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 Abstrakt 
Stress i sjuksköterskors arbete är ett ökande fenomen. Yrket har 
under åren genomgått förändringar som medfört ökad stress för 
sjuksköterskor. Stress kan leda till utbrändhet och hälsoproblem 
samt ge konsekvenser för patienter. Syftet med litteraturstudien 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 
stress. Femton vetenskapliga artiklar motsvarande syftet analyse-
rades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex 
kategorier; att brister finns i organisation och samarbete med kol-
legor; att inte få uppskattning, stöd och respekt i den professio-
nella rollen; att inte kunna leva upp till krav eller påverka sin ar-
betssituation; att vara osäker i samspel med patienter och anhöri-
ga samt inför döden; att inte ha tid eller möjlighet att ge bästa 
möjliga omvårdnad; att känna utmattning och frustration då häl-
san och privatlivet påverkas. Resultatet av litteraturstudien kan 
hjälpa sjuksköterskor att få ökad förståelse om mekanismer bak-
om stress och följder därav. Ökad medvetenhet kan förhopp-
ningsvis göra sjuksköterskor bättre rustade att identifiera stresso-
rer samt hantera stressen. 

 
Nyckelord: stress, sjuksköterskor, upplevelse, kvalitativ inne-
hållsanalys, litteraturstudie. 
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Stress är ett fenomen som har beskrivits på många olika sätt. Herbert (1997) anser 

att stress beror på fysiska och psykiska krav som befinner sig utanför normen. 

Själva stressen utgörs av skillnaden mellan vad som eftersträvas och verklighetens 

krav. Enligt Shaw (1999) tenderar människor att se stress som sina emotionella 

och fysiska reaktioner på olika faktorer. Dessa emotionella och fysiska reaktioner 

kan vara skadliga (Meier, Back & Morrison, 2001). Vidare kan stress ses som ett 

individuellt resultat av känslomässig påverkan (Roger, 1998). Stress definieras 

också som ett subjektivt fenomen baserat på individers uppfattningar om sin situa-

tion vilket kan resultera i positiv och negativ stress (McVicar, 2003). Theorell 

(1997) definierar stress som en icke specifik fysisk reaktion på ett stimuli. En in-

divids reaktion beror lika mycket på när denne person utsätts för stimuli som vil-

ken typ av stimuli det är.  

 

Karasek och Theorell (1990, s. 33, 69, 71) har utvecklat en modell kallad krav-

kontroll-stödmodellen för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer, psykosocia-

la arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. En del av resultatet i denna littera-

turstudie kommer att diskuteras utifrån denna modell, varför en kort redogörelse 

följer här. Enligt modellen är förhållandet mellan upplevda krav, upplevd kontroll 

och socialt stöd avgörande för om arbetet leder till stress. Begreppet krav delas in 

i psykologiska stressorer, t.ex. arbetsmängd, och fysiska stressorer. Kontroll delas 

in i två delfaktorer; graden av egenkontroll och självbestämmande, även kallat be-

slutsutrymme, samt stimulans. Stimulans kan t.ex. vara variation av arbetsuppgif-

ter. Socialt stöd delas in två begrepp. Det ena är instrumentellt stöd vilket innebär 

handfast hjälp såsom materiella resurser och det andra är emotionellt stöd som kan 

utövas av både arbetsledare och kollegor.  

 

Arbetsplatsen kan utgöra en typisk skådeplats för stress (Theorell & Karasek, 

1996). När sjuksköterskor upplever konstant stress kan det leda till utbrändhet 

(Meier et al., 2001). Utbrändhet kan definieras som ett tillstånd av fysisk, känslo-

mässig och mental utmattning som karaktäriseras av personlighetsförändring, 

minskad energi och brist på professionell effektivitet (Schaufeli & Greenglass, 

2001). Utmattning i sig är ett mått på när en persons fysiska och emotionella re-
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surser överskridits. I en studie gjord av Bakker, Killmer, Siegriest och Schaufeli 

(2000) beskrev sjuksköterskor emotionell utmattning tillföljd av en obalans mel-

lan utfört arbete och belöning.  

 

Sjuksköterskor påverkas av stress i arbetet och detta är något som inom forskning 

får allt större uppmärksamhet (Wheeler, 1997). Yrket har under åren genomgått 

förändringar som medfört ökad stress i omvårdnadsarbetet (Humpel & Caputi, 

2001). Vårdpersonal upplever förändringar i arbetsklimat, arbetsbörda, kompe-

tensutveckling och organisation (Pettersson & Arnetz, 1997) samt ökade krav från 

politiska och administrativa auktoriteter att utföra mer arbete på mindre tid (Soci-

alstyrelsen, 2001). Sjuksköterskors yrke förknippas med en högre nivå av stress 

jämfört med andra yrken i allmänhet (Institute of Work Psychology, 1996). År 

1997 rankades yrket som det sjätte mest stressiga yrket enligt en engelsk under-

sökning (Passmore, 1997). Yrkets natur medför att sjuksköterskor löper stor risk 

att utsättas för stress eftersom de valt ett känslomässigt engagerande yrke som 

kräver stor skicklighet, förmåga att arbeta i team och att vård skall finnas tillgäng-

lig dygnet runt (Phillips, 1996; Haynes, Wall, Bolden, Stride & Rick, 1999). Sjuk-

sköterskor i Bégat, Ellefssen och Severinssons (2005) studie menar att deras arbe-

te är krävande och stressande eftersom snabba beslut ofta måste tas i kritiska situ-

ationer. Sjuksköterskor och läkare erfar mest stress av de yrken som finns inom 

sjukvården (Kalliath, O’Driscoll & Gillespie, 1998).  

 

Sjuksköterskors stress får konsekvenser för patienter och ger följder för den egna 

hälsan och välbefinnandet (Leiter, Harvie & Frizzell, 1998; McGowan, 2001). Vi 

anser att risken finns att vårdare blir vårdtagare om stressen får fortsätta att styra i 

sjuksköterskors arbete. Chang, Hancock, Johnson, Daly och Jackson (2005) pekar 

på den ökande sjuksköterskebristen i Australien och USA. Liknande tendenser 

kan även ses i Sverige (Pettersson & Arnetz, 1997). Vi menar att detta i kombina-

tion med ett ökande behov av sjukvårdstjänster visar vikten av att identifiera pro-

blematiken förknippad med stress i sjuksköterskors arbete. I en studie gjord av 

McGrath (2003) angav 64 % av de deltagande sjuksköterskorna att de funderat på 

att säga upp sig p.g.a. den höga stressnivån. Motsvarande siffror för svenska sjuk-
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sköterskor är 50 % (Pettersson & Arnetz, 1997). I Sverige närmar sig många sjuk-

sköterskor pensionsåldern. Dessa samlade faktorer kan tillsammans med en allt 

stressigare arbetssituation leda till att fler sjuksköterskor lämnar arbetet. Detta 

bäddar för en ohållbar situation. Här finns således en god grund för att närmare 

undersöka omständigheterna förknippade med till sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. 

 

Resultatet av litteratursökningen inför litteraturstudien visar att majoriteten av den 

forskning som gjorts om sjuksköterskor och stress är kvantitativ. Detta styrks av 

Lambert och Lambert (2001) som gjort en litteraturstudie om sjuksköterskor och 

stress utifrån ett internationellt perspektiv och funnit att få studier med kvalitativ 

metod har gjorts inom detta område. Utifrån det som framkommit i den initiala lit-

teratursökningen ligger fokus i denna litteraturstudie på sjuksköterskors bild av 

sin situation. Syftet är således att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbets-

relaterad stress.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress.  

 

Metod 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning som täckte åren 1999-2005 utfördes som datain-

samling inför analysen. Tidsintervallen valdes för att materialet skulle bli tillräck-

ligt omfattande. Databaserna Academic Search, CINAHL, Medline samt Psychin-

fo användes för litteratursökningen. Sökorden var stress, nurse, nursing, experien-

ce, work och burnout. Dessa kombinerades på olika sätt, t.ex. stress i titel och nur-

sing i titel. Både fulltextartiklar och övriga artiklar inkluderades. En manuell 

granskning av relevanta artiklars referenslistor utfördes också. Både sjuksköters-

kor och specialistsjuksköterskor inkluderades i sökningen. Sjuksköterskor arbe-

tande inom rättspsykiatri och militär exkluderades dock. Sökningen resulterade i 

15 artiklar som motsvarade syftet. De valda artiklarna beskriver ett inifrånper-

spektiv, det vill säga sjuksköterskors upplevelser. En kvalitetsgranskning av artik-
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larna genomfördes utifrån kriterier givna enligt Willman och Stoltz (2002, s. 122-

123). Här kontrollerades artiklarna enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning. 

Punkter som granskades var bl.a. urval, metod, giltighet samt kommunicerbarhet. 

Därefter bedömdes kvaliteten i artiklarna som hög, medel eller låg. Åtta artiklar 

gavs omdömet hög och sju artiklar fick omdömet medel (tabell 1). 

 

Analys 

Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys. Analysen skedde 

med hjälp av manifest ansats, vilket innebär ett textnära fokus (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att analysera inter-

vjuer eller dagböcker (Downe-Wamboldt, 1992).  I detta fall användes metoden 

för att analysera texten i de valda artiklarnas resultat. Varje artikel som valts för 

analysen lästes igenom flera gånger för att få en noggrann inblick i dess innehåll. 

Från artiklarna plockades textenheter motsvarande syftet ut. En textenhet är ord, 

meningar eller stycken som handlar om syftet med studien. Utvalda textenheter 

kondenserades genom att sålla bort onödiga ord för att komma till kärnan (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). Kategorier skapades av textenheter som hade nå-

got gemensamt. Kategoriseringen fortsatte tills dess att ett antal slutkategorier 

uppstått som var varandra uteslutande (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15) 

Författare Typ av stu-

die 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings-
metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Billeter- 
Koponen &  
Fredén 
(2005) 

Kvalitativ 10 ssk* Grounded theory/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Ssk* känner 
maktlöshet 
att påverka 
hur deras ar-
bete värde-
ras. Förhål-
landet till pa-
tienter upp-
levs som vik-
tigt och på-
verkas ej av 
ssks* trött-
het.  

Hög 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15). 

Författare Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings-
metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Charnley 
(1999) 

Kvalitativ 18 ssk* Grounded theory/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Stress associ-
eras med för-
ändring i roll 
och status. 
Ssk* får 
mindre stöd 
från kollegor 
p.g.a. tids- 
och personal-
brist. 

Medel 

Fox (2003) Kvalitativ 5 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

Ssk* upple-
ver höga ni-
våer av stress 
på arbetet. 
Detta påver-
kar deras pro-
fessionella 
och privata 
liv.  

Medel 

Gillespie &  
Melby 
(2003) 

Kvalitativ 
och kvantita-
tiv 

30 ssk* Kvalitativ inne-
hållsana-
lys/Intervjuer.  

Stress påver-
kar sjukskö-
terskor i arbe-
tet och privat-
livet. Fortsatt 
arbete i en 
stressig miljö 
kan leda till 
utbrändhet.  

Medel 

Hall (2004) Kvalitativ 10 ssk* Grounded theory/ 
 Intervjuer. 

Stress orsa-
kas av att 
ssk* ej kan 
möta patien-
ters behov, 
krav på sig 
själva, ar-
betsbörda och 
oerfarna kol-
legor.  

Hög 

Khowaja et 
al. (2005) 

Kvalitativ 45 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Frågeformulär. 

Stress leder 
till missnöje 
på arbetet. 

Medel 

Majomi et al. 
(2003) 
 

Kvalitativ 20 ssk* Grounded theory/ 
Intervjuer med 
öppna frågor. 

Motsättningar 
inom den 
professionella 
rollen skapar 
stress och kan 
leda till sjuk-
dom.  

Hög 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15). 

Författare Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings-
metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Murphy 
(2004) 

Kvalitativ 10 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Stress upp-
står från ar-
betsuppgif-
ter, resurs-
frågor, ar-
betsrelatio-
ner, utomstå-
ende faktorer 
och funder-
ingar kring 
professionen. 

Hög 

Newton  & 
Waters 
(2001) 

Kvalitativ 14 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Frågeformulär 
med öppna frågor 
och intervjuer.  

Stress upp-
står från ar-
betsbörda, re-
lationer med 
andra inom 
sjukvården 
samt patien-
ters sorg och 
lidande. 

Medel 

Olofsson et 
al. (2003) 

Kvalitativ 4 ssk* Grounded theory/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Upplevelser 
av frustra-
tion, makt-
löshet, hopp-
löshet och 
otillräcklig-
het ökar 
stressen.   

Hög 

Severinsson 
(2003) 

Kvalitativ 1 ssk* Kvalitativ inne-
hållsanalys/ 
Intervju. 

Ssk* behöver 
handledning 
och emotio-
nellt stöd för 
att reflektera 
över sitt ar-
bete och 
kunna tolka 
patienters 
behov.  

Medel 

Sørlie et al.  
(2005) 
 

Kvalitativ 5 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Intervjuer.  

Ssk* fokuse-
rar på patien-
ter och even-
tuella negati-
va konse-
kvenser deras 
stress kan få 
för dem. 

Hög 

Taylor &  
Barling 
(2004) 

Kvalitativ 20 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Effekten av 
stress märks i 
hur ssk* han-
terar och rea-
gerar på 
stressorer i 
arbetet.   

Hög 
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Tabell 1 (forts.).Översikt över artiklar ingående i analysen (n=15). 

Författare Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings-
metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Taylor et al.  
(1999) 

Kvalitativ 
och kvantita-
tiv 

70 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Dagböcker.  

Otillräcklig 
bemanning 
och patien-
ters lidande 
är stressfak-
torer.  

Medel 

Wilkes & 
Beale (2001) 

Kvalitativ 12 ssk* Analysmetod 
saknas/ 
Frågeformulär 
med öppna frå-
gor och  
djupintervjuer. 

Familje-
relationer och 
rollkonflikter 
inverkade på 
upplevelsen 
av stress. 

Hög 

* Sjuksköterskor 
 

Resultat 

Analysen av de valda artiklarna resulterade i sex kategorier (tabell 2). Dessa pre-

senteras nedan i brödtext och belyses med citat från artiklarna på originalspråk. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att brister finns i organisation och samarbete med kollegor 

Att inte få uppskattning, stöd och respekt i den professionella rollen 

Att inte kunna leva upp till krav eller påverka sin arbetssituation 

Att vara osäker i samspel med patienter och anhöriga samt inför döden  

Att inte ha tid eller möjlighet att ge bästa möjliga omvårdnad 

Att känna utmattning och frustration då hälsan och privatlivet påverkas 

 

Att brister finns i organisation och samarbete med kollegor 

En orsak bakom stress för sjuksköterskor i Taylors, Whites och Muncers (1999) 

studie var inkompetent ledning samt ineffektivitet inom intern och extern organi-

sation. Ledningen kunde ge upphov till stress då de kontaktade sjuksköterskor på 

opassande tider, lediga dagar eller på semestern (Khowaja, Merchant & Hirani, 

2005; Taylor et al., 1999). Förändring i team, ledning och organisation upplevdes 

som stressande och svårt (Newton & Waters, 2001).  
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Sometimes after night duty we receive a call at our home that certain 
tasks have been left incomplete. This gives us stress (Khowaja et al., 
2005, s. 36). 

 
Underbemanning och brist på personal orsakade stress och utmattning (Gillespie 

& Melby, 2003; Hall, 2004; Murphy, 2004; Taylor & Barling, 2004; Taylor et al., 

1999). Sjuksköterskor upplevde att otillräcklig personalstyrka skapade osäkerhet 

för patienter och sämre kvalitet i vården. Stress uppstod även då de p.g.a. perso-

nalbrist var tvungna att ta hand om många patienter med akuta problem (Hall, 

2004; Taylor et al., 1999). Arbetsbördan ökade vid personalbrist och hög frånvaro 

från arbetet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Khowaja et al., 2005). Sjukskö-

terskor menade att arbetsbördan var överväldigande (Khowaja et al., 2005; New-

ton & Waters, 2001; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). De kände stress då de 

hade för mycket att göra på en gång (Charnley, 1999; Hall, 2004; Murphy, 2004; 

Severinsson, 2003). Sjuksköterskors arbetsbörda ökade då de var tvungna att utfö-

ra enkla arbetsuppgifter, som personal med lägre utbildning hade kunnat utföra ef-

tersom de hellre ville fokusera på omvårdnaden (Hall, 2004; Khowaja et al., 

2005). Användandet av inhyrda sjuksköterskor skapade stress och utmattning då 

dessa inte kände till rutiner och arbetsuppgifter (Gillespie & Melby, 2003; Mur-

phy, 2004). Sjuksköterskor kände stress då de var tvungna att ta stort ansvar samt 

då de lämnades ensamma ansvariga i utsatta situationer (Murphy, 2004; Taylor et 

al., 1999). Att anpassa sig till nya arbetsmoment kunde vara svårt och tröttsamt 

(Charnley, 1999; Newton & Waters, 2001).  

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

 
... people are expecting everything to be done at once. They want it 
done now and it is just not physically possible to do everything at the 
same time ... they give you an order and before you even have time to 
get it finished they are expecting you to finish that order, and then they 
write another order and they want you to do something else and before 
you can get that finished they want something else done and kind of 
not having the chance to get things finished before they want you to do 
something else again (Hall, 2004, s. 10). 
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Monday afternoon - only qualified nurse on the ward - 3 critically ill 
people all needed direct attention - 4 discharges - needing paperwork, 
etc. to leave - 4 admissions – acute medical problems, all needing ad-
mitting. Telephone non-stop about other patients. Off-duty problems - 
2 staff gone off sick. Work from 2 ward rounds to sort out before 5 
p.m. Most stress was being only qualified nurse at the time (Taylor et 
al., 1999, s. 980). 

 
Otillräckliga materiella resurser såsom läkemedel och utrustning orsakade stress 

(Hall, 2004; Taylor et al., 1999). Sjuksköterskor ansåg att den fysiska arbetsmil-

jön kunde gav upphov till stress (Murphy, 2004; Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 

2005; Taylor & Barling, 2004) och de specificerade en högljudd miljö som sär-

skilt stressande (Taylor et al., 1999). Arbetstider och längden på skift orsakade 

problem (Gillespie & Melby, 2003; Murphy, 2004). Det var vanligt att sjukskö-

terskor hoppade över raster för att hinna med alla arbetsuppgifter (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Gillespie & Melby, 2003; Khowaja et al., 2005). De 

kunde känna ilska då de inte fick de raster de hade rätt till (Taylor et al., 1999). 

Trots att de utökade sina arbetstimmar för att hinna med sina sysslor var detta inte 

tillräckligt (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Severinsson, 2003). Sjuksköterskor 

menade att stressen påverkade dem så att de måste springa omkring för att få sa-

ker gjorda (Charnley, 1999; Taylor & Barling, 2004). De kände ofta att det var 

svårt att organisera arbetet så att de inte behövde springa omkring som huvudlösa 

hönor (Charnley, 1999). 

 
Long shift - angry because I’m here for 14 hours but getting paid for 
13. I’m supposed to get 2x10 minute breaks and 1 hour lunch break - 
only manage 20 minutes at 2 p.m. (Taylor et al., 1999). 

 
Avsaknad av tid för reflektion i arbetsgruppen och för teamutveckling bidrog till 

stressen (Gillespie & Melby, 2003). Även dålig kommunikation kollegor emellan 

skapade stress (Hall, 2004; Murphy, 2004; Newton & Waters, 2001; Taylor et al., 

1999; Wilkes & Beale, 2001) tillsammans med kollegors dåliga kunskap, teknik 

och attityd (Hall, 2004; Taylor et al., 1999). Annan vårdpersonals dåliga samar-

betsförmåga ökade stressen (Newton & Waters, 2001). Sjuksköterskor litade inte 

alltid på kollegors prestationer och föredrog att göra arbetet själva (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Newton & Waters, 2001). Sjuksköterskor menade att 

läkares order kunde dominera planeringen och fördelningen av sysslor på avdel-
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ningen. Detta störde flytet i deras arbete och orsakade frustration (Sørlie et al., 

2005). Konflikter med läkare och annan personal skapade stress (Newton & Wa-

ters, 2001; Taylor et al., 1999; Wilkes & Beale, 2001). Att utsättas för ilska och 

otrevligt bemötande från annan vårdpersonal, speciellt läkare var stressande (Fox, 

2003; Hall, 2004; Newton & Waters, 2001).  

 
I feel stress when I think of how things might be done [by others], with 
no time and no respect to meet a patient. I then prefer to do the tasks 
by myself (Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s. 22).  

 
I tried to introduce myself but he ... didn’t want to talk to me, he al-
ways worked with arrogance with all the nurses ... whether this is a 
female thing or just ‘doctor knows best’ I don’t know, but it’s at the 
cost of the patient and this is what is so stressful and frustrating (New-
ton & Waters, 2001, s. 536). 

 
Att inte få uppskattning, stöd och respekt i den professionella rollen 

Sjuksköterskor i ett flertal studier (Fox, 2003; Newton & Waters, 2001; Olofsson 

et al., 2003; Severinsson, 2003) berättade om avsaknaden av uppskattning och 

tack från ledningen. Sjuksköterskor i Olofssons et al. (2003) studie upplevde 

stress då de inte blev sedda eller bekräftade på arbetet. En stor brist som uppmärk-

sammades var att inte få respons från överordnade (Newton & Waters, 2001; 

Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskor menade att arbetets otacksamma natur kun-

de leda till utmattning och utbrändhet (Taylor & Barling, 2004). Då de kände att 

de inte fick erkännande för att de gjort ett bra jobb upplevdes detta som stressande 

(Majomi, Brown & Crawford, 2003; Olofsson et al., 2003; Severinsson, 2003).  

 

Sjuksköterskor ansåg att de fick dåligt stöd från ledningen och att detta var en av 

de främsta orsakerna till stress och missnöje på arbetet (Fox, 2003; Gillespie & 

Melby, 2003; Khowaja et al., 2005; Severinsson, 2003). De upplevde även brist 

på stöd från kollegor (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Charnley, 1999). Otill-

räckligt stöd hemifrån och på arbetsplatsen påverkade hur sjuksköterskor hantera-

de den professionella rollen (Newton & Waters, 2001). Att ledningen inte fanns 

närvarande på kvälls- och nattskift var stressande (Khowaja et al., 2005). Led-

ningen var inte alltid särskilt hjälpsam och sjuksköterskor fick ofta lösa proble-
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men själva (Khowaja et al., 2005; Murphy, 2004). De kunde bli sjuka för att led-

ningen inte tog stressen på allvar (Majomi et al., 2003). 

 
I was working long hours, experienced very difficult situations and 
had difficulties with the management ... I had no support ... as time 
went on I received less and less support and the stress was enor-
mous… (Severinsson, 2003, s. 60).  
 
I ended up going off sick because I think the stress is not recognised. 
It’s not recognised by managers. They don’t see that you’re in really 
stressful situations... (Majomi et al., 2003, s. 534).  

 
Sjuksköterskor var rädda för att bli dömda av kollegor (Newton & Waters, 2001) 

och de upplevde ibland brist på respekt från dem (Khowaja et al., 2005; Taylor & 

Barling, 2004). Problem uppstod då läkare inte lyssnade på sjuksköterskor eller li-

tade på deras kunskap och omdöme (Newton & Waters, 2001; Taylor & Barling, 

2004). Sjuksköterskor i Taylor och Barlings studie (2004) kände att det var job-

bigt då de blev nedvärderade eftersom de ansåg att det fanns många begåvade 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor i Majomis et al. (2003) studie menade att det säl-

lan var någon märkte när de tog på sig extra arbete. Sjuksköterskor var ofta 

tvungna att ta på sig mer arbete och ansvar utan att de fick någon extra kompensa-

tion (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004; Khowaja et al.; Newton & 

Waters, 2001).  

 
When you realize how certain professions pay tremendous amounts 
and the result of their work is, for instance, a ball and a hoop, and you 
take your profession and you’re sitting there adjusting chemicals to 
keep someone alive, and your base pay is [low], you know, that is 
stressful ... (Hall, 2004, s. 11).  

 
Sjuksköterskor i Charnleys (1999) studie upplevde att stress var förknippad med 

förändring i status och roll. De kände stress då de förväntades växla mellan olika 

roller (Majomi et al., 2003; Newton & Waters, 2001; Taylor & Barling, 2004; 

Wilkes & Beale, 2001). Rollkonflikt var en betydande stressfaktor. Den mest up-

penbara konflikten var den mellan hem och arbete (Majomi et al., 2003; Newton 

& Waters, 2001; Wilkes & Beale, 2001).  
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You feel a bit of stress ... in one [hospital] you are expected to be 
task-oriented and in the other you are more client-oriented ... it be-
comes stressful (Wilkes & Beale, 2001, s. 309). 

 
Att inte kunna leva upp till krav eller påverka sin arbetssituation  

Att behöva leva upp till orimliga krav på arbetsplatsen var stressande och svårt att 

hantera (Hall, 2004; Sørlie et al., 2005; Taylor et al., 1999). Sjuksköterskor ställde 

även orimliga krav på sig själva. De ville vara perfekta och ha ständig kontroll 

(Newton & Waters, 2001). De var ofta självkritiska och upplevde att de inte alltid 

räckte till (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004; Newton & Waters, 

2001; Sørlie et al., 2005). Sjuksköterskor i Halls studie (2004) hade orimliga för-

väntningar på sig själva, sitt handlande och sina förmågor. De kände pressen av 

att vilja göra ett bra jobb och hela tiden göra saker bättre (Hall, 2004; Newton & 

Waters, 2001). Sjuksköterskor i Newton och Waters (2001) studie kände att de 

slösade bort sin tid, att de inte gjorde framsteg och att de inte kunde förbättra sa-

ker trots hårt arbete och uppfinningsrika tilltag. Detta ledde till frustration, ilska 

och stress som i sin tur kunde leda till utbrändhet och sjukskrivning. Sjuksköters-

kor i Billeter-Koponen och Fredéns studie (2005) kände att de hade sig själva att 

skylla när de blev utbrända vilket var skambelagt.  

 
Pressure is coming from outside. It is shameful to be sick-listed (Bil-
leter-Koponen & Fredén, 2005, s. 24). 

 
Att inte kunna påverka sin arbetssituation gjorde det mindre roligt för sjukskö-

terskor att engagera sig i arbetet. De kände irritation och hopplöshet till följd av 

detta (Olofsson et al., 2003). Då sjuksköterskor inte kunde påverka sin situation 

kände de sig maktlösa, gav upp och slutade försöka (Fox, 2003; Severinsson, 

2003). När ingen möjlighet till förändring kunde ses ökade stressen samtidigt som 

utförandet av arbetsuppgifter minskade (Newton & Waters, 2001).  

 
We talk everyday about our situation at work, we do. Then you feel 
hopelessness. It feels like you can’t do anything about it (Olofsson et 
al., 2003, s. 355). 
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Att vara osäker i samspel med patienter och anhöriga samt inför döden  

Stress upplevdes i samband med att skilja på att vara vän till patienters familjer 

och att vara professionell eftersom sjuksköterskor inte visste var de skulle sätta 

gränserna när de lärde känna dem väl (Wilkes & Beale, 2001). Konflikter och be-

kymmer uppstod då patienters och anhörigas familjeförhållanden var svåra och 

sjuksköterskor var osäkra på om de skulle lägga sig i eller inte (Taylor et al., 

1999; Wilkes & Beale, 2001). Patienters och anhörigas ilska, otrevliga bemötande 

och känslomässiga beteenden bidrog till upplevelsen av stress (Hall, 2004; Taylor 

et al., 1999; Wilkes & Beale, 2001). Familjer såg sjuksköterskor som experter och 

väntade sig att de skulle ha alla svar. Detta gjorde att sjuksköterskor kände sig 

stressade, överväldigade och tyngda med problem (Newton & Waters, 2001).  

 
We got to know them intimately ... it was hard to keep boundaries 
(Wilkes & Beale, 2001, s. 310). 

 
Döden och döende patienter gav upphov till stress. Patienter och anhöriga visade 

ofta förnekelse inför nära förestående död (Wilkes & Beale, 2001). I Newton och 

Waters (2001) studie kände sjuksköterskor stress som uppstod från sorg när pati-

enter dog. Även oro för patienters fysiska tillstånd kunde vara stressande (Taylor 

& Barling, 2004; Wilkes & Beale, 2001).  

 
… the hardest part for me was the fact that they [the family] were all 
in denial because it meant that a lot of your language was guarded 
and you really couldn’t discuss a whole lot openly. They really didn’t 
want to know what was going to happen … (Wilkes & Beale, 2001, s. 
310). 

 
Att inte ha tid eller möjlighet att ge bästa möjliga omvårdnad 

Sjuksköterskor förväntades ofta finnas tillhands för många patienter samtidigt 

(Olofsson et al., 2003; Taylor et al., 1999). Deras tidsbrist upplevdes delvis bero 

på det stora antal patienter som de var ansvariga för (Olofsson et al., 2003; Sørlie 

et al., 2005; Taylor & Barling, 2004). Oförmågan att få tiden att räcka till var en 

betydande stressfaktor för sjuksköterskor (Hall, 2004; Murphy, 2004; Olofsson et 

al., 2003; Wilkes & Beale, 2001). De måste ofta hålla sig inom en tidsram och 

tidsbrist kunde skapa press och utmattning (Murphy, 2004; Taylor & Barling, 

2004). Sjuksköterskor kände stress när de inte hade tid att vara hos eller tala med 
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patienter (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Charnley, 1999; Murphy, 2004; 

Sørlie et al., 2005; Taylor & Barling, 2004). De upplevde detta som utmattande 

och frustrerande (Murphy, 2004; Sørlie et al., 2005). De kände även hjälplöshet 

när deras möjligheter att vårda patienter minskade p.g.a. att tiden inte räckte till 

(Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskor i Taylor och Barlings (2004) studie kunde 

bli arga och oroliga när de inte hade tid att hjälpa patienter.  

 
I find that the demands on our time is what makes me stressed out in 
this job. We have a certain amount [patients] that we have to deal with 
and a certain amount of time and not enough staff to cover that” (Tay-
lor & Barling, 2004, s. 122). 

 
I get angry and anxious a lot of the time about not being able to do 
things for patients. You know that they would be better if you could 
spend more time or go with them and help to do things (Taylor & Bar-
ling, 2004, s. 121). 

 
Omvårdnadsdokumentation gjorde att sjuksköterskor hade mindre tid för själva 

omvårdnaden (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Gillespie & Melby, 2003; 

Khowaja et al., 2005; Olofsson et al., 2003; Sørlie et al., 200; Taylor & Barling, 

2004). Sjuksköterskor i Olofssons et al. (2003) studie menade att de förlorade för-

delen med att vårda p.g.a. pappersarbete och telefonsamtal. När sjuksköterskor 

ständigt avbröts i sitt arbete förstärktes den negativa stressen (Olofsson et al., 

2003; Sørlie et al., 2005; Taylor et al., 1999). Telefonkontakt med anhöriga och 

vårdpersonal kunde leda till frustration eftersom sjuksköterskor helst ville priori-

tera patienter istället för att svara i telefon (Sørlie et al., 2005). De kände osäker-

het inför att utföra korrekta interventioner baserade på snabba beslut när patienter 

snabbt försämrades (Hall, 2004; Olofsson et al., 2003). Att inte ha tillräckligt 

många händer samt att behöva göra prioriteringar om någonting oväntat skedde 

angavs som stressmoment (Olofsson et al., 2003).  

 
You never get peace, never get done with anything, always interrupted 
by ringing telephones. During all this assistant nurse comes and some 
patient is ill and you have to run. Then run from that to talk on the 
phone with a relative who’s calling and worried. Then rounds have to 
be done. These constant interruptions. While I’m supposed to do these 
things I want to get out and see the patients, what am I sitting here and 
documenting? How is the patient? How is he or she really feeling? 
(Olofsson et al., 2003, s. 354).  
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Sjuksköterskor kunde inte komma undan stressen på arbetet eftersom den ständigt 

var närvarande (Hall, 2004; Majomi et al., 2003). Sjuksköterskor i Foxs (2003) 

studie sade upp sig eller flyttade utomlands för att komma bort från stressen. Sjuk-

sköterskor kände ledsamhet och frustration över stressen i sitt arbete och konse-

kvenserna detta gav för patienter (Sørlie et al., 2005). När patienter inte fick god 

vård med hög kvalitet upplevde sjuksköterskor stress (Charnley, 1999; Hall, 2004; 

Taylor et al., 1999), fick skuldkänslor och dåligt samvete (Charnley, 1999; Sørlie 

et al., 2005). Sjuksköterskor kände att de ville bidra med mycket mer men att de 

inte hade möjligheten (Newton & Waters, 2001; Olofsson et al., 2003; Sørlie et 

al., 2005). 

 
All I wanted to do was to get the hell out of there ... (Fox, 2003, s. 28). 

 
You are not able to give the patient the appropriate care ... all the care 
you want to give them, it’s just impossible. This ... engenders feelings 
of stress, guilt and resentment. I can hear myself saying to patients 
‘Oh I’ll be back in a minute’, and you never go back, and then you go 
home and think, I never did go back and you feel so terribly guilty 
(Charnley, 1999, s. 34). 

 
Att känna utmattning och frustration då hälsan och privatlivet påverkas 

Fysiska reaktioner såsom huvudvärk kunde uppstå (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Severinsson, 2003; Sørlie et al., 2005). Även magsmärtor förekom (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskor kunde känna 

hjärtklappning, stegrande puls och ökande blodtryck då stressen blev påtaglig 

(Fox, 2003; Olofsson et al., 2003). Andra symtom var tryck över bröstet (Olofsson 

et al., 2003), snabb och djup andning, svettning (Fox, 2003), kräkning samt ont i 

muskler, nacke, ben och leder (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Stressen inver-

kade på dygnsrytmen (Taylor et al., 1999). Även förändringar i sömnmönster upp-

visades. Sjuksköterskor kunde behöva sova mer när de var stressade (Fox, 2003), 

men upplevde också svårigheter att sova (Fox, 2003; Hall, 2004, Taylor & Bar-

ling, 2004). De kände att arbetet ständigt hängde över dem och kunde drömma om 

jobbet (Fox, 2003; Olofsson et al., 2003). Även matvanorna påverkades. Ibland 

reagerade sjuksköterskor med att inte kunna äta (Fox, 2003; Taylor och Barling, 

2004), eller genom att de tänkte mer på mat och åt mer (Fox, 2003). 
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The unit was expanding very quickly … and we were working twilights 
and days in 1 week, which left everyone feeling totally exhausted, the 
staff were getting ill. I myself ended up with pneumonia. I just felt so 
run down (Murphy, 2004, s. 426).  

 
Sjuksköterskor kunde känna sig helt slutkörda i slutet av dagen (Charnley, 1999; 

Gillespie & Melby, 2003; Murphy, 2004). De kände sig utmattade och led brist på 

energi (Billeter-Koponen och Fredén 2005; Gillespie & Melby, 2003). Sjukskö-

terskor upplevde ökad fysisk trötthet (Fox, 2003; Olofsson et al., 2003). De kunde 

ta med sig tröttheten hem och var trötta hela tiden när de inte jobbade (Olofsson et 

al., 2003). Resultatet av trötthet kunde vara att börja gråta (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Fox, 2003). Sjuksköterskor upplevde även förändrad personlighet, 

reducerad inlärningsförmåga samt minskad glädje (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005) och motivation (Severinsson, 2003). De kunde känna rädsla förknippad 

med att inte minnas viktig information under stress (Olofsson et al., 2003).  

 
I really just wanted to burst into tears. I had a lump in my throat and I 
wanted to be really angry and yell at the person, but I thought profes-
sionally I couldn’t burst into tears and tried to withhold it ... I could 
feel the tears coming. I felt like withdrawing and crying. As soon as I 
got home I was crying (Fox, 2003, s. 29). 

 
Frustration uppstod som reaktion på stressiga situationer (Fox, 2003; Gillespie & 

Melby, 2003). Sjuksköterskor kunde känna ilska och ångest (Fox, 2003; Hall, 

2004). De kunde bli otåliga, på dåligt humör och stingsliga mot andra (Gillespie 

& Melby, 2003; Taylor & Barling, 2004). Detta gick ofta ut över närstående (Fox, 

2003; Gillespie & Melby, 2003), kollegor och patienter (Olofsson et al., 2003). 

Sjuksköterskor kunde stressa upp sig och få sig själva att må dåligt genom att tän-

ka på allt som de inte fått gjort på arbetet (Fox, 2003; Khowaja et al.; Sørlie et al., 

2005). Det var lätt att de mentalt tog med sig jobbet hem och att de inte kunde 

lämna jobbet bakom sig (Khowaja et al., 2005; Majomi et al., 2003). De gjorde 

dock sitt bästa för att glömma arbetet när de gick hem eftersom de inte ville blan-

da samman arbete och privatliv (Hall, 2004). Stressen och arbetet inverkade dock 

på privatlivet (Gillespie & Melby, 2003; Majomi et al., Taylor et al., 1999). Sjuk-

sköterskor i Olofsson, Bengtsson och Brinks studie (2003) upplevde att de inte 

kunde vara så involverade i vänner och familj som de skulle vilja och att detta 
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ledde till en otillfredsställande hemsituation. Sjuksköterskor kände ibland att de 

inte kunde tala om stressen med familjen eftersom de inte skulle förstå.  

 
I tend to analyse it over and over, whir it over in my brain. Sometimes 
... to the point of being ridiculous really and it just sort of mulls over 
and over instead of moving on and just saying ‘right, OK, can’t do 
anything about that now (Fox, 2003, s. 29). 

 
... nobody can see the effect that [my work] certainly had on my fam-
ily, which it has, there’s no doubt about that. Very stressful (Majomi et 
al., 2003, s. 534).  

 
Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress. Analysen resulterade i sex kategorier. Sjuksköterskor upp-

levde att brister fanns i organisation och samarbete med kollegor. De kände att de 

inte fick uppskattning, stöd och respekt i den professionella rollen samt att de inte 

kunde leva upp till krav eller påverka sin arbetssituation. De var osäkra i samspel 

med patienter och anhöriga samt inför döden och upplevde att de inte alltid hade 

tid eller möjlighet att ge bästa möjliga omvårdnad. De kunde känna utmattning 

och frustration då deras hälsa och privatliv påverkades.  

 

I kategorin att brister finns i organisation och samarbete med kollegor anges att 

underbemanning och personalbrist orsakade stress. Att dessa faktorer inverkar på 

stress styrks i ett flertal studier (Bryant, Fairbrother & Fenton, 2000; Healy & 

McKay, 2000; Muncer et al., 2001). Vi fann även i denna litteraturstudie att sjuk-

sköterskor upplevde stress då de vårdade många akut sjuka patienter samtidigt 

p.g.a. personalbrist. Buchanan och Considine (2002) utförde en studie om austra-

liensiska sjuksköterskor och coping. De kom i likhet med resultatet i denna studie 

fram till att sjuksköterskor blir stressade då det är hög patientomsättning och de 

vårdar en stor andel akut sjuka patienter utan att personalstyrkan justeras.  

 

I vår litteraturstudie framkom att arbetstider och längd på skift var problematiskt 

och stressande. Fountain, Curzio och Hunt (1996) har undersökt påverkan av att 

arbeta tolvtimmarspass. De fann att trötthet och stress uppstår ju längre ett arbets-
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pass är. Fitzpatrick, While och Roberts (1999) studerade sjuksköterskor som arbe-

tade sitt första år efter utbildningen. Här fann forskarna en stark korrelation mel-

lan långa skift och sämre prestationer. De sjuksköterskor som arbetade åtta tim-

mar presterade bättre än de som arbetade tolv timmar. Scott (2000) har visat att 

det finns ett samband mellan längre perioder av nattskiftsarbete och ökad risk för 

hjärtsjukdom. I litteraturstudien fann vi att sjuksköterskor ofta hoppade över raster 

för att hinna med sina arbetsuppgifter. I en undersökning bland 7300 amerikanska 

sjuksköterskor angav ca 60 % att de regelbundet avstår från att ta rast för att ta 

hand om patienter (ANA, 2001).  

 

Att sjuksköterskor saknade tid för reflektion i teamet framkom även i vår studie. 

Callaghan, Tak-Ying och Wyatt (2000) har utfört en studie kring stressfaktorer 

bland ett stort antal sjuksköterskor i Hong Kong. Studien visar att sjuksköterskor 

som kan diskutera sina problem i teamet upplever mindre stress än de som inte har 

denna möjlighet. Resultatet av litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde 

att dålig kommunikation och dåligt samarbete med kollegor orsakade stress. Bégat 

et al. (2005) pekar på att icke fungerande kommunikation mellan sjuksköterskor 

och annan personal leder till minskat samarbete vilket får negativa konsekvenser 

för patienter. Konflikter med, och otrevligt bemötande från kollegor, var andra 

vanliga orsaker bakom stress vilket framkom i denna litteraturstudie. Att konflik-

ter med läkare och andra sjuksköterskor är en vanlig stressfaktor styrks i ett flertal 

studier (Healy & McKay, 2000; Lee, 2003; Payne, 2001; Stordeur, D’hoore & 

Vandenberghe, 2001). Farrell (1999) har gjort en kvantitativ studie om aggression 

i sjuksköterskors arbetsvardag. Aggression mellan läkare och sjuksköterskor visa-

de sig vara vanligare än mellan sjuksköterskor. Det senare upplevdes dock som 

mer påfrestande.  

 

I kategorin att inte få uppskattning, stöd och respekt i den professionella rollen 

berättade sjuksköterskor om bristen på uppskattning, bekräftelse och respons från 

överordnade. Severinsson och Hallberg (1996) har undersökt psykiatrisjukskö-

teskors syn på bl.a. handledning och arbetsmiljö. De fann att sjuksköterskors 

känsla av att trivas med jobbet ökade då de fick bekräftelse i arbetet. Demerouti, 
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Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2000) har i en kvantitativ studie forskat om ut-

brändhet och tillfredsställelse med livet hos tyska sjuksköterskor. Dessa sjukskö-

terskor menar att feedback från överordnade är viktigt eftersom det kan skapa 

medvetenhet hos dem om kvaliteten på deras prestationer.  

 

I vår litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde brist på stöd i arbetet. 

Ett flertal studier (Cheng, Kawachi, Coakley, Schwart, Colditz, 2000; Muncer, 

Taylor, Green & McManus, 2001; Payne, 2001) bekräftar att avsaknad av stöd är 

en betydande stressfaktor. Muncer et al. (2001) granskade i sin studie hur sjukskö-

terskor värderade sambanden mellan ett antal givna stressfaktorer. Brist på stöd 

fanns vara en direkt orsak till stress och 70 % av deltagarna angav brist på stöd 

som en stressfaktor. Callaghan et al. (2000) fann att sjuksköterskor som fick stöd 

från överordnade upplevde mindre stress än de som fick lite eller inget stöd. En-

dast 54 % av deltagarna angav att de fick vad de upplevde vara tillräckligt stöd 

från överordnade. Enligt krav-kontroll-stödmodellen förknippas stöd med goda re-

lationer mellan arbetskamrater samt mellan arbetskamrater och chefer. Om an-

ställda ger varandra stöd kan de gemensamt öka sitt inflytande över beslut (Theo-

rell, 2003, s. 36-37). Socialt stöd fungerar som en buffert mot stress. Individer 

som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd har visat sig utveckla färre 

stressymtom än andra (Karasek & Theorell, 1990, s. 312).  

 

Enligt vår litteraturstudie upplevde sjuksköterskor stress som förknippades med 

roll och rollkonflikter. Lambert och Lambert (2001) definierar rollstress som 

skillnaden mellan individers förväntningar på en specifik rolls egenskaper och vad 

som verkligen utförs i rollen. Buchanan och Considine (2002) fann i en studie, i 

likhet med det som framkommit av resultatet i denna litteraturstudie, att roll var 

en framträdande stressfaktor. Även Muncer et al. (2001) har funnit att användan-

det av olika roller orsakar stress genom att sjuksköterskor hindras i sitt arbete då 

de ej enbart kan fokusera på en roll.   

 

I kategorin att inte kunna leva upp till krav eller påverka sin arbetssituation upp-

levde sjuksköterskor att orimliga arbetskrav ställdes på dem. Att yttre arbetskrav 
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är stressande bekräftas i ett flertal studier (Cheng et al., 2000; Kelly, 1996; Rout, 

2000). Podsakoff, MacKenzie och Bommer (1996) menar att ledare som har höga 

förväntningar på de anställda kan ge upphov till skadliga effekter hos individer. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att många sjuksköterskor hade orimliga 

krav och förväntningar på sig själva. De var självkritiska och ville vara perfekta. 

Detta styrks av Kelly (1996; 1998) som funnit att sjuksköterskor blir stressade till 

följd av allt för höga förväntningar på sig själva. Många sjuksköterskor ser sig 

själva som perfektionister (Kelly, 1998). De granskar sig själva för att jämföra 

sina prestationer med andra (Kelly, 1996). Stress kan ge sjuksköterskor sämre 

självförtroende samt skapa känslor av otillräcklighet. De känner stress av kraven 

på hur en god sjuksköterska bör vara och blir självkritiska då de är rädda för att 

inte leva upp till dessa (Kelly, 1998). Enligt krav-kontroll-stödmodellen bör kra-

ven vara rimliga, det vill säga att arbetsuppgifterna måste kunna klaras av (Theo-

rell, 2003, s. 35).  

 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor kände sig maktlösa då de inte kunde 

påverka sin arbetssituation. I en studie av McGrath et al. (2003) gällande sjukskö-

terskors arbetsstress angav 80 % de kände att de inte kunde påverka beslut och  

25 % menade att detta ofta var fallet. Demerouti et al. (2000) pekar på vikten av 

att sjuksköterskor får delta i beslutsfattande eftersom detta berikar deras arbetssi-

tuation. Karasek och Theorell (1990, s. 37, 38) menar att en individ kan klara hög-

re krav från omgivningen om denne upplever kontroll. Enligt krav-kontroll-stöd-

modellen brukar de största hälsoproblemen finnas på arbetsplatser där kombina-

tionen av höga psykiska krav och litet beslutsutrymme finns. 

 

I kategorin att vara osäker i samspel med patienter och anhöriga samt inför dö-

den berättar sjuksköterskor att de ibland utsattes för ilska och otrevligt bemötande 

från patienter och anhöriga. Dalphond, Gessner, Giblin, Hijazzi och Love (2000) 

anger i sin studie av 690 akutsjuksköterskor att 85 % utsatts för verbala påhopp 

från patienter det senaste halvåret. Risken att utsättas för aggression från patienter 

och anhöriga skapar oro och kan leda till sjukskrivning, utbrändhet och uppsäg-

ningar (Jackson, Clare & Mannix, 2002).  
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Resultatet av litteraturstudien visar att sjuksköterskor kände stress inför döden och 

döende patienter. Paynes (2001) studie av 89 sjuksköterskor inom palliativ vård 

visade att döden var den främsta stressfaktorn för dem. Distriktssköterskor känner 

stress då de konfronteras med döende patienter och deras närstående (Rout, 2000). 

I vår litteraturstudie framkom att patienter och anhöriga kunde visa förnekelse in-

för nära förestående död samt att sjuksköterskor kände sorg när patienter dog. 

Meier et al. (2001) har funnit att sjuksköterskors stress och utbrändhet påverkas 

av i vilken utsträckning patienter och anhöriga accepterar döden. De fann även att 

det var vanligt att sjuksköterskor sörjer sina patienter.  

 

I kategorin att inte ha tid eller möjlighet att ge bästa möjliga omvårdnad upplevde 

sjuksköterskor stress p.g.a. avbrott i arbetet. Cooper och Cartwright (1997, s. 116) 

diskuterar fenomenet avbrott. De hävdar att en timme koncentrerat arbete motsva-

rar fyra timmar med avbrott. Avbrotten tar tid i sig men stör också koncentrations-

förmågan. Det tar därför längre tid för individen att återuppta sin syssla. Sjukskö-

terskor kunde, enligt vår litteraturstudie, säga upp sig på grund av stressen. Leiter 

et al. (1998) har funnit att sjuksköterskors önskningar och funderingar kring att 

säga upp sig kan påverka hur de vårdar patienter. Healy och McKay (2000) menar 

att det är viktigt att påverka arbetsförhållandena för att uppmuntra sjuksköterskor 

att stanna. I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor kunde känna att patienter 

inte alltid fick vård med hög kvalitet. Williams (1998) har studerat sjuksköters-

kors syn på kvalitet i omvårdnad. Deltagare i studien bedömde kvaliteten i vården 

utifrån i vilken utsträckning patienters fysiska, psykosociala samt individuella be-

hov uppfylldes. När kvalitet i vården uppnåddes märktes positiva effekter hos pa-

tienter och omvårdnaden sågs som terapi. Detta gjorde att patienter tillfrisknade 

snabbare.  

 

I kategorin att känna utmattning och frustration då hälsan och privatlivet påver-

kas upplever sjuksköterskor ett flertal fysiska symtom till följd av stress. I Callag-

hans et al. (2000) studie angav 82 % av deltagarna att stressen hade en direkt på-

verkan på deras hälsa. I undersökningen utförd av ANA (2001) angav 71 % av 
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deltagarna att det de främst oroade sig för när det gällde deras hälsa var effekterna 

av stress och överarbete. Stacciarini och Tróccoli (2004) menar att det faktum att 

sjuksköterskor dagligen konfronteras med andras sjukdom kan göra dem mindre 

uppmärksamma på sin egen fysiska hälsa. Resultatet av vår litteraturstudie visade 

att sjuksköterskor kände sig slutkörda, utmattade, trötta och saknade energi. Sa-

dovich (2005) har studerat samband mellan utbrändhet samt engagemang i och 

entusiasm för arbetet. Höga nivåer av utmattning, ett resultat av stress och ett för-

stadium till utbrändhet, visade starka samband med låg entusiasm och minskat en-

gagemang för arbetet. När Bakker et al. (2000) studerade tyska sjuksköterskor 

fann de att tävlingsinriktade deltagare med ett stort kontrollbehov upplevde högre 

nivåer av utmattning än sina kollegor. Leiter et al. (1998) undersökte förhållandet 

mellan utmattning hos sjuksköterskor och patienters tillfredsställelse med vården. 

De fann att låga nivåer av utmattning hos sjuksköterskor hängde samman med 

höga nivåer av tillfredsställelse hos patienter och tvärtom. Påfrestningen av att 

vara utmattad kunde skönjas i interaktionen med patienter.  

 

Enligt vår litteraturstudie kunde sjuksköterskor bli ilskna och på dåligt humör. 

Detta kunde gå ut över närstående, kollegor och patienter. Healy och McKay 

(2000) fann i sin studie ett positivt samband mellan höga nivåer av stress och för-

ändringar i humör. Rodham och Bell (2002) har undersökt kvinnliga sjukvårdche-

fers stress i förhållande till deras arbete. Deltagarna i studien berättar att de blir 

mindre toleranta och snäsiga mot andra p.g.a. stress. De kunde också ändra karak-

tär och bli tystlåtna och mindre glada. Vår litteraturstudies resultat visade att sjuk-

sköterskors privatliv påverkades och att otillfredsställande hemsituationer kunde 

uppstå. Stressade sjuksköterskor har sämre förutsättningar att vara den person som 

de skulle vilja vara hemma med familjen (Wheeler, 1997). Coyle, Edwards, Han-

nigan, Burnard och Fothergill (2000) har gjort en omfattande kvantitativ studie 

om psykiatrisjuksköterskors copingstrategier. Det viktigaste för deltagarna var att 

ha ett fungerande privatliv skilt från arbetet. Det var även viktigt för dem att livet 

utanför arbetet var hälsosamt, njutningsfullt och meningsfullt.  
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Hur kan då stressproblematiken hanteras? Stresshantering kallas vanligen coping. 

Coping beskrivs som innehållande förändringsbara faktorer. Det kan röra sig om 

både externa och interna adaptionsmekanismer. Båda fallen syftar till att reducera 

stressen genom att ta bort eller reducera stressorn (Dirkzwager, Bramsen & van 

der Ploeg, 2002). Utifrån vad som framkommit i resultatet av denna litteraturstu-

die tolkar vi förändring på extern nivå som organisatoriska faktorer och föränd-

ring på intern nivå som sjuksköterskors personliga coping.  

 

Resultatet av vår litteraturstudie visade att sjuksköterskor upplevde stress till följd 

av brister i organisationen. Demerouti et al. (2000) föreslår förändringar på orga-

nisatorisk nivå för att minska stressen. Dessa kan vara omstrukturering av sche-

man, teknisk support samt en ergonomiskt anpassad arbetsplats för att minska ar-

betsbördan och stressen. Att göra arbetet mer utmanade och meningsfullt genom 

att variera uppgifterna och skapa tillfällen för medbestämmande och feedback är 

andra strategier som kan användas. Tydlig formulering av sjuksköterskors uppgif-

ter samt uppmuntran till patientfokuserat arbete har uppvisat goda resultat i 

stresshantering (Janssen, de Jonge & Bakker, 1999). Litteraturstudiens resultat vi-

sade att sjuksköterskor kände stress till följd av administrativt arbete. Finlayson, 

Dixon, Meadows och Blair (2002) menar att arbetsbördan kan minskas genom att 

administrativ personal anställs. Resultatet visade även att sjuksköterskor upplevde 

brister i samarbetet med kollegor. För att skapa goda relationer mellan personalen 

föreslår Payne (2001) upprättandet av stöd- och diskussionsgrupper alternativt in-

dividuell handledning för att personer skall få tillfälle att diskutera sina problem. I 

arbetet bör även gemensam utbildning inympas som lär sjuksköterskor användba-

ra copingstrategier. Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan en aktiv arbetsplats 

göra att de anställda utvecklar förbättrade copingstrategier (Theorell (2003, s. 35). 

En aktiv arbetsplats kännetecknas av hög kontroll och höga psykiska krav (Kara-

sek & Theorell, 1990, s. 35). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskor kände att de inte kunde tala 

med familjen om stressen av rädsla för att de inte skulle förstå. En effektiv indivi-

duell copingstrategi är dock att tala med någon om situationen och sina känslor 
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(Rodham & Bell, 2002; Rout, 2000). För att hantera den ökande stressen finns en 

mångfald av copingstrategier sjuksköterskor kan ta till. Sjuksköterskor i Callag-

hans et al. (2000) studie använde sig av fritidsaktiviteter, vila, sömn, avslappning 

och andlig tröst för att hantera stressen. För att minska stressen kan de även leta 

mer information om sin situation, sträva efter att ordna en trivsam arbetsmiljö 

samt söka efter en filosofisk eller andlig mening bakom den stressiga situationen 

(Lambert, Lambert & Yamase, 2003). Lee (2003) pekar på vikten av att vara så 

organiserad som möjligt samt att försöka vara mer tolerant.  

 

Etisk reflektion 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att patienter blir lidande då sjuksköters-

kor inte alltid har tid eller möjlighet att ge bästa möjliga omvårdnad. Vi anser att 

patienten i och med detta befinner sig i en beroendeställning gentemot sjukskö-

terskan. Henriksen och Vetlesen (2001, s. 36, 253-254) menar att beroende är ett 

moraliskt fenomen, att det växer in i våra liv och ger oss ett moraliskt ansvar. Det-

ta beroende kräver omsorg och att visa omsorg innebär att visa ansvar för den be-

hövande parten. I mötet med en annan människa har vi hans eller hennes liv i våra 

händer och den andre är utelämnad. Vi anser att dessa förhållanden särskilt gäller 

för relationen mellan sjuksköterska och patient. I och med att patientens väl och 

ve till stor del är bundet till sjuksköterskan påstår vi att det finns en fara i detta då 

sjuksköterskor i allt större utsträckning påverkas av stress. En stressad sjukskö-

terska har sämre förutsättningar att ge god omvårdnad. Malmsten (2001, s. 121) 

pekar på att sjuksköterskan i egenskap av sin profession har mer makt än patien-

ten. Genom sitt omdöme ansvarar hon för att denna makt används för att stödja 

patienter eller anhöriga i att utnyttja egna resurser. Sjuksköterskan har genom sin 

unika position i vårdens organisation ett särskilt ansvar att förmedla resurser och 

agera i moraliskt problematiska situationer. I litteraturstudiens resultat framkom 

att sjuksköterskor inte alltid har tid att vara hos eller tala med patienter. Henriksen 

och Vetlesen (2001, s. 95) hävdar att relationen mellan sjuksköterska och patient 

är ett kommunikationsförhållande. För att patienten ska kunna förmedla sina be-

hov och sjuksköterskan kunna bedöma vilken omvårdnad som skall ges är kom-

munikationen det viktigaste verktyget.  
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Metodkritik 

Metoden som använts för denna litteraturstudie är kvalitativ. Kvalitativa studiers 

trovärdighet värderas enligt tre kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet och bekräft-

barhet. Tillförlitlighet säkerställs genom att analysen framställs på ett detaljerat 

och tydligt sätt. Läsaren skall kunna värdera analysen genom att följa författarens 

olika steg i processen (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). För att öka tillförlit-

ligheten i denna litteraturstudie beskrivs under avsnittet metod tillvägagångssätt i 

litteratursökning, vilka databaser och sökord som använts samt analysprocessen. 

Artiklarna har även lästs ett flertal gånger och textenheterna har kontrollerats mot 

syftet. Resultatet presenteras i text och styrks av citat vilket ger läsaren möjlighet 

att bedöma analysens tillförlitlighet.  

 

Med överförbarhet menas den säkerhet med vilken information kan överföras från 

deltagarna i studien till en annan situation eller population (Polit & Beck, 2004, s. 

734). Överförbarhet ökar undersökningens värde (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255). Endast tre av de analyserade studierna var svenska vilket medför att resulta-

tet inte nödvändigtvis är överförbart till svenska förhållanden. Vi hoppas dock att 

studiens resultat kan öka förståelsen för sjuksköterskors upplevelser av arbetsrela-

terad stress. Bekräftbarhet innebär att författaren skiljer på egna slutsatser och fak-

ta. Läsaren skall kunna tyda varifrån den fakta som påståendena grundar sig på 

kommer från (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Detta har i denna studie tagits 

fasta på genom användande av tydlig referensteknik.  

 

En begränsning i denna litteraturstudie är att endast artiklar på engelska har an-

vänts. Textenheter från dessa har översatts till svenska och i översättningsfasen 

kan information ha gått förlorad. Detta kan ha påverkat resultatet. För att undvika 

detta gick vi i analysen tillbaka till den ursprungliga texten för att hålla oss så 

textnära som möjligt. En begränsning med kvalitativ innehållsanalys är att egna 

tolkningar och värderingar kan läggas in (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252). 

Detta motverkades i denna litteraturstudie genom att två personer deltog i analys-

arbetet.  
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Slutsatser 

Resultatet av litteraturstudien belyser sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelate-

rad stress. Genom att ta del av denna kunskap kan sjuksköterskor få ökad förståel-

se om mekanismer bakom stress och följder därav. Ökad medvetenhet kan för-

hoppningsvis göra sjuksköterskor bättre rustade att identifiera stressorer samt han-

tera stressen. Detta är oerhört viktigt för att förebygga negativa effekter av stress 

på sjuksköterskors hälsa och välbefinnande samt säkerställa god omvårdnad med 

hög kvalitet för patienter. Vi fann i litteratursökningen inför detta arbete att få 

kvalitativa studier i ämnet gjorts. Då stress i sjuksköterskors vardag ökar i allt 

högre grad är det viktigt att ta fenomenet på största allvar. Vi ser därför ett behov 

av vidare forskning kring ämnet. Vi anser att det främsta inom området som är in-

tressant att forska om är sjuksköterskors åsikter och upplevelser av hur de själva 

anser att stressen kan hanteras och minskas. För att kunna undersöka detta är det 

viktigt att först ytterligare fördjupa sig i sjuksköterskors upplevelser av arbetsrela-

terad stress.  
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