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Abstrakt 

Sjuksköterskeyrket är ett avancerat yrke som kan innebära mycket stress. 
Arbetsmiljön har en stor betydelse för vilka källor som orsakar stress. Det är 
ofta arbetsrelaterad stress som orsakar att sjuksköterskor säger upp sig och 
lämnar yrket. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av vad som orsakar stress i arbetsmiljön. 
Författarna har använt sig av Graneheim och Lundmans analysmetod där 
textenheter identifierats för att kondenseras och kategoriseras. Tio artiklar 
ingår i studien och har resulterat i 4 kategorier; Att ha brist på tid, Att 
arbetsuppgifterna ständigt förändras och utökas, Att inte bli värdesatt och 
Att behöva tolerera förolämpningar och övergrepp. Om sjuksköterskor har 
kunskap om orsakerna till stress, kan de vara uppmärksamma på dessa och 
göra någonting åt stressen innan det har gått så långt att det leder till 
utbrändhet. Sjuksköterskorna kan då inte ge den goda omvårdnad som 
eftersträvas och patienters individuella behov blir förbisedda.   

 
 
 
 
 
Nyckelord: Sjuksköterskor, upplevelser, stress, arbetsrelaterad stress, 

arbetsmiljö, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad  
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Sjuksköterskeyrket är ett kvalificerat arbete som innebär ett stort ansvarsområde. Idag arbetar 

den legitimerade sjuksköterskan inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där 

arbetsuppgifterna är många och varierande. Sjuksköterskans yrkesområde omfattar barn, 

ungdomar, vuxna och äldre. Yrket ställer ständigt nya krav på självständigt arbete, 

vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar 

(Socialstyrelsen 2005). Det är också ett yrke associerat med stress. Under de senaste 

decennierna har omvårdnaden förändrats vilket har lett till att sjuksköterskor har fått en allt 

stressigare arbetsmiljö (Humpel & Caputi, 2001; Jennings, 2008; Moore, Leahy, Sublett & 

Lanig, 2013).  

Stress är ett medfött försvar som innebär att kroppen ställer in sig på kamp eller flykt. 

Ämnesomsättningen ökar för att fylla på energi och påverkar matsmältning, saliv- och 

slemproduktion. Symtom som uppstår vid stress är muskelspändhet, huvudvärk, 

hjärtklappning, störd sömn och koncentrationssvårigheter. En stressad person blir lättare 

irriterad, distraherad och har svårare att fatta beslut (Donovan, Doody & Lyons, 2013).  

Stress kan påverka människan på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Stress i sig är inte en 

sjukdom utan ett tillstånd, och stress kan vara både positiv eller negativ (Donovan et al., 

2013). Jennings (2008) beskriver att varje individs uppfattning och tolkning har betydelse för 

upplevelsen av stressiga situationer vilket avgör om händelsen uppfattas som hotfull eller 

positiv. Positiv stress är en viss mängd stress som medför att prestationen och motivationen 

ökar och stimulerar sjuksköterskan till arbetet, och därigenom förbättras också omvårdnaden 

(Donovan et al., 2013; McIntosh & Sheppy, 2013). För att arbetsgivarna ska kunna förbättra 

vården och upprätthålla en god omvårdnad är det viktigt att arbetsmiljö och arbetsvillkor 

utformas så att sjuksköterskan undviker negativ stress (Donovan et al., 2013). Negativ stress 

är intensiv och ihållande, och kan leda till att sjuksköterskan inte klarar av att hantera sina 

arbetsuppgifter.   

En negativ stress kan även vara farlig för kroppen om den exponeras under en längre tid. 

Immunförsvaret försämras och kroppen utsätts för stora påfrestningar som kan medföra 
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skador på bland annat artärer och organ och kan leda till kroniska sjukdomar, till exempel 

hjärt- och kärl sjukdomar som kan orsaka dödsfall. En negativ stress kan även skapa negativa 

känslomässiga reaktioner såsom upprördhet, ångest, ilska, missmod, apati och depressioner 

(Donovan et al., 2013). 

Arbetslivet kan vara en bidragande orsak till negativ stress vilket leder till att sjuksköterskor 

inte trivs med sitt arbete. Stress som uppstår på arbetsplatsen kallas för arbetsrelaterad stress. 

Den kan medföra ett mindre engagemang, en försämrad prestation och försämrad kvalitet i 

vårdarbetet och slutligen kan den leda till utbrändhet som är ett utmattningssyndrom, vilket är 

vanligt förekommande inom sjuksköterskeyrket (Donovan et al., 2013; Jennings, 2008).  

 

I omvårdnaden kan en mängd olika omständigheter uppstå som kan leda till stress för både 

sjuksköterskan och patienten, som förvärras av faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö 

(Donovan et al., 2013). De faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som orsakar stress medför 

en bristande kvalitét för en patientsäker vård och orsakar lidande hos patienten. 

Sjuksköterskor ska arbeta ut ifrån ett holistiskt synsätt där patienterna värdesätts som unika 

individer (Aiken, Clark, Sloane, Sochalski & Silber, 2002). Sjuksköterskors stress hindrar dem 

från att ge den goda omvårdnad till patienterna som eftersträvas (West, Barron & Reeves, 

2005). Med omvårdnad menas de områden inom vård och omsorg som tillsammans med 

individen vidtas för att upprätthålla eller uppnå en optimal hälsa och livskvalitet, utan 

begränsningar och oavsett problem eller behov (International Council of Nurses [ICN] 2006). 

För att skapa optimal förutsättning för att bedriva god omvårdnad, där målsättningen är att 

patienter och närstående är delaktiga i vården, känner trygghet och upplever sig respekterade 

(Aiken, Clark, Sloane, Sochalski & Silber, 2002).  

