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Abstrakt 

 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön där ohälsa skall förebyggas och en 
god arbetsmiljö skapas. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap 
om vad som minskar stress hos sjuksköterskor. En samlad litteraturöversikt 
genomfördes för att analysera kunskapsläget inom området och visa på faktorer som 
kan minska stress i sjuksköterskans arbete. Litteraturöversikten har baserats på 
vetenskapliga studier från databaserna CINAHL, PubMed och Academic Search Elite 
publicerade mellan åren 2003-2013. Kvalitativa och kvantitativa studier har använts och 
analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultat visar att det är viktigt att den 
praktiska arbetsmiljön fungerar, att arbetssättet är tillämpligt i verksamheten, att 
arbetsrelationerna är bra och att ledarskapet fungerar tillfredsställande. Det är även 
viktigt att känna meningsfullhet och att utveckla egna copingmekanismer för att kunna 
hantera stress. Det är viktigt att fortsätta studera hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö 
hanteras och följs upp för att därmed öka kvaliteten på omvårdnaden. 

 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, arbetsmiljö, prevention, stress, välbefinnande, systematisk 

litteraturöversikt, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad 
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Utmaningar och krav i arbetet behövs för att känna entusiasm. Arbete kan vara väldigt positivt 

och tillföra självkänsla, ge struktur mellan arbete och vila under veckan samt ge oss 

möjligheter att möta människor (MacDonald, 2006). Arbetsgivaren har enligt 

arbetsmiljölagen huvudansvaret för att förebygga risker i arbetet och verka för en god 

arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete måste bedrivas eftersom det är varje arbetsgivares 

skyldighet. Arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den dagliga verksamheten för att förebygga 

ohälsa och olyckor och skapa en bra arbetsmiljö. Williams (2003) påpekade i sin studie att när 

stress uppstår eller förvärras av arbete måste arbetsgivaren minska dessa risker. Detta 

innefattar att arbetsuppgifterna ska ses över och vad det är i arbetsmiljön som orsakar stress.  

Den enskilda arbetstagaren har också ansvar för den gemensamma arbetsmiljön genom att 

vara en god arbetskamrat och påpeka fel och brister när de uppstår. På en bra arbetsplats tar 

både medarbetare och chefer ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket 

(www.av.se 2013) hävdar att det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där det ska 

undersökas om det finns risker på arbetsplatsen. Arbetsmiljön delas in i två delar, fysisk 

arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Ett exempel på risk är psykiska påfrestningar som 

stress. Författarna har riktat in sig på den psykosociala arbetsmiljön som bland annat handlar 

om arbetsbelastning, kontroll över arbetssituationen, stöd från chefen, gemenskap, konflikter 

och kränkande särbehandling (Orth-Gomèr & Perski 2008). 

 

Då obalans uppstår mellan de krav som ställs på individen och dennes förmåga uppstår stress, 

men stress är också till för att skydda individen och för att under en kort stund aktivera oss 

och öka prestationen. Därefter behöver kroppen vila och återhämta sig för att andra viktiga 

kroppsliga funktioner ska få utrymme. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan 

leda till utmattningssyndrom (Folkhälsoguiden, 2009, http://www.folkhalsoguiden.se).  

Utmärkande för personer som drabbas av ohälsosam arbetsrelaterad stress är att de är duktiga 

både privat och i arbetet samt är mycket ambitiösa, men som har svårt att sätta gränser. Detta 

förstärks i arbetslivet genom att de får uppskattning för sitt starka engagemang och sin höga 

arbetskapacitet. I en allt mer krävande arbetsmiljö är hälso- och sjukvårdspersonal en av de 

mest utsatta grupperna som allvarligt påverkas av stress (MacDonald, 2006). Att vara 

sjuksköterska är sammankopplat med stress både på professionell och personlig nivå. 

Yrkesvalet till att bli sjuksköterska grundas oftast på viljan att hjälpa andra där en relation 

skapas till patienten men där svåra beslut måste fattas. Sjuksköterskan arbetar efter 

värdegrund som ska stärka patientens autonomi genom att ge information och rådgivning som 

stärker patienten i dennes förmåga att göra egna val. Att göra egna val handlar inte bara om 
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val av behandlings typ eller form där patientens önskan styrs av behandlingsmålet, men även 

att patienten har rätt att vara delaktig i alternativa behandlingsformer. Sjuksköterskan ger 

patienten stöd, motivation och uppmuntran och sätter upp delmål och mål tillsammans med 

patienten, men glömmer att göra detsamma för sig själva (Bloniaz, 2011; Edward & 

Hercelinskyj, 2006; Peters, Cant, Sellick, O`Connor, Lee & Burney, (2012). Sjuksköterskan 

har med andra ord krav från flera parter, både patienter, anhöriga och kollegor inom olika 

arbetsgrupper (Mc Vicar, 2003 & Peters et al., 2012). 

 

Tid och krav är faktorer som har stor psykologisk inverkan på stresshantering. Om 

sjuksköterskan har en arbetsmiljö med höga krav men har stor personlig kontroll och rimlig 

arbetsbelastning så kan stressnivån lättare hanteras (Folkhälsoguiden, 2009). I en studie av 

Epp (2012) visades att de högsta nivåerna av arbetsrelaterad stress återfanns hos 

sjuksköterskor som arbetade inom akut, intensiv samt hjärtsjukvård. Det som oftast orsakade 

stress hos intensivvårdssjuksköterskorna var när patientens familj ville fortsätta en tuff 

medicinsk behandling för att hålla patienten i liv och där sjuksköterskan inte trodde att det 

skulle hjälpa patienten. I arbetsmiljön fanns även störande ljud från teknisk utrustning som 

påverkar stressnivån negativt. Sorgen över att en patient avlidit tillhör inte intensivvårdens 

kultur och är på något sätt tabubelagt. Därför talar sjuksköterskorna inom intensivvården 

sällan om sin sorg och känner att de inte har rätt till socialt stöd eller kapacitet att sörja sina 

patienter. I en studie av Cottrell (2001) och Peters et al. (2012) återfanns att sjuksköterskor 

som arbetade inom kommun samt i hemsjukvård var en kategori där hög utbrändhet 

uppmättes och av psykiatrisjuksköterskorna visade sig 33 % vara utbrända. Inom psykiatrin 

var den största faktorn organisationen och administrativa uppgifter som orsakade stress 

snarare än patientvården. Rice et al. (2008) beskriver stressfaktorerna för sjuksköterskor inom 

palliativ vård att patienterna var döende, konflikter med personal, känslan av för stort ansvar, 

samt att vara medicinskt ansvarig som bidragande orsaker till emotionell utmattning.  

Upplevelsen att bli för personligt involverad i en patient och dennes närstående orsakade att 

sjuksköterskan upplevde sorg, lidande och stress. Sjuksköterskan kan få hantera situationer 

inom familjen där de anhöriga lever i förnekelse om sjukdomens utväg. Etiska problem kan 

uppstå när anhöriga framför önskemål om behandling som sjuksköterskan inte känns rätt då 

patienten inte själv kan framföra sin vilja. I en studie av Peters et al. (2012) återfanns att 

symtom på långvarig stress, som hög emotionell utmattning och låg personlig prestation, 

däremot var låg hos palliativvårdande sjuksköterskor jämfört med sjuksköterskor som hade 

andra medicinska inriktningar. Felber (2011) visade på hur stort behovet är av ny kunskap och 
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hur stort behovet är av kännedom om ny medicinteknisk utrustning. Att känna osäkerhet eller 

att inte ha tillräcklig kunskap i den behandling som ges skapar stress. De sociala aspekter som 

påverkade sjuksköterskans stressreaktioner var hög personalomsättning och ändringar i 

vårdlagsarbetet. För långa arbetspass utan tillräcklig vila emellan, konflikter och problem 

mellan kolleger samt diskriminering på arbetsplatsen var andra. Att sjuksköterskan fick 

hantera anhörigas besvikelser och ilska påverkade också stressreaktionerna (Felber, 2011; Mc 

Vicar, 2003; Peters et al., 2012). 

 

En hälsosam arbetsmiljö för sjuksköterskan bidrar till en god och säker omvårdnad samt 

organisatorisk utveckling (Pearson et al. 2006). Med begreppet "god arbetsmiljö" menas en 

vårdmiljö som maximerar hälsa och välbefinnande hos sjuksköterskor. Denna definition 

identifierar sjuksköterskan, patienten och organisatoriska resultat som indikatorer för att 

upprätta och behålla en god arbetsmiljö. En god vårdmiljö innefattas av arbetsmetoder och 

arbetsbelastning, schemaläggning, produktivitet och utnyttjande av vård resurser. Starka 

samband visas här mellan patientens omvårdnad och sjuksköterskans arbetsmiljö genom 

arbetsbelastning och bemanning. I arbetsmiljöer där tillgängligheten förbättrades genom en 

ökning av antalet sjukskötersketimmar förknippas med förbättrade behandlingsresultat, ökad 

patienttillfredsställelse, minskade biverkningar så som atelektas, trycksår, fall, 

lunginflammation, postkirurgisk och postoperativa infektion och urinvägsinfektioner, 

trycksår, urinvägsinfektion och minskad vårdtid (Pearson et al. 2006). En hälsosam 

arbetsmiljö för sjuksköterskan resulterar i en god omvårdnad för patienten. Därför är syftet 

med denna litteraturstudie att sammanställa aktuell kunskap om vad som minskar stress i 

sjuksköterskans arbetsmiljö. 

 

METOD 

Denna litteraturstudie har designats som en kunskapsöversikt med manifest ansats. Att göra 

en litteraturöversikt är en utmärkt metod att sammanställa resultat från tidigare 

omvårdnadsforskning oavsett om kvantitativa eller kvalitativa metoder använts i studierna, 

med manifest ansats menas ett beskrivande utan egna tolkningar (Holopainen, Hakulinen-

Viitanen & Tossavainen, 2008). I litteraturstudien presenterades studier som utgår från 

sjuksköterskans arbete och som innehöll resultat som överensstämde med syftet där både 

kvalitativa och kvantitativa studier analyserats.  
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Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning på vetenskapliga studier gjordes i databaserna CINAHL, 

PubMed och Academic Search Elite. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan 

åren 2003-2013 för att få fram aktuella studier. De skulle vara peer reviewed och publicerade 

på engelska. Studierna skulle även vara publicerade i full text därför uteslöts en del studier då 

de inte fanns att tillgå i full text. Booleska söktermen and har också använts. CINAHL och 

PubMed är databaser som lämpar sig bäst för omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2011, 

s.112). För att inte undgå relevanta studier trunkerades sökorden nurse och nurses med 

asterisken * för att få med variationer på termen. De inledande sökorden var nurse*, nurses*, 

burnout, environment, coping, stress och strategies. Här valdes totalt elva studier ut. 

För att ytterligare bredda underlaget för litteraturöversikten lades sökordet nurses work och 

MeSH termen job satisfaction till i databasen Academic Search Elite vilket ökade antalet 

studier med tio. I första urvalet lästes titeln och abstraktet igenom där artiklar som föreföll 

motsvara syftet valdes ut och i andra urvalet lästes artikeln igenom i sin helhet. Då flera 

artiklar i abstraktet svarade på frågan vad orsakar stress togs dessa bort. Totalt valdes 21 

studier ut att ingå i analysen.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 	  	   	  	  

Syfte med sökning: faktorer som minskar stress i sjuksköterskans arbete 
Pub Med 2013-03-23 

  Söknr # Söktermer Antal träffar Antal valda 
1# nurse* 89394 0 
2# (#1) AND burnout 1335 0 
3# (#2) AND environment 307 4 
4# (#2) AND coping 377 2 
Filters: Full text available; published in the last 10 years 

 
    Cinahl 2013-03-26 

  Söknr # Söktermer Antal träffar Antal valda 
1# nurses* 47719 

 2# 1# AND stress 1597 
 3# 2# AND strategies 205 2 

4# nurse* 62664 
 5# 4# AND burnout 449 2 

6# 4# AND 5# AND environment 150 1 
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning     
Syfte med sökning: faktorer som minskar stress i sjuksköterskans arbete 

 Academic Search 2013-03-31 
  Söknr # Söktermer Antal träffar Antal valda 

1# nurses work 2575 
 2# job satisfaction 2737 
 3# 1# and 2# 215 10 

Limits: Full text, published 2003-01-01-2013-12-31. 
 

	   	   	   	   

Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas kvalitet har granskats efter abstrakt, syfte, metod, resultat och etiska resonemang 

med hjälp av bedömningsunderlag av Willman, Stoltz, och Bahtsevani, (2011, s.106, 175-

176) för kvalitativa och kvantitativa studier där de specifika frågekriterierna i 

bedömningsunderlaget poängsätts för att bedöma kvaliteten på varje enskild studie. 1 poäng 

tilldelas den fråga som ger ett positivt svar och noll poäng till ett negativt eller inadekvat svar. 

Poängen summeras därefter och divideras med den maximala poängsumman som kan uppnås 

för att få fram procentsatsen. På så vis kunde studierna delas in i hög, medel eller låg kvalitet. 

Hög kvalitet motsvarade 80-100% positiva svar, medelkvalitet 70-79% och låg 60-69%. 

Några artiklar uteslöts på grund av låg kvalitet då de inte tillförde så mycket nytt. Studier som 

inte motsvarade syftet, slutligen uttogs 21 studier till analysarbetet.  

 

Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=)     
Författare Typ av  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
År studie   Datainsamling/     
Land     Dataanalys     
Adrianssen et Kvantitativ 254 Tvärsnittsstudie Adekvata arbetsrutiner, 

belöning och stöd från 
arbetsledaren. 

Hög 
al. 2011     Frågeformulär   
Belgien     Dataanalys   
            
Blomberg et Kvalitativ 77 Intervjuer Genom att balansera fenomenet 

avstånd och närhet i den dagliga 
omvårdnaden så ger man 
vårdpersonal bra verktyg att 
hantera svåra situationer. 

Medel 
al. 2007     Fenomenologiska   
Sverige     gruppdiskussioner   
          
          
            
            
Burtson et al. Kvantitativ 126 Sambands-studie Ett signifikant samband mellan 

sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete och minskad 
stress. 

Medel 
2004     Frågeformulär   
USA     Hypotesprövning   
          



 9 

Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=)     
Författare Typ av  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
År studie   Datainsamling/     
Land     Dataanalys     
Chen et al. Kvantitativ 59 Kvasi- Att öka sjuksköterskornas 

potential kan hjälpa att 
framgångsrikt hantera hög 
arbetsbelastning och utmaningar 
i arbetet. 

Hög 
2009 	  	   	  	   Experimentell	   	  	  
Taiwan     Pre-post design   
       Kontrollgrupper   
            
Dargahia & Kvantitativ 389 Randomiserad Strategier att förbättra 

kvaliteten i arbetsförhållanden 
hos sjuksköterskor 

Hög 
Shaham 2012     Tvärsnittsstudie 	  	  
Iran     Frågeformulär 	  	  
          	  	  
Gelsema et  Kvalitativ 807 Hypotesprövning Organisation och arbetsmiljön 

kan skapa förändringar och 
vänder sjuksköterskans 
arbetstillfredsställelse och 
distress. 

	  	  
al. 2005     Frågeformulär 	  	  
Nederländer-     Dataanalys 	  	  
na       	  	  
        	  	  
Glasberg et  Kvantitativ 423 Tvärsnittsstudie Genom att uppmärksamma egna 

och medarbetares bekymrade 
samvetskänslor motverkas 
stress. 

Hög 
al. 2006     Dataanalys 	  	  
Sverige       	  	  
          
            
Günüşen et al. Kvalitativ 18 Semistrukturerade För att minska risken för 

utbrändhet kan användas ett 
särskilt program med 
arbetsplatsrelaterade åtgärder 
istället för personrelaterade. 

Hög 
2009     intervjuer   
Turkiet         
          
          
Heather et al. Kvalitativ 612 Frågeformulär Självbestämmande, ohövlighet 

och utbrändhet arbetsplatsen 
avslöjaråterhämtningsfaktorer 
som arbetstillfredsställelse samt 
organisatoriskt engagemang.  

Hög 
2009     Dataanalys   
Kanada         
          
          
            
Huntington et al. Kvalitativ 162 Kohort studie Minskad arbetsbelastning för att 

ge möjlighet att ge god vård. 
Organisationen ska förbättra sitt 
stöd till sjuksköterskor. 
Mobbning och arbetsrelationer 
lyfts. 

Hög 
2010     Frågeformulär   
Australien     Dataanalys   
Nya Zeeland     

 
  

England         
            
Jenaro et al. Kvantitativ 412 Randomiserad Nöjd med sin jobbposition, hög 

kvalitet på arbetslivet, ökad 
patienttid samt förbättrat socialt 
samspel. 

Hög 
2010     Frågeformulär   
Spanien     Dataanalys   
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Forts. Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=)     
Författare Typ av  Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
År studie   Datainsamling/     
Land     Dataanalys     
Judkins Kvantitativ 200 Frågor via mail Att hjälpa att införa ökad 

motståndskraft förebygger och 
minskar stress. 

Medel 
2004     Dataanalys   
USA         
            
Khowaja et al. Kvalitativ 45 Intervjuer Tillfredsställande faktorer är att 

arbetsplatsen har ett gott 
anseende, patientens positiva 
feedback och att utrustning 
finns och fungerar. 

Hög 
2004     Dataanalys   
Pakistan         
          
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Lautizi et al. Kvantitativ 77 Hypotesprövning Strukturell autonomi är 

relaterad till 
arbetstillfredsställelse. 

Medel 
2009     Sambandsstudie   
Italien     Frågeformulär   
            
Lavoie- Kvantitativ 60 Frågeformulär Engagemang i personal och 

ledare samt handlingsplaner 
mot problemområden är viktigt 
för att arbetsmiljöarbete. 

Hög 
Trembley et al.     Dataanalys   
2004         
          
Lee et al. Kvantitativ 178 Sambandsstudie Klara arbetsbeskrivningar och 

beskrivningar på 
arbetsförväntningar och klara 
krav på rollen som 
sjuksköterska är effektivt i att 
reducera risken för stress. Typ 
av skiftgång. 

Hög 
2003     Tvärsnittsstudie   
          
          

          
Meeusen et al. Kvantitativ 923 Tvärsnittsstudie Sjuksköterskan ska känna sig 

som en del i organisationens 
uppdrag, framsteg i arbetet ska 
lyftas, erkännande utveckling 
och möjlighet att lära och växa 

Hög 
2011     Frågeformulär   
Tyskland     Dataanalys   
          
          
            
Sankelo & Kvantitativ 335 Frågeformulär Arbetsrelaterat välmående beror 

på autonomi, utmaningar och 
självförverkligande. 

Medel 
Åkerblad      Dataanalys   
2009         
Finland         
            
Spor et al. Kvantitativ 150 Fältstudie Kognitiva, sociala samt fysiska 

åtgärder i arbetsmiljön som 
minskar stress i sjuksköterskans 
arbete. 

Hög 
2010     Experimentell   
Tyskland     Kontrollgrupp   
Nederländerna         
            
Tervo- Kvantitativ 664 Tvärsnittsstudie Tillräcklig bemanning, respekt 

och relationer är den viktigaste 
faktorn för sjuksköterskans 
stress och arbetstillfredsställelse 

Hög 
Heikkinen et al.     Frågeformulär   
2008     Dataanalys   
Finland         
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Verhoeven et al. Kvantitativ 2094 Randomiserad Förändringar i arbetsmiljön kan 

bli för många och upplevs 
hotande är negativa för 
arbetstillfredsställelse och den 
positiva stressen (eustress).  
Förändringar som värderades 
utmanande är positiva för 
arbetstillfredsställelsen och den 
positiva stressen. 

Medel 
2006     Tvärsnittsstudie   
Belgien     Datainsamling   
          
          
          
          
          
 
 
 
ANALYS 

De utvalda artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2003). Inläsningen av 

artiklarna gjordes med inriktning på frågeställningen om vad som minskar stress hos 

sjuksköterskor. Textenheter ur resultatet togs därefter ut motsvarande den frågeställningen 

och översattes till svenska. Totalt 140 textenheter kondenserades vilket innebar att de 

förkortades ner men att kärnan av innehållet bevarades. Det fanns textenheter som inte 

svarade mot syftet och som därför togs ut. Ur kondenseringen tilldelades textenheten en kod 

som etiketterade händelsen. Exempel på detta är: ”enhetschefen bryr sig om de anställda” 

ledde till koden ”engagemang”. Koderna blev 48 stycken som grupperades till 6 kategorier. 

En kategori utgjorde en grupp av koder som beskriv det manifesta innehållet av texterna 

(Graneheim & Lundman (2004). Koder som till exempel ”utrustning” fick tillhörigheten i 

kategorin ”praktiska lösningar”. Koderna studerades där likheter urskilde sig och länkade ihop 

innebörden på ett naturligt sätt. Ingen kod har uteslutits på grund av att kategorin inte funnits.  
 

RESULTAT 
Analysen resulterade i sex kategorier som presenteras i tabell 3. Resultatet presenteras i 

brödtext under varje kategori. 

 

Tabell 3. Översikt kategorier 

Kategorier som minskar stress 
Praktiska lösningar 
Tillämpat arbetssätt 
Goda arbetsplatsrelationer 
Att känna meningsfullhet 
Ett fungerande ledarskap 
Egna copingmekanismer 
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Praktiska lösningar 

Då stressen blir för påtaglig finns omedelbara åtgärder att tillgå. Vid tillfälligt hög 

arbetsbelastning är det viktigt att minska antalet patientplatser (Blomberg & Sahlberg-Blom 

2007). Även att klinisk övervakning av patienten, till exempel med monitorer eller med 

vårdpersonal, avlastar sjuksköterskan då det blir stressigt. Tillräckliga personalresurser och 

möjlighet att få tillfällig hjälp var något som minskade stressen (Gelsema, Van der Doef, 

Maes, Akerboom & Verhoeven, 2005; Lautizi, Heather, Laschinger & Ravazzolo, 2009). Den 

utrusning som används skall förvaras lättåtkomligt, vara väl fungerande och vara av hög 

kvalitet (Spor & De Jonge, 2010; Gelsema et al., 2005; Khowaja, Merchant & Herani, 2004). 

Datasystemet som används skall vara användarvänligt och anpassat till verksamheten, det är 

även viktigt med trygghet och säkerhet i den praktiska arbetsmiljön (Khowaja et al., 2004). 

 

Att arbeta på universitetssjukhus eller på en specialiserad enhet där faciliteter finns 

tillgängliga gör det lättare och minskar stress enligt studier av Khowaja et al. (2005) och 

Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto och Vehviläinen-Julkanen (2008). Att skaffa sig 

lokalkännedom tidigt då man jobbar på ett större sjukhus är också viktigt (Tervo-Heikkinen et 

al., 2008). 

 

Tillämpat arbetssätt 

För sjuksköterskor är fungerande arbetsrutiner och klara arbetsbeskrivningar i det dagliga 

arbetet viktiga för arbetstillfredsställelse, arbetsengagemanget och viljan att fortsätta sin 

anställning (Adrianssen, De Gucht, Van der Doef & Maes, 2011; Gelsema et al., 2005). Att 

använda sig av aktivitetsplanering som rutin i det dagliga arbetet är ett första steg i att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön (Lavoie-Tremblay et al., 2004). Att tiden är rätt 

anpassad till arbetsuppgifterna där det finns tid för dokumentation och tid att färdigställa sina 

arbetsuppgifter visar studien av Lautizi et al. (2009). Sjuksköterskan har behov av att kunna 

utesluta några arbetsuppgifter om en annan arbetsuppgift är mycket krävande som leder till 

minskad stress (Spor et al., (2010). 

 

Hungtington et al. (2010) belyser vikten av att skiftarbete kräver återhämtningstid för att 

minska stress. Nattpassens längd får inte vara för lång för att en sjuksköterska långsiktigt ska 

kunna arbeta natt (Jenaro, Flores & Orgaz, 2010). En bra schemaläggning som blir rätt 

anpassad till skiftgång är viktigt att ta hänsyn till för att förhindra utbrändhet hos 
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sjuksköterskan (Lee et al., 2003). Att vara nöjd med sin anställning har samband med 

arbetstillfredsställelsen totalt sett hos sjuksköterskan (Meeusen, Van Dam, Brown-Mahoney, 

van der Zundert & Knape, 2011). 

 

Förväntningarna och kraven på rollen som sjuksköterska skall vara tydliga för att reducera 

risken för stress (Lee, Song, Cho, Lee & Daly, 2003). Sjuksköterskorna behöver ha varierande 

arbetsuppgifter och kunna fördela arbetsuppgifterna mellan sig, gärna även mellan vårdlag på 

samma avdelning så att arbetsbelastningen utjämnas (Burtson & Stichler, 2010; Tervo-

Heikkinen et al., 2008).  

Förändringar på arbetsplatsen måste ske i lagom tempo och upplevs då som utmanande och 

som positiv stress (Verhaege, Vlerick, Gemmel, Van Maele & De Backer, 2006). 

 

Goda arbetsplatsrelationer 

Stöd från kolleger, att få uttrycka vad ens samvete säger, att reflektera över 

omvårdnadsåtgärder och medicinska beslut och kunna rådfråga varandra beskrivs som 

väsentligt. Möjligheten att kunna rådfråga kolleger inte bara handlar om praktiska samtal utan 

även samtal om bemötandet av patienter, så svarade även sjuksköterskor med lång erfarenhet 

(Glasberg, Eriksson & Norberg, 2006; Blomberg et al., 2005; Jenaro et al., 2012; Lavoie-

Tremblay et al., 2004). Förbättrat samarbete mellan vårdadministrationer, både på sjukhus och 

enhetsnivåer ökar tron på förbättrade arbetsförhållanden och kan minska risken för utbrändhet 

hos sjuksköterskan (Günüsen & Ustün, 2009). 

 

Att kunna visa sina tårar och sin ilska och att kunna fånga upp sin kollega i en svår situation 

visar sig vara av stor vikt på arbetsplatsen. Emotionella arbetsuppgifter kräver emotionellt 

stöd från kolleger och/eller enhetschef vid svåra situationer där utrymme för samtal måste 

skapas. Sjuksköterskan behöver få känna att det är tillåtet att visa känslor inte bara mot 

kolleger utan även mot arbetsledare, detta ökar känslan av arbetstillfredsställelse och minskar 

på så vis stress (Spor et al., 2010).   

 

Återkommande etablering av förtroende inom arbetslagen ökar sjuksköterskans välbefinnande 

(Lavoie-Tremblay et al., 2004). Sjuksköterskans individuella egenskaper ska identifieras och 

uppmärksammas där riskbeteenden måste hanteras för att minska stress (Lee et al., 2003). 

Sociala problem som mobbning måste förebyggas i arbetsmiljön men även för att behålla 

välbefinnandet (Huntington et al., 2010). Att kontinuerligt arbeta med anti-mobbningspolicy 
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har positiv inverkan på bemötandet av varandra. En av de starkaste förutbestämda faktorerna 

för arbetsrelaterat välmående hos sjuksköterskan är att tillåtas ha en kritisk åsikt (Heather, 

Laschinger, Leiter, Day & Gilin 2009). Även möjlighet att delta i interventionsprogram som 

förhindrar utbrändhet och skapar välbefinnande bidrar till personlig utveckling (Günüsen et 

al. 2009). Samarbete i arbetsgruppen där man får arbeta med kompetenta kolleger och läkare 

och man känner att patienten får medicinsk vård av hög kvalitet ökar arbetsrelaterat 

välmående. Detta visas bland annat genom känslan av att man är respekterad (Burtson et al., 

2004; Tervo-Heikkinen et al., 2008; Chen, Lee, Weng & Chen, 2009). Uppskattning i form av 

erkännande, bekräftelse och belöning att man utfört ett att bra arbete är viktig för att känna 

tillfredsställelse i arbetsmiljön (Lavoie-Tremblay et al., (2004); Burtson et al., 2004; 

Adrianssen et al., 2011; Blomberg et al., 2005). Det är även av positiv betydelse för 

välbefinnandet att sjuksköterskan får uppmuntran från patienter (Khowaja et al., 2004). 

 

Meningsfullhet 

I det dagliga mötet med sjuka och döende människor och deras anhöriga är det av stor vikt att 

sjuksköterskan ser sitt arbete som meningsfullt för att känna arbetstillfredsställelse och 

minskad stress (Blomberg et al., 2005). En huvudanledning till att känna meningsfullhet i 

arbetet är utmaningar, betydelsen av att kunna påverka verksamheten och möjligheten att få 

nya uppdrag (Sankelo & Åkerblad, 2009; Lautizi et al., 2009). 

 

Sjuksköterskor med högre lön känner lättare arbetstillfredsställelse och ökar sin känsla av 

meningsfullhet i sitt arbete genom ekonomisk belöning. Sjuksköterskan kan leverera högre 

vårdkvalitet i patientkontakten om hon upplever mindre stress i sin arbetssituation och är nöjd 

med sin arbetsposition (Gelsema et al., 2005; Chen et al. 2009; Jenaro et al., 2010). Att tro på 

och att aktivt arbeta för att arbetsförhållandena ska förbättras ökar deltagandet och känslan av 

meningsfullhet i arbetsmiljöarbetet (Günüsen et al., 2009). Även engagemang från annan 

relevant personal skapar känslan av meningsfullhet hos sjuksköterskan (Lavoie-Tremblay et 

al., 2003). 

 

Ledarskap 

I ledarskapets uppgifter ingår tydlig målbeskrivning, problemlösning och kontinuerlig 

utvärdering av arbetsbelastningen. Detta skall ske genom en rättvis utveckling där arbetsro 

skapas genom att enhetschefen ger möjligheter för arbetsfrågor att tas upp och inte tysta ner 

de problem som uppstår (Günüsen et al., 2009; Khowaja et al., 2004; Lautizi et al., 2009; Spor 
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et al., 2010). Det är av stor vikt att chefen visar på engagemang för verksamheten, där 

engagemang menas att enhetschefen skall visa att den bryr sig och lyssnar på de anställda 

(Dargahia & Shaham, 2012; Huntington et al., 2011; Lavoie-Tremblay, 2005). En indikator 

på organisationens omsorg är enhetschefens hänsyn med helhetssyn till sjuksköterskans 

välmående vilket innefattar hela dygnet (Huntington et al., 2010). Motivationen till 

arbetsuppgifterna ökar genom uppmuntran från enhetschefen i det dagliga arbetet bland annat 

genom att kontinuerligt ge positiva omdömen och ge specifik information om vad man gjort 

bra vilket leder till minskad stress (Adrianssen et al., 2011; Heather et al., 2009; Khowaja et 

al., 2004; Lautizi et al., 2009). 

 

Enhetschefen ska ge stöd till sina medarbetare i arbetet och uppmärksamma sjuksköterskans 

skickligheter. Den skall stödja sjuksköterskan med vägledning och problemlösning i det 

dagliga arbetet och behövs för sjuksköterskan i svåra omvårdnadsbeslut för att skapa 

välbefinnande och minska stress. Då en sjuksköterska hamnar i en svår situation skall 

enhetschefen finnas där och ge emotionellt stöd genom att skapa rum för diskussion 

(Adrianssen et al., 2011; Blomberg et al., 2005; Jenaro et al., 2010; Lautizi et al., 2009; Spor 

et al., 2010; Tervo-Heikkinen et al., 2008). 

 

Egna copingmekanismer 

Att kunna distansera sig och att ändå kunna visa närhet i den dagliga omvårdnaden är bra 

verktyg att hantera svåra situationer med, där sjuksköterskan genom att vara uppmärksam på 

vad hon själv orkar med och vad hon tror är bra för patienten. Det är av stor vikt att 

uppmärksamma egna och medarbetares samvetskänslor samt känslan av otillräcklighet för att 

direkt kunna motverka att man bygger upp negativa känslor på arbetsplatsen (Blomberg et al., 

2005 och Glasberg et al., 2006). Känslan av att vara erfaren och kompetent leder till att 

kraven på arbetsuppgifterna blir lägre och ger på så vis trygghet i yrkesrollen vilket ökar 

motståndskraften mot stress (Chen et al., 2009; Lautizi et al., 2009; Meeusen et al., 2011; 

Tervo-Heikkinen et al., 2008). 

 

Arbetstillfredsställelsen ökar och stressen minskar då sjuksköterskan känner autonomi på 

arbetet. Detta genom att sjuksköterskan i det dagliga arbetet känner att hon har frihet i 

omvårdnadsbeslut och kan känna sig oberoende (Chen et al., 2009; Sankelo & Åkerblad, 

2009; Tervo-Heikkinen et al., 2008; Heather et al., 2009). Professionell utveckling och 

möjlighet att avancera är viktigt för att sjuksköterskan ska känna minskad stress och därför 
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behöver stöttas att fortsätta sin omvårdnadsutbildning för att känna arbetsrelaterat 

välbefinnande (Tervo-Heikkinen et al., 2008). Att sjuksköterskan genom att engagera sig i de 

utmaningar som kan finnas på arbetsplatsen ökar motståndskraften mot stress och de negativa 

effekterna av stress reduceras (Judkins, 2004). Genom att skapa en känsla av att få växa och 

lära i sin yrkesroll och friheten till självförverkligande ökar arbetstillfredsställelsen (Meeusen 

et al., 2011 och Sankelo & Åkerblad, 2009).  

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa aktuell kunskap om vad som minskar 

stress i sjuksköterskans arbetsmiljö. Resultatet visar att praktiska lösningar, tillämpat 

arbetssätt, goda arbetsplatsrelationer, att känna meningsfullhet, ett fungerande ledarskap, egna 

copingmekanismer är viktiga faktorer i arbetsmiljön att arbeta med. 

En behovshierarki eller behovstrappa är en förklaringsmodell (Maslow, 1999) inom 

psykologin för hur människor prioriterar sina behov. Den primära idén innebär att behoven på 

en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen. 

Innan behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, kan man inte gå upp till nästa steg i trappan, 

och på samma sätt fungerar det med tillfrisknande: innan du ger kroppen vad den behöver, 

kan du inte ta itu med de psykiska behoven, eftersom de helt enkelt är undertryckta tills de 

viktigare fysiologiska behoven är tillgodosedda. Maslows behovstrappan består av fem nivåer 

av grundläggande behov, från lägsta till högsta nivå: fysiologiska behov, trygghetsbehov 

(psykologiska behov), samhörighets- och kärleksbehov (sociala behov), självkänslobehov 

(ego behov) och sista högsta nivån: behov av självförverkligande. Fysiologiska behov enligt 

Maslows behovstrappa är basala behov som luft, vätska, mat, värme, sömn, sex. Så länge 

de fysiologiska behoven inte är tillfredsställda kontrollerar de människans tankar och 

beteenden eftersom organismen primärt är inställd på överlevnad. Trygghetsbehov är 

psykologiska behov som struktur, stabilitet, skydd, fred, trygghet. Det handlar mycket om att 

skapa stabilitet i en föränderlig omvärld och som vuxen tänker man ofta inte på dem förrän 

bristen på tillfredsställelse blir uppenbar. Samhörighet och kärlek omfattas av sociala behov 

som kärlek, vänskap, tillhörighet, förståelse och acceptans. Människan har ett stort behov av 

grupptillhörighet och delaktighet, av (icke-sexuell) kärlek, av att känna oss förstådda och 

behövda. Självkänsla är egobehov som självrespekt, erkännande, bekräftelse och 

uppmärksamhet. De här behoven kan delas in i två kategorier - dels den inre självkänslan av 
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att veta att man har kompetens, att man kan och gör saker, dels erkännande och 

uppmärksamhet från andra (Maslow, 1999).  

Författarna hänvisar utifrån Maslows behovstrappa vad som krävs för att sjuksköterskan ska 

finna välbefinnande i sitt arbete. Fysiologiska behov är en arbetsmiljö där sjuksköterskan 

hinner ta rast och äta. Trygghetsbehov för sjuksköterskan är en trygg och söker arbetsplats 

med bra arbetsrutiner och välfungerande datasystem och utrustning. Samhörighet för 

sjuksköterskan är ett öppet arbetsklimat, med en bra psykosocial arbetsmiljö och gott 

samarbete, där tid för reflektion efter arbetspasset ges. Vad gjorde vi bra? Vad hade vi kunnat 

göra annorlunda? En arbetsmiljö där fel och brister vågar erkännas och mobbning inte tillåts. 

Sjuksköterskans självkänsla består i att känna trygghet i sin yrkesroll, att få stöd och 

uppmuntran från kolleger och ledare. Behov av självförverkligande är att utvecklas som 

person och bli mer och mer den man är; att nå upp till sin fulla potential. Författarna menar att 

sjuksköterskan behöver få utvecklas genom att lära sig nya kunskaper och utveckla sitt 

omvårdnadsarbete genom utbildning och att sedan få använda dessa i sitt arbete. 

Resultat i denna litteraturstudie visar på vikten att sjuksköterskan kan identifiera sig i sin 

yrkesroll för att lättare ta ställning till etiska dilemman och beslut. Sjuksköterskan behöver 

utbildning i omvårdnad för att kunna utvecklas i sitt omvårdnadsarbete och kunna känna 

trygghet i arbetsuppgifter som utförs. I omvårdnaden ingår även att ta ställning till svåra 

etiska situationer. Sjuksköterskan behöver även tid för att se att omvårdnadshandlingarna som 

utförs stöds av aktuell forskning genom evidensbaserat arbete. Arbetsgrupper kan upprättas 

där studier och resultat gemensamt kan granskas och utvärderas och där alla får möjlighet att 

vända sig till experter inom olika områden. Detta leder till förbättrad och evidensbaserad 

omvårdnad och förhoppningsvis förbättrat samarbete inom arbetsgruppen där information och 

kunskap lyfts och kunskap delas inom enheten. Det är viktigt att alla deltar efter intresse, 

nattarbetare ska inte glömmas, kanske det kan bli en möjlighet där klyftor minskas mellan dag 

och natt arbetare. 

I en studie av Lachman, Murray, Iseminger och Ganske (2012) bekräftas detta genom vikten 

av att sjuksköterskor ska stödja och skydda sina patienter men också att sjuksköterskor ofta 

hamnar i etiskt tvivelaktiga situationer som strider mot deras personliga och yrkesmässiga 

moral. Sjuksköterskor är ansvariga för att ge bästa möjliga omvårdnad och ska förespråka 

patientens intressen vilket kan innebära utmaningar och risker i sjuksköterskans etiska 

förpliktelser. Sjuksköterskans etiska skyldighet kan i vissa situationer innebära att bli fångad i 
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ett moraliskt dilemma. Tid för reflektion för sjuksköterskan själv, tillsammans med 

arbetsgruppen och med enhetschefen ska ges för att kunna avgöra och bedöma vilka 

moraliska värderingar och etiska principer som kan äventyras. Sjuksköterskor kan öka sin 

effektivitet genom kamratstöd när de behövs för patientens omvårdnad. Interventioner för att 

skydda patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i omvården och förbättra hälsoresultat ökar 

när sjuksköterskor har kamratstöd och alla arbetar mot samma mål. Omvårdnadsmiljöer som 

främjar stöd och samarbete är mycket önskvärt för enheten, vårdlaget och patientens 

välmående visar studien av Lachman et al. (2012). Sjuksköterskan behöver lära sig att vara 

närvarande, mindfulness, i olika situationer och att bättre förstå sitt eget perspektiv, sina 

kollegers och sina patienters situation. Sjuksköterskor måste också lära sig etikens språk, 

moraliska resonemang, och civilkurage och hur de skall närma sig de moraliska dilemman 

som de kan stöta på. Rollspel är en strategi för att lära sig nya beteenden i svåra situationer. 

Sjuksköterskor i pardialog kan exempelvis spela ut en akt som de är givna, till exempel en 

svår men nödvändig konversation om att upprätthålla normer snarare än att slarva, eller hur 

man skall närma sig ledande personal eller läkare när det gäller att våga fråga om patientens 

omvårdnadsplan. Detta kan göra sjuksköterskor bättre rustade när svåra situationer uppstår.  

Komponenterna i en hälsosam arbetsmiljö måste identifieras och utvecklas så att målet, att 

uppnå en hälsosam arbetsmiljö, kan uppnås (Kramer & Schmalenberger, 2008). I 

litteraturstudien framkom det praktiska lösningar som att tillfälligt reducera antalet patienter, 

att förstärka personalbemanningen och att de patienter som kräver det har klinisk övervakning 

kan reducera stress för sjuksköterskor. Att utrustningen är bra, att ha ordning och reda på 

sakerna samt en trygg och säker arbetsmiljö framkom som avstressande. 

För att sjuksköterskan ska få en förbättrad arbetsmiljö krävs struktur som att ha "rätt saker på 

rätt plats", processer "göra saker rätt" så att resultaten, "att få rätt saker att ske” kommer att 

inträffa.  Alla tre komponenter-strukturer, processer och resultat-är nödvändiga för 

vårdkvaliteten och sjuksköterskans välbefinnande.  Denna vårdkvalitetsmodell är linjär, 

kvalitet uppnås när strukturerna möjliggör processer som ger resultat. Ingen av 

komponenterna är frivillig, alla har orsakssamband (Kramer & Schmalenberger, 2008). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskan behöver ett anpassat arbetssätt med klara arbetsrutiner, 

avsatt tid för dokumentation och återhämtning, att använda sig av aktivitetsplanering och att 

ha en tydlig arbetsbeskrivning.  Det är även viktigt med variation i arbetsuppgifter, samt att 

personalen hjälps åt och har flytande arbete mellan olika enheter. Alla bör se att arbetsplatsen 
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är gemensam oavsett vem som arbetar på ”röd” eller ”blå” sida, ”dag” eller ”natt”. Att få 

arbeta efter arbetsbeskrivningar och tydliga rutiner, att veta vilka förväntningar som ställs är 

viktigt för välbefinnandet vilket bekräftas i en studie av Ward & Cowman (2007). 

Att identifiera hälsa i arbetsmiljön hos sjuksköterskor är ett nödvändigt första steg mot att 

uppnå nästa mål att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö så att målen om förbättrad 

vårdkvalitet för patienterna och ökad arbetstillfredsställelse och återhämtning hos 

sjuksköterskor kan nås. Förbättrad arbetsmiljö kräver identifiering av organisationsstrukturer 

och de åtgärder som fungerar, som gör arbetsprocesserna klara och sjuksköterskor som säger 

vad de behöver för att uppnå vårdkvalitet och god omvårdnad för patienten. Vem kan bättre 

identifiera de system, strukturer och metoder som fungerar än experterna: anställda 

sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården? (Kramer & Schmalenberger, 2008).  

Sjuksköterskorna behöver få vara delaktiga att anpassa arbetssättet eftersom det är de som 

utför omvårdnadsarbetet och kan identifiera problem samt lösningar. Förändringar på 

arbetsplatsen är bra så länge de upplevs positiva och kommer i lagom takt. Det kan 

exempelvis vara byte av enhetschef, införande av nytt rondsystem eller datasystem samt 

förändringar i vårdlagsarbetet. Ett bra arbetsklimat för sjuksköterskan är att få tid till att 

slutföra sina arbetsuppgifter, få ökad patienttid och kunna ge god omvårdnad. Självständighet 

är en viktig förutsättning för att göra ett gott arbete enligt Kramer & Schmalenberger (2008) 

som även finner i sin studie att det viktigaste fokus ligger på arbetsprocesser och relationer 

genom vilka anställda sjuksköterskor uppnår organisatoriska mål. De betonar att det är den 

sammanlagda miljön, inte någon enskild process eller förhållande, som ger en god 

arbetsmiljö. Sjuksköterskor observerar patienter och överför informationen om patienter till 

läkarna.  I tvärvetenskapliga studier visas att medarbetarrelationer måste bygga på ömsesidigt 

förtroende och på ömsesidig respekt. Sjuksköterskor använder arbetsprocesser, relationer, och 

insatser för att uppnå vårdkvalitet för patienten. Att uppnå mål och resultat är allas ansvar 

(Kramer & Schmalenberger, 2008). Hur ska arbetsklimatet vara för att sjuksköterskan ska må 

bra i sitt arbete? Vad betyder egentligen ”Jag trivs på mitt jobb” och vilka faktorer bidrar till 

detta? Författarna ser ett starkt samband mellan sjuksköterskans välmående och de 

psykosociala relationerna där ett öppet arbetsklimat präglar hela vårdlaget och misstag som 

sker törs erkännas. Resultatet visar även att sjuksköterskan har behov av få stöd av varandra 

samt att ha ett bra samarbete är viktigt för välbefinnandet det skapar minskad stress hos 

sjuksköterskan, god patientsäkerhet och förbättrad omvårdnad. 
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Resultatet visar att sjuksköterskan behöver en bra ledare då det betyder mycket för 

stresshantering och chefen har en viktig roll för att åstadkomma välbefinnande på en 

arbetsplats. Chefen skall vara ett stöd, med det menas både i det dagliga arbetet men också 

långsiktigt på en arbetsplats. Mycket verkar kunna förklaras genom att ha en närvarande och 

engagerad chef. Om chefen faktiskt är med på arbetsplatsen i det dagliga arbetet så kan många 

problem som uppstår här och nu lösas direkt. Enhetschefen ska vara den konsult som behövs 

och ge vägledning och lösa problem direkt innan de vuxit sig så stora. I en studie av Kanste 

(2008) beskrivs ledarskapets betydelse att ge inspirerande motivation, intellektuell stimulans 

och individuell uppmärksamhet om detta uppnås minskar risken att stress och känslan av 

misslyckande får så stort fäste. Kanste (2008) visar också på att belöning, till exempel i form 

av uppskattning är starkt relaterad till personligutveckling. Små åtgärder i form av att kunna 

visa uppskattning och engagemang bidrar till att skapa en trevlig arbetsmiljö. Detta är också 

något som visas i en studie av Shacklock et al. (2012) som visar på att en positiv relation 

mellan sjuksköterskor i det dagliga arbetet även påverkar sjuksköterskor att faktiskt vilja 

fortsätta arbeta som sjuksköterska. Uppnås ett arbetsklimat som känns positivt och lätt att 

arbeta i, så utvecklar sjuksköterskan ett större känslomässigt band till sin arbetsplats och att 

vilja fortsätta sitt arbete.  

 

Coping är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer (www.wikipedia.se). Konsten att omvandla stress till 

utmaning är en bra problemlösningsmetod enligt Lambert et al. (2004). Den bekräftar också 

fenomenet med att lära sig distansera mötet med patienten vilket också visas i resultatet. Att 

få socialt stöd bekräftas också som mycket viktigt. Antonovsky (2005) menar att det är viktigt 

att känna sammanhang och hanterbarhet i olika situationer. Resultatet i studien visar att 

sjuksköterskan behöver få tid och stöd till utbildning för att utvecklas i sin yrkesroll och sitt 

omvårdnadsarbete för kunna känna hanterbarhet i olika situationer. Sjuksköterskan vill göra 

väl genom att minska lidande och ge god omvårdnad. Lachman (2013) visar i sin studie att 

samvetsstress är ett stort bekymmer i arbetet som sjuksköterska. Resultatet visar att det finns 

saker i sjuksköterskans arbetsuppgifter som ofta inte kan vänta- det står emot grunden till det 

som sjuksköterskan arbetar för, en patient som har smärta, risk för trycksår, mår illa, eller 

tungt att andas kommer att gå före sjuksköterskans egna behov och hon kommer att prioritera 

därefter, dokumentation och mindre akuta arbetsuppgifter kommer att sparas och 

sjuksköterskan ges inte tid till detta- ett etiskt dilemma. I och med ökad arbetslivserfarenhet 

och öka utbildningsnivå ökar sjuksköterskans trygghet och där och med sjuksköterskans egna 



 21 

copingmekanismer och med ökad kunskap och erfarenhet följer även kunskapen om risken i 

att låta patienter vänta utan att först göra en bedömning. Papathanassoglou et al. (2012) visar i 

sitt resultat att sjuksköterskans möjlighet till autonomi och samarbete skapar 

arbetstillfredsställelse och minskar samvetsstress. Sjuksköterskans autonomi är en viktig 

faktor för förbättrade behandlings- och omvårdnadsresultat och är en bidragande faktor till 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Autonomi visade sig vara positivt associerat till 

samarbete. Det finns ett stort samband mellan bra samarbete mellan sjuksköterska-läkare och 

sjuksköterskans tillfredställelse med god patientomvårdnad. 

 

 Resultatet visar i studien att det är viktigt att sjuksköterskan har en närvarande enhetschef 

som har kännedom om arbetsbelastningen men även åtgärdar problem exempelvis genom att 

patientantalet tillfälligt minskas. Enhetschefen ska ge stöd och uppmuntran, lyssna till 

sjuksköterskans problem för det är sjuksköterskan som vårdare och som ofta har lösningen på 

problemet men det är enhetschefen som har möjligheten att genomföra förändringen som 

krävs för ökad arbetstillfredsställelse. Rätt stämning på arbetsplatsen finns där eller så är 

avsaknaden av denna märkbar. Det tar inte lång tid att som ny sjuksköterska, patient eller 

anhörig känna arbetslagets stämning. Resultatet visar att stämningen bland annat utgörs av ett 

gott samarbete i hela vårdlaget, på alla nivåer och vid alla tidpunkter på dygnet. Det kan 

finnas skillnader även i ett vårdlag men i stort sett är det på arbetsplatser där personal och 

patienter trivs som enheten har ett bra rykte och där sjuksköterskan är stolt över att vara 

anställd. Kompetens finns i alla olika yrkesgrupper och sjuksköterskan behöver ha tillgång till 

läkare som kan ge patienten den medicinska behandling som sjuksköterskan vet att patienten 

behöver. Sjuksköterskan behöver ett gott samarbete inom vårdlaget och övrig personal 

kategorier som rör patientens vård för att känna minskad stress. Sjuksköterskans huvudämne 

är omvårdnad och där tillgång på läkare är dåligt eller att dåligt samarbete finns ställs 

sjuksköterskan inför medicinska beslut som diagnossättning som inte ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskan ska observera och informera läkaren och vara ett verktyg 

mellan patient och läkare för att patienten lättare ska få rätt medicinsk behandling. Resultatet 

visar att sjuksköterskan behöver ha ett öppet arbetsklimat där mobbning inte tillåts, 

arbetssättet är effektivt och reflektivt, material och utrustning finns till hands och är av bra 

kvalitet. En arbetsplats där rätt nivå på förändringar som upplevs positiva genomförs 

tillsammans för att nå gemensamma mål. Nalley (2013) visar att utmaningar och skillnader 

kommer att uppstå, men så länge det finns ärlig kommunikation kan de övervinnas. 
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Resultatet visas att arbetsbetsbelastningen är en viktig faktor jämfört med sjuksköterskans tid 

att slutföra uppgifter och tid till dokumentation. Om den muntliga rapporteringen mellan 

skiften är ineffektiva kan läsrapporter prövas med återkoppling inom vårdlaget under en 

period och utvärderas efter prövotiden. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig för lagom 

mängd patienter och hinner fördjupa sig i, följa upp och utvärdera vårdplaner. Patienten får en 

god omvårdnad och sjuksköterskan känner att hon har gjort ett bra arbete under dagen. Att 

lämna arbetet utan arbetsstress ger sjuksköterskan möjlighet att koppla bort arbetet i tankarna 

på väg hem och ger möjlighet till återhämtning. Nalley (2013) menar att samvetsstress hos 

sjuksköterskan kan leda till känslomässig utmattning, brist på medkänsla, trötthet och 

utbrändhet.  Moralisk stress är ett allvarligt problem bland sjuksköterskor som måste åtgärdas 

dels för deras egen skull och för att skapa arbetstillfredsställelse som behövs för att ge en god 

omvårdnad. Sjuksköterskan kan uppleva moralisk stress när det inte finns etiskt lämpliga 

åtgärder att vidta.  

 

Nalley (2013) menar att flera faktorer kan bidra till samvetsstress, inklusive, men inte 

begränsat till, intensiva tålamodskrävande situationer (exempel vård i livets slutskede), brist 

på samarbete, och respektlös kommunikation. När sjuksköterskan inte känner sig trygg i sin 

arbetsmiljö och inte kan göra det som känns rätt kan sjuksköterskan börja ställa sig en rad 

olika frågor och i sin tur kan dessa symtom bidra till ökad personalomsättning. Rekrytering 

och retention är stora frågor för god omvårdnad. Det är viktigt att personalbemanningen har 

en grund med fast personal som är trygg och kunnig. Hög personalomsättning är ekonomiskt 

dyrbar, men framför allt kostar det också i form av god omvårdnad och patientsäkerhet. När 

sjuksköterskorna inte är nöjda på arbetet får hela vårdkedjan effekter, det är därför så viktigt 

att ledare är medvetna om de tecknen. Nalley (2013) visar även att enhetschefen måste känna 

igen tecken och symptom på moralisk stress. Det finns olika områden av tecken och 

symptom: fysiska, känslomässiga och beteendemässiga och andliga. Sjuksköterskor som 

arbetar med samvetsstress visar ofta tecken på kronisk överbelastning, såsom trötthet, 

huvudvärk och viktökning/förlust. Tecken kan även vara svårigheter att koncentrera sig och 

att känna sig glömsk. Känslomässiga symptom inkluderar ilska, rädsla, skuld, depression och 

ofta förