sjuksköterskor på Island känner, så är 
det värst för de som jobbar på 
sjukhus än de som jobbar utanför. 
Man konstaterade även vilka 
stressorer till arbetsrelaterad stress 
som är specifik för de två grupperna. 
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