Arbetsmiljön innebär alla de faktorer som påverkar människan i arbetslivet och innefattar 

både den fysiska och psykosociala miljön. Den fysiska miljön handlar om hur det ser ut runt 

omkring en på arbetsplatsen, till exempel lokaler och inredning, ljudnivå, ljus, luft och hur 

organisationen är uppbyggd. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om trivseln på arbetet, 

relationer, arbetstider, arbetsmängd, arbetstempo, förväntningar, hot och våld, roller och 

upplevelser av organisationen (Arbetsmiljöverket, 2013) 
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Forskning tyder på att arbetsmiljön har stor betydelse vad gäller sjuksköterskors attityder till 

arbetet (Hinno, Partanen & Vehviläinen-Julkunen, 2011). Sjuksköterskor upplever arbetet 

som stressigt, många sjuksköterskor arbetar i en arbetsmiljö som är tung, överväldigande och 

ansträngande (Donovan et al., 2013; Moore et al., 2013). Hälso- och sjukvårdens utveckling 

syftar till att skapa bättre arbetsmiljöer då detta kan leda till ökat förtroende och trivsel i 

personalgruppen (Hinno et al., 2011). Arbetsgivaren har ansvar för att balansera budgeten 

som leder till att prioriteringar måste göras. Detta kan innebära negativa konsekvenser för 

sjuksköterskans arbetsmiljö, exempelvis att nedskärningar bland personalen måste göras 

(Purdy, Laschinger, Finegan, Kerr & Olivera, 2010). En arbetsplats som har en god 

arbetsmiljö möjliggör sjuksköterskornas välmående och ger en säkrare och mer effektiv vård 

(Moore et al., 2013; Purdy et al., 2010).  

Sjuksköterskors missnöje med sin arbetsmiljö ökar (Moore et al., 2013), och det är identifierat 

att arbetsmiljön ofta är en bidragande orsak till stress och utbrändhet bland sjuksköterskor 

(Greco, Laschinger, & Wong, 2006; Peters, Cant, Sellick, O’Connor, Lee & Burney, 2012). 

Arbetsrelaterad stress bidrar till ökade sjukskrivningar vilket leder till att allt fler 

sjuksköterskor lämnar sitt yrke. Det är ett stort och ökande problem inom omvårdnad då det 

drabbar både individer och organisationer (Donovan et al., 2013; Jennings, 2008).  

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs vikten av sjuksköterskors välmående för att 

kunna vårda andra (International Council of Nurses [ICN] 2006). Det är orimligt att eliminera 

stress helt, målsättningen är att hålla stressen på en så låg nivå som möjligt så den inte blir 

skadlig för sjuksköterskan (Aves, 2005). Enligt Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen 2005) är det viktigt att sjuksköterskan gör arbetsgivaren uppmärksam på 

arbetsrelaterade risker för att den negativa stressen ska kunna förebyggas. Sjuksköterskor bör 

ha tillfredställdande arbetsförhållanden, därför är det viktigt att identifiera källor till stress hos 

sjuksköterskor. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av vad som orsakar stress i arbetsmiljön.  

 

Metod 
Detta är en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv med fokus på sjuksköterskors 

upplevelser av vad som orsakar stress i arbetsmiljön. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 
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3-4) fokuserar den kvalitativa forskningsansatsen på personers upplevelser, där forskningen 

syftar till att förstå, beskriva och förklara sociala fenomen ur ett inifrånperspektiv.  

 

Litteratursökning 

För att få relevant data har två bibliografiska referensdatabaser använts, Pubmed och Cinahl 

som är anpassade för studier inom medicin och hälsa. För att hitta passande sökord har i första 

hand Svensk MeSH (MSH) använts.  MeSH (Medical subjects Headings) är en samling av 

kontrollerade termer som används för indexering, sökning och katalogisering av 

biomedicinska tidsskrifter i Medline (Pubmed), och svensk MeSH är en svensk översättning 

av ämnesordindex i databasen. Svensk MeSH kunde dock inte översätta alla de ord som 

behövdes för att göra sökningen, därför användes fritext (FT) som komplement. De sökord 

som användes var: nurse, stress, occupational stress, work environment, factor, qualitative, 

experience, daily work, workplace, stressors, hospital. Sökorden kombinerades med den 

booleska söktermen AND och även enskilda sökningar har utförts för de utvalda sökorden. 

Vissa sökord trunkerades för att om möjligt ge fler träffar. Litteratursökningen presenteras i 

en tabell för varje specifik databas där sökord, trunkeringar och booleska söktermer redovisas 

samt resultatet för antalet träffar och antalet valda artiklar (se tabell 1).  

 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar (peer reviewed) från år 2000-2013 och framåt 

och att de var skrivna på engelska eller svenska. Deltagarna i studierna skulle bestå av 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus, i öppen eller sluten vård. 

 

Efter litteratursökningen lästes artiklarna igenom och utvärderades för att klargöra om de 

motsvarade frågeställningen för denna studie. Detta utfördes genom att granska titel, läsa 

artikelns abstrakt, och om innehållet i abstraktet verkade svara på frågeställningen för denna 

studie lästes därefter hela artikeln igenom. Urvalet av artiklar presenteras nedan (tabell 1). 
 
Tabell 1 
Syftet med sökning: Sjuksköterskors upplevelser av vad som orsakar stress i arbetsmiljön 
CINAHL 2013 09 16 
Sökning *) Söktermer Antalet träffar Antal valda   
1 FT Nurse* 158455   
2 FT Stress* 42467   
3  1 AND 2 5306   
4 FT Work environment* 8287   
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5  3 AND 4 662   
6 FT Hospital* 131671   
7 FT Qualitative* 48330   
8 FT Experience* 109086   
9 MSH workplace 8384   
10  3 AND 8AND 9 189 3  
11 FT Stressors* 2748   
12  1 AND 6 AND 7 AND 8 AND 

11 
22 1  

 
 
 
PubMed 2013 09 17 
Sökning *) Söktermer Antalet träffar Antal valda  
1 FT Nurse*  146160   
2 FT Stress* 391984   
3 FT Occupational stress*  824   
4  1 AND 3 182   
5  1 AND 2 5785   
6 FT Qualitative* 105265   
7  4 AND 6 19 3  
8 FT Experience* 399850   
9 FT Daily work 11497   
10  1 AND 6 AND 8 AND9  86 3  
Totalt                                                                                                                      10 
*FT –fritext sökning Begränsningar: Peer reviewed, från 2000 och engelska  

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån bilaga H i Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 

156-157 ) som är ett granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod. Enligt Willman et al. (2006, s. 95-96) ska protokollet besvaras av forskaren med ja-, 

nej- eller vet ej. Svaren poängsätts därefter och varje ja-svar ger en poäng medan nej och vet 

ej bedöms som noll. Sedan adderas poängen och summan delas med antalet frågor för att få 

fram en gradering av kvaliteten som resulterar i en procentnivå där grad 3 är 60-69%,  grad 2 

är 70-79% och grad 1 som  är den högsta graden är 80-100%. Allt som bedöms under grad 3 

ska exkluderas. Kvalitetsbedömningen har utgått från kvalitetsgranskningen där artiklarna 

redovisas i en tabell (Se tabell 2) efter författare, år, land, design, deltagare, 

datainsamling/analys, huvudfynd och kvalitetsgrad, där grad 1 motsvarar ”Hög”, grad 2” 

Medel” och grad 3 ”Låg”. (Polit & Beck, 2008, s. 671). 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=10) 
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Författare, år, land Design Deltagare Datainsamling/analys Huvudfynd Kvalitets- 
grad 

Adib-Hajbaghery, 
Khamechian, & 
Masoodi Alavi, 2012, 
Iran 
 

Kvalitativ 
design 

19 sjuk- 
sköterskor 

Individuella djupintervjuer 
och semistrukturerade 
intervjuer/ krippendorff 
metod 

Stressorer i sjuksköterskeyrket 
består av nedskärningar, 
myndigheter, kritiska och 
oförutsedda händelser, vantrivsel 
och låg socialstatus. Faktorerna 
påverkar privatlivet hos 
sjuksköterskor. 

Hög 
 

Billeter-Koponen & 
Fredén, 2005, 
Sverige 

Kvalitativ 
studie efter 
grounded 
theorey 

10 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer/ 
grounded theory 

Sjuksköterskor beskriver 
maktlöshet över att inte kunna 
påverka och vara med och planera 
arbetet.  

Medel 
 

Günüsen & Üstün, 
2009, Turkiet 

Kvalitativ 
studie 

18 sjuk- 
sköterskor 

Semi- 
strukturerade intervjuer/ 
tematisk analys  

Sjuksköterskor betonade att 
orsaken till utbrändhet är den höga 
arbetsbelastningen, otillräcklig 
personal, underskattning av 
administrationen och att bli 
missförstådd av administrationen.  

Medel 
 

Hallin & Danielson, 
2007, Sverige 

Kvalitativ 
design 

15sjuk-
sköterskor 

Intervjuer och 
frågeformulär/ 
kvalitativ innehållsanalys 

sjuksköterskors har höga krav på 
sig, stressiga dagar med hög 
arbetsbelastning, att de känner sig 
otillräckliga och att ständiga 
avbrott i arbetet leder till en 
stressig arbetsmiljö. 

Hög 
 

Happell, Dwyer, 
Reid-Searl, Burke, 
Caperchione & 
Gaskin, 2013, 
Australien 

Kvalitativ 
studie 

38 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer, fokusgrupper/ 
kvalitativ innehållsanalys 

Stress orsakas av hög 
arbetsbelastning, personalbrist, 
dåliga relationer, dålig 
sammanhållning i personalen, 
svårt sjuka patienter, skiftarbete 
och brist på belöning. 

Hög 
 

Hertting, Nilsson, 
Theorell & Larsson, 
2004, Sverige 

Kvalitativ 
studie 

14 sjuk-
sköterskor 

Intervjuer med semi- 
strukturerade 
frågor/tematisk analys 

Ständigt växande krav och 
oavlönat arbete bidrog till känslor 
av att vara utnyttjad av 
arbetsgivaren. Dåligt samarbete 
med läkarna. 

Medel 
 

Moola, Ehlers & 
Hattingh, 2008, Syd 
afrika, Sverige 

Kvalitativ 
studie 

10 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer i grupp och 
individuellt/ 
kvalitativ innehållsanalys 

De största stressrelaterade 
faktorerna beror på brist av 
kunniga sjuksköterskor, frånvaro 
av läkare, brist på stöd från ledning 
och kollegor och stress orsakad av 
tillfälliga sjuksköterskor. 

Hög 
 
 

Olofsson, Bengtsson 
& Brink, 2003, 
Sverige 

Kvalitativ 
studie med 
induktiv 
ansats 

4 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer/ 
grounded theory 

Sjuksköterskor upplevde negativ 
stress som relaterades till den 
psykosociala arbetsmiljön 

Hög 
 

Su, Boore, Jenkins, 
Liu & Yang, 2009, 
Taiwan 

Kvalitativ 
studie, 
Grounded 
theorey 

28 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer/ 
multistep analys 

Sjuksköterskor beskriver hög 
arbetsbelastning, låg lön och 
personalbrist.  

Hög 
 

Ward, 
2011,Australien 

Kvalitativ 
studie 

13 sjuk- 
sköterskor 

Intervjuer och 
fokusgrupper/ tematisk 
analys 

Sjuksköterskors förmåga att 
hantera en komplex arbetsmiljö 
präglas av teamwork, mångfald 
och kreativitet. Dessa 
betydelsefulla faktorer ger en god 
omvårdnad. 

Medel 
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Analys av litteratur 

Utvalda artiklar analyserades med en metod för kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats, beskriven av Graneheim och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys innebär 

att innehållet i datan identifierar framträdande teman och mönster (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2008, s. 517). En manifest ansats innebär att textenheter plockas ut, utan 

att forskarna tolkar datan (Graneheim och Lundman, 2004). Resultatdelarna av litteraturen 

lästes igenom flera gånger, både enskilt och tillsammans för att få en helhet och för att inte 

viktig information skulle utelämnas. 189 textenheter av meningar, fraser och citat med 

liknande innehåll och sammanhang som motsvarade syftet valdes ut och översattes från 

engelska till svenska. Texten kortades ned genom en så kallad kondensering, därefter gjordes 

en kondensering med ”att-sats” för att förtydliga innehållet. Kondensering innebär en process 

där man kortar ned texten men samtidigt bevarar kärnan i textenheten. Koder användes som 

ett verktyg för märkning av den kondenserade textenheten (jmf. Graneheim & Lundman, 

2004). I denna studie kodades textenheter med siffror för att lättare kunna spåra texten till sin 

originalkälla. Sedan har den kondenserade texten kategoriserats i flera steg och slagits ihop 

med varandra som slutligen resulterade i 4 kategorier. En kategori är en grupp textenheter 

som har liknande innehåll och mening. Inge data som är relaterad till studiens syfte har 

uteslutits på grund av brist på en lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 
Tabell 4 Översikt av huvudkategorier (n=4). 

Kategorier 

Att ha brist på tid 

Att arbetsuppgifterna ständigt förändras och utökas 

Att inte bli värdesatt 

Att måsta tolerera förolämpningar och övergrepp  

 

 

Att ha brist på tid 

I flera studier (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Masoodi Alavi, 2012; Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Günüsen & Üstün, 2009; Happell et al., 2013; Moola, Ehlers & Hattingh, 2008; 
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Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003; Su, Boore, Jenkins, Liu & Yang, 2009) beskrev 

sjuksköterskor hur upplevelsen av att vara för få på arbetsplatsen och bristen på personal 

bidrog till att de upplevde stress på arbetet. Detta medförde att de ofta tvingades arbeta 

övertid, och sjuksköterskorna beskrev det särskilt stressande att behöva arbeta skift, att 

behöva arbeta flera dagar i följd och att påtvingas nattskift (Günüsen & Üstün, 2009; Happel 

et al., 2005 Moola et al., 2008).  Att sakna schemalagda raster och ofta ha så fullt upp att inte 

hinna äta lunch eller ens ta en paus i arbetet bidrog också till stress (Billeter-Koponen et al., 

2005; Happell et al., 2013; Hertting, Nilsson, Theorell & Larsson, 2004).  

”You don’t even get five minutes for yourself, not even to go to the toilet” 

(Hertting et al., 2004, s. 149). 

I studier (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen & Fredén, 2005) framkom det att 

den bristande samordningen mellan den avdelning där sjuksköterskan arbetade och andra 

inrättningar på sjukhuset var tidskrävande och gav upphov till stress.   

 

”For example, when you send an emergency test, we know that up to 3 

 hours, we will not receive the answer. If I call the lab, we do not get  

it anyhow. These things will cause inconsistency and increasing the 

occupational stress” (Adib-Hajbaghery et al., 2012, s. 356).   

 

I flera studier (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hertting et 

al., 2004;, Olofsson et al., 2003; Moola et al., 2008; Ward, 2011) beskrev sjuksköterskor hur 

de upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att kommunicera med varandra på 

arbetsplatsen. De beskrev hur det bristande förtroendet och det dåliga samarbetet 

sjuksköterskor emellan medförde att deras relationer till varandra påverkades negativt. De 

upplevde att de inte hade tid att stötta och hjälpa varandra, vilket försämrade atmosfären i 

arbetsgruppen och ledde till att de blev irriterade på varandra, vilket gjorde att stressen ökade 

(Adib-Hajbaghery et al., 2012; Hertting et al., 2004; Moola et al., 2008; Olofsson et al., 

2003). När sjuksköterskan på grund av stress sårade andra kollegor gav det upphov till dåligt 

samvete, vilket ytterligare ökade upplevelsen av stress (Happel et al., 2013; Olofsson et al., 

2003: Moola et al., 2008). I två studier (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Moola et al., 2008) 
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beskrev sjuksköterskor hur deras egen stress överfördes till andra i personalgruppen. Likaså 

upplevdes det stressande att arbeta med oerfarna sjuksköterskor, då de oerfarnas stress 

överfördes till de mer erfarna sjuksköterskorna. De oerfarna sjuksköterskornas stress bottnade 

i en brist på kunskap om och erfarenhet av att ha ansvar för patienter med olika 

sjukdomstillstånd (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Happell et al., 2013; Olofsson et al., 2003; 

Moola et al., 2008). Denna brist på kunskap och erfarenhet gjorde att de mer erfarna och 

kvalificerade sjuksköterskorna kände ett stort ansvar för de oerfarnas arbete, men det fanns 

ingen tid för att lära ut.  

 

”Basich things … you have to show her exactly the same thing …you show 

her the first time, the second time, the third time” (Moola et al., 2008, s. 

80).  

Sjuksköterskor beskrev hur ett intensivt arbetstempo präglades av tidsbristen som ofta 

medförde att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som de fått lära sig och 

önskade, vilket resulterade i att de upplevde att de inte kunde ge den goda omvårdnad de 

strävade efter på ett tillfredställande sätt (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen et 

al., 2005; Hertting et al., 2004; Olofsson et al., 2003; Moola et al., 2008; Ward, 2011). 

Tidsbristen bidrog till att arbetet ibland blev slarvigt utfört (Billeter-Koponen et al., 2005) 

vilket medförde en ökad risk för att göra allvarliga fel (Adib-Hajbaghery et al., 2012). 

Tidsbristen ledde ofta även till att sjuksköterskor överrapporterade patientens tillstånd till sina 

kollegor vid patientens säng, även om de var fullt medvetna om att detta var fel då det kunde 

skapa ett lidande hos patienten (Happell et al., 2013). 

”Have no time to think things through clearly. Problems can arise that 

you have no idea how to resolve and you just do not have the time to look 

for the relevant information or try to find out” (Hallin & Danielson, 2007, 

s. 1225). 

Att arbetsuppgifterna ständigt förändras och utökas  

En bidragande orsak till att sjuksköterskor upplevde stress var att arbetsuppgifterna ständigt 

förändrades och utökades (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Günüsen & Üstün, 2009; 

Happell et al.,2013; Hertting et al., 2004; Moola et al.,2008; Olofsson et al., 2003; Su et al., 
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2009;) De ständigt förändrade arbetsuppgifterna, oavsett om det var positiva eller negativa,  

innebar ett nytt arbetssätt med nya uppgifter som de var tvungna att förhålla sig till (Su et al., 

2009).  

I en studie av Olofsson et al. (2003) beskrev sjuksköterskor att det upplevdes stressande att 

alltid vara tillgänglig och bli avbruten i sitt arbete av frågor från patienter, anhöriga och 

undersköterskor. Att alltid vara nåbar, att ha telefonen ringandes konstant, att alltid vara 

uppkopplad och att alltid vara beredd att rycka ut på larm beskrevs vara stressande (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Olofsson et al., 2003; Ward, 2011). 

I flertalet studier (Billeter-Koponen & Fredén .2005; Hallin & Danielson, 2007; Happel et al., 

2013; Moola et al., 2008; Olofsson et al., 2003; Su et al., 2009) framkom det även att andra 

arbetsuppgifter, såsom ett högt patientantal, att ha ansvar för flerbäddssalar, ständiga 

överbeläggningar och kravet på dokumentation, bidrog till upplevelsen av stress.  

”You must carry out so much documentation nowadays and even if I don´t 

really think this is wrong I do think that it takes too much time from the 

patients” (Hallin & Danielson, 2007, s. 1225). 

Att ta hand om sjuka människor och deras anhöriga upplevdes stressande eftersom 

patienternas tillstånd plötsligt kunde försämras och sjuksköterskan kände att hon bar ett stort 

ansvar då det gällde att vara beredd att agera snabbt om patienten försämrades (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007; 

Happell et al., 2013; Moola et al., 2008; Su et al., 2009).  

Att inte bli värdesatt 

Brist på professionellt stöd av närmsta chef (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen 

& Fredén, 2005; Happell et al., 2013; Hertting et al., 2004; Moola et al., 2008; Olofsson et al., 

2003) beskrevs som en bidragande orsak till att sjuksköterskor upplevde stress. I Olofsson et 

al. (2003) beskrev sjuksköterskorna hur de saknade en ledare som lyssnade och var 

uppmärksam på den stress de utsattes för i arbetet. De beskrev också hur de upplevde att de 

inte kände sig erkända och ”sedda” av sin närmsta chef, och hur bristen på emotionellt stöd 
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och avsaknaden av positiv och negativ respons i deras sätt att utföra sitt arbete gav upphov till 

ökad stress.  

”I miss that in health care, it’s so seldom somebody says how they think 

things are going or how things are, you did that well, it can be negative too, you 

should change that……if you just got something… then they 

see you anyway. I don’t think there’s much of that” (Olofsson et al., 2003, s. 354). 

 

Su et al. (2009) beskrev i sin studie att en källa till sjuksköterskors stress var chefens höga 

förväntningar och kritik mot dem. Sjuksköterskor som blivit omplacerade mot sin vilja kände 

sig undervärderade och illa behandlade (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Hertting et al., 2004). I studien av Hertting et al. (2004) liknade sjuksköterskor 

detta med att bli behandlad som en bricka i ett spel, och de beskrev hur de upplevde att de inte 

blev sedda och accepterade som egna individer. 

Upplevelsen av att inte kunna påverka sin arbetssituation, att inte se några resultat av sin 

ansträngning och att uppleva att inte räcka till var även det bidragande orsaker till att 

stressen ökade (Happell et al., 2013; Olofsson et al., 2003). 

En låg lön var ytterligare en orsak som bidrog till att sjuksköterskor upplevde stress (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Moola et al., 2008; Su et al., 2009). De beskrev hur de kände sig 

frustrerade av att ha låg lön för sitt arbete och låg social status i samhället, vilket fick dem att 

känna sig undervärderade. På grund av skam ljög därför sjuksköterskor om sin lön när 

personer i deras omgivning frågade vad de tjänade, och tittade förödmjukande på dem när de 

svarade sanningsenligt.  

 

”If someone at a party asks about our salaries, we add two or three  

hundered tomans extra to it. We were embarrassed to tell the trouth”  

(Adib-Hajbaghery et al., 2012, s. 354).  

Att måsta tolerera förolämpningar och övergrepp  

Sjuksköterskor upplevde stress i samarbetet med läkare, till exempel i situationer när de fick 
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vänta länge på att läkaren skulle vara anträffbar (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Hallin & 

Danielson, 2007; Happell et al., 2013; Moola et al., 2008; Su et al., 2009). Ibland uppstod 

tvister mellan sjuksköterskan och läkaren, det kunde till exempel handla om olika 

uppfattningar om vilken behandling som var bäst för patienten, vilket gjorde stressen än mer 

påtaglig (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Happell et al, 2013; Su et al., 2009). I studien av Sue 

et al. (2009) beskrev sjuksköterskor hur de blev stressade av att läkarna utövade makt genom 

sin ställning för att bli lyssnade på, och genom att läkarna ständigt visade sitt missnöje med 

sjuksköterskornas arbetsinsatser.  

“Some doctors use different ways to express their dissatisfaction with us. For 

example they have pounded the wall of my ICU angrily, kicked the medicine 

trolley, or even spoken abusively to nurses” (Su et al., 2009, s. 3177). 

I studier (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Happell et 

al., 2013) beskrev sjuksköterskor hur stress uppstod då de tvingades tolerera övergrepp, 

förolämpningar och otacksamhet från patienter och anhöriga. Det upplevdes särskilt 

stressande att ta hand om patienter med psykiska problem. Stressen kunde handla om 

avvikande, rastlösa eller skrikande patienter. I studien av Happell et al. (2013) beskrev 

sjuksköterskor hur de kände att de inte hade tillräckliga kunskaper för att ta hand om 

denna målgrupp, och trots att de gjorde vad de kunde blev de ändå ifrågasatta.  

”Once, we had a patient with SK (streptokinase) and hematoma was formed in 

the stomach… we really worked for him...but as the patient’s friend saw the bad 

condition, he had grabbed a chair and threw it towards us” (Happell et al., 

2013, s. 356)  

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som 

orsakar stress i arbetsmiljön. I analysen ingick 10 vetenskapliga artiklar som resulterade i 4 

kategorier; Att ha brist på tid, Att arbetsuppgifterna ständigt förändras och utökas, Att inte bli 

värdesatt och Att behöva tolerera förolämpningar och övergrepp. 
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Kategorin ”Att ha brist på tid” handlar om upplevelsen av stress som sjuksköterskor känner på 

sin arbetsplats då de tvingas arbeta övertid och inte har tid till att ta rast på grund av den 

personalbrist som rådde. Tekindal, Tekindal, Pinar, Ozturk & Alan (2012) har studerat 

förekomsten av utbrändhet bland sjuksköterskor i jämförelse till denna studie, beskrivs det att 

risken för utbrändhet ökar på grund av övertidsarbete som sjuksköterskor påtvingas på grund 

av personalbrist. Utbrändhetssyndromet beskrivs som en ledande orsak till att sjuksköterskor 

upplever missnöje med sin arbetsplats och därmed lämnar sitt yrke (Tekindal et al., 2012; 

Toh, Ang & Devi, 2012). Därför är en viktig aspekt att ta hänsyn till att sjuksköterskor ska 

känna sig tillfredsställda med det arbete som de utövar för att de ska vilja stanna kvar inom 

yrket. I annat fall riskerar bristen på sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården att blir ännu 

större och situationen blir svårare att handskas med. Stress och utbrändhet utvecklas olika hos 

varje individ. En stor del ligger i personligheten där det handlar om stresstålighet och vilka 

copingresurser sjuksköterskan har till förfogande (Günüşen & Üstün, 2010). 

 

Resultatet i denna studie visar också att brist på erfarenhet upplevs vara stressande. Det 

handlar lika mycket om att själv vara oerfaren, som att arbeta med oerfarna sjuksköterskor. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor behöver vägledning för att få möjlighet att utveckla sina 

färdigheter. Då är det mycket viktigt med kollegor som tar sig tid till att hjälpa och som vill 

finnas som stöd i deras utveckling. Om det inte finns möjlighet till detta kan det leda till stress 

som resulterar i utbrändhet och även det sluta med att sjuksköterskor lämnar sitt yrke (Caton 

& Klemm, 2006).  Vi tror att det kan vara bra att blanda nya sjuksköterskor med erfarna 

sjuksköterskor så att det blir ett bättre klimat på arbetsplatsen, då den som ny, alltid har en 

erfaren sjuksköterska att vända sig till. 

Denna studies resultat visar att tidsbrist var en ständigt återkommande orsak till 

sjuksköterskors upplevelse av stress, vilket medförde ytterligare stress då det inte fanns 

tillräckligt med tid för att bedriva den goda omvårdnad som eftersträvades. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, skall hälso- och sjukvård bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård, genom att kontinuerligt tillgodose patienters behov av 

trygghet och säkerhet i vård och behandling. West et al. (2005) beskriver sjuksköterskors och 

patienters upplevelser av den patientcentrerade omvårdnaden som bristande på grund av för 

lite tid, en avsaknad av verktyg och ett behov av utbildning och träning. Studien förtydligar att 
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tidsbristen orsakar att sjuksköterskor inte kan tillgodose patienters oro och rädsla och behov 

av emotionellt stöd. Sjuksköterskorna i studien uppgav att patienters behandling av symtom 

kunde försummas, då de hade för mycket att göra, till exempel att patientens oro egentligen 

skulle kunna vara ett symtom på smärta men som förbisågs på grund av stressen. Det fanns 

inte heller nog med tid till att ge patienter och deras anhöriga betydelsefull information om 

hälsotillstånden. Detta är tydliga konsekvenser av sjuksköterskans stress för patienterna, då 

deras upplevelse av god omvårdnad fallerar. Enl Dawood och Gallinis (2010) studie upplevde 

patienterna att möjligheter till enskilda samtal var svårt att få då sjuksköterskorna ofta kom till 

sängen för att informera eller samtala med patienten. Där kan de inte bevara sin autonomi som är 

en väsentlig del för patienterna att känna sig sedda. Det upplevde en frustration över att inte kunna 

berätta om sina problem på grund av att andra kunde höra deras samtal. Många patienter 

upplever sjuksköterskorna som stressad och att det är på grund av tidsbristen som 

sjuksköterskorna inte tycker sig ha tid att flytta patienten till ett annat rum (Dawood & Gallini, 

2010). För att förhindra det är det viktigt att cheferna tar upplevelsen av stress hos 

sjuksköterskorna på allvar så att omvårdnaden kan bedrivas adekvat, på så sätt att det gynnar 

både sjuksköterskor och patienter. Genom att chefer och organisationen stöttar sjuksköterskan 

att handskas med sin stress tror vi att kvaliteten och upplevelser av omvårdnaden skulle kunna 

främjas.  

Kategorin”Att arbetsuppgifterna ständigt förändras och utökas”; orsakade stress eftersom de 

innebar ett nytt arbetssätt med nya och utökade arbetsuppgifter, som sjuksköterskor var 

tvungna att förhålla sig till. I artiklarna framkom det att överbeläggning var vanligt 

förekommande på avdelningar, vilket ledde till att sjuksköterskor upplevde stress då de var 

tvungna att hantera detta. Collins (2010) definierar överbeläggningar som att man tar in mer 

patienter än vad personalen kan ta hand om. Det hindrar patienterna att få den vård de är 

berättigade till (SFS 1982:763), risken för fel ökar, och vården som bedrivs blir inte 

patientsäker (Collins, 2010).  För att kunna bedriva en god omvårdnad och öka 

patientsäkerheten är det viktigt att sjuksköterskan har den tid som behövs för att identifiera 

individuella behov hos patienten och kunna se var och en av dem som unika individer. Hasse 

(2013) beskriver om patientcentrerad vård där rätt vård ska ges till rätt patient och vid rätt 

tidpunkt. Sjuksköterskan skall vara lyhörd och visa respekt till patienters önskemål och 

behov, vilket kräver tid. Studien av Steenbergen, Roos-Marie, Smith, Bright & Kaaijk (2013) har 
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studerat studenters erfarenheter och upplevelser inom personcentrerad omvårdnad, inom 

omvårdnadsprogram på högskolenivå. Där framkommer det att personcentrerad omvårdnad 

inom sjukhusvård ofta uteblir, och är det främsta skälet för det ansågs vara det höga 

dagstrycket på vårdplatser. Genom att fler sjuksköterskor skulle anställs, skulle det finnas 

tillräckligt med personal för att vårda patienterna och överbeläggningar och den stress som det 

medför skulle inte bli lika påtagligt. Genom att varje patient får sina behov tillgodosedda 

minskar därmed behovet av att uppsöka sjukvård igen, vilket på sikt skulle gynna hälso- och 

sjukvården. Ju friskare vi människor är, desto mindre skulle människor söka sjukvård och det 

skulle bli färre patienter. Färre patienter betyder att sjukvården har mer tid till de som 

verkligen behöver vård och det leder till att sjuksköterskor skulle få mindre stressigt och 

patienterna en god omvårdnad där deras behov blir tillgodosedda (Price, 2006).      

I resultatet av denna studie framkom även att sjuksköterskor upplevde det vara stressigt att ha 

hand om svårt sjuka patienter då tillståndet hos patienten plötsligt kunde försämras. I en studie 

av Yim Wah, Chiang och Wai (2013) beskriver sjuksköterskor hur de är upptagna av 

rutinuppgifter och upplever sig som robotar som administrerar medicin, skriver rapporter och 

gör vårdavdelningsjobb varje dag. Hur det skulle finnas tid, för att ta hand om patienter som 

plötsligt försämras eller är döende och samtidigt bemöta deras anhöriga, förstår de inte. 

Anhöriga går ofta in i en kris då deras anhörige avlidit och då är det viktigt att finnas där som 

stöd, vilket tar mycket tid och som då leder till stress då andra arbetsuppgifter får vänta. Att ta 

hand om sjuka patienter ingår i sjuksköterskeyrket så förståelsen finns för att dessa situationer 

inte går att undvika. Patienterna kommer fortfarande att bli sjuka, samtidigt som det också 

kommer att finnas patienter som avlider och anhöriga som fortfarande kommer bli mycket 

ledsna och upprörda. Som sjuksköterska är det viktigt att lära sig att prioritera och hantera 

oförutsedda händelser, och vara medvetna om att det är sjuka människor som vårdas och deras 

tillstånd kan förändras på ett ögonblick.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor beskrev hur de saknade stöd från närmsta chef då 

de upplevde att de inte själva kunde påverka sin arbetssituation. Breen och Sweeney (2013) 

beskriver hur chefens inställning har en stor betydelse för sjuksköterskornas välmående. Att 

chefen är positiv är en viktig del för att resten av arbetsgruppen ska känna sig positiv och 

delaktig i arbetet. Chefen har ett stort ansvar och en viktig uppgift i att skapa förtroende till 
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personalen för att på ett positiv sätt kunna leda sjuksköterskor så att all personal strävar åt 

samma håll och mot de mål som organisationen har. Om chefen tar sin roll på allvar och 

förmedlar positiv energi till sjuksköterskorna, leder detta också till en säkrare och bättre vård 

som ökar trivseln på arbetsplatsen och minskar risken för utbrändhet (jmf. Breen & Sweeney, 

2013; Günüşen & Üstün, 2010). 

 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor beskriver att det är stressande att måsta tolerera 

förolämpningar och övergrepp. Vilket handlar om relationen mellan sjuksköterska och läkare 

och sjuksköterskans relation till patienter och anhöriga. Sjuksköterskor beskrev att stress 

uppstod då de tvingades tolerera övergrepp, förolämpningar och otacksamhet från patienter 

och anhöriga. I studien av Yim Wah et al. (2013), som handlar om omvårdnad vid livets slut 

framkommer det att anhöriga kan gå in i en kris efter patienternas dödsfall. Sjuksköterskor 

beskriver att de ofta, då en patient har dött, får ta emot ilska och anklagelser från anhöriga. 

Även om de förstår att det egentligen inte var riktat mot dem så uppstår det en stressig 

situation för sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskorna lär sig att hitta strategier för att 

hantera stressen som kan uppstå i arbetet. Som intervention till den negativa stressen kan 

copingstrategier ha främjande verkan.  

 

Lim, Bogossian och Ahern (2010) har identifierat copingstrategier som har god effekt för 

sjuksköterskan att hantera sin stress med. De copingstrategier som framkom var bland annat 

att reflektera tillsammans med arbetskollegor, tillräckligt med vila mellan skiften och socialt 

stöd. En strategi som hade särskilt god effekt för stresshantering bland sjuksköterskor var en 

problemfokuserande strategi, som handlar om att lösa problemen som uppstår i arbetet, istället 

för att acceptera de och problemen kvarstå. Studien visade att sjuksköterskorna som använde 

sig av denna strategi hade en bättre psykisk hälsa, bättre självkänsla och självförtroende. Då 

sjuksköterskor har denna hälsa blir det lättare för dem att hantera stress, då problem som 

uppstår löses istället för att ständigt återupprepas i arbetet (Lim, Bogossian & Ahern, 2010).  

Många orsaker till sjuksköterskans upplevelse av stress skulle kunna främjas med hjälp av 

copingstrategier. Det handlar om att hitta sin egen copingstrategi för att handskas med 

stressen.   

 

Metodiskussion  
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Vid bedömning av en studies kvalitét inom forskning är begreppet trovärdighet en viktig 

aspekt. Trovärdighet innefattar begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302; Polit & Beck, 2012, s. 584).  

 

Med pålitlighet menas att de som läst studien ska kunna bedöma om analysen är lämplig, 

genom att följa forskarens beslutsprocess. Det ska vara så tydligt beskrivet att andra forskare 

ska kunna genomföra en liknande studie med liknande kontext (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 302-303). I denna studie har en lämplig metod valts ut för att besvara syftet. Eftersom syftet 

var att titta på sjuksköterskors upplevelser har en kvalitativ metod används. Till 

litteratursökningen har databaser, sökord och inklusionskriterier beskrivits tydligt. För att 

ytterligare tydliggöra litteratursökningen och beskriva kvalitetsgranskningen har tabeller 

använts för att ge en bättre översikt av artiklarna och deras kvalitetsgrad. Tillvägagångssättet i 

metoden har noggrant förklarats vilket gör den reproducerbar. En svaghet i denna litteratur 

studie kan vara att resultatet baseras på få artiklar. För att utöka antalet artiklar hade fler 

databaser kunnat användas. I denna studie ansågs inte antalet artiklar vara ett problem då 

datamättnad rådde eftersom de artiklar som valts ut kom fram till liknande resultat.  

 

 (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). En kvalitativ innehålls analys med manifest ansats har 

använts i denna studie, det innebär att texten inte får tolkas (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att vara så textnära som möjligt har textenheterna kondenserats och kategoriserat i flera 

steg för att kärnan i texten inte ska gå förlorad. Den engelska texten översattes till svenska 

med hjälp av ordlexikon för att förhindra att betydelsen av orden modifierades. För att 

förtydliga resultatet har citat från originalkällan använts, vilket anses öka tillförlitligheten. 

Som Graneheim och Lundman (2004) beskriver finns även en medvetenhet i denna studie att 

det finns en risk för tolkning av texten då olika personer läser den.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menas överförbarhet att studiens resultat ska vara 

överförbart till liknande situationer eller deltagare. Resultatet i denna studie kan vara 

överförbart i liknande sammanhang, eftersom att det finns tydliga beskrivningar av urvalet, 

datainsamlingen, kontexten, metoden, analysprocessen och presentationen av resultatet (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). Syftet för denna studie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av vad som orsakar stress i arbetsmiljön. Eftersom urvalet av artiklar för denna 
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studie kommer från olika länder kan det vara svårt att dra en generell slutsats då 

organisationen för hälso- och sjukvården ser olika ut i världen.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att all data i studien kan härledas till originalkällan och att studiens 

resultat inte består av forskarens förförståelse eller egna slutsatser (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303). För att tydliggöra resultatet har data refererats i löpande text till originalkällan 

som sedan kan spåras i referenslistan. Under processens gång har data kontrollerats i 

jämförelse med originalkällan för att inte texten ska ha tolkats eller att den egna förförståelsen 

haft någon inverkan på resultatet.  

 

Under hela forskningsprocessen har materialet granskats regelbundet av handledare och 

studenter under handledningstillfällen och seminarier. Då andra objektivt har tagit del av 

arbetet har detta bidragit till att stärka denna studies trovärdighet. 

 

Slutsats 
I denna studie identifierades flera orsaker till sjuksköterskors upplevelser av stress i 

arbetsmiljön. Dessa orsaker är nära kopplade till brist på sjuksköterskor, och leder till att 

sjuksköterskor ofta tvingas arbeta övertid i en arbetsmiljö präglad av ett intensivt arbetstempo, 

vilket riskerar att leda till utbrändhet och en ovilja att stanna kvar inom yrket. Detta problem 

drabbar såväl sjuksköterskorna som patienterna. Patienterna får inte den vård de är berättigad 

till och deras individuella behov blir inte tillgodosedda. De upplever sig inte som unika 

individer inom hälso- och sjukvården och detta skapar ett vårdlidande. Ett sätt för 

sjuksköterskor att hantera stressen och följa upp en personcentrerad omvårdnad är att använda 

sig av olika copingstrategier för att motverka intensiteten i den negativa stressen. Genom att 

dela sina erfarenheter av stress och bekräfta och visa förståelse för varandras upplevelser kan 

sjuksköterskor hitta nya sätt att tackla problemen. För att minimera negativ stress krävs en 

förbättring i arbetsmiljön. Även om huvudansvaret för en förändring av arbetsmiljön inte 

ligger hos sjuksköterskan utan hos arbetsgivaren, så har sjuksköterskan störst insikt om vad 

som orsakar negativ stress. Genom att upplysa och informera kan sjuksköterskor tillsammans 

med cheferna förändra och främja sjuksköterskors arbetsmiljö för en säkrare och godare vård.   
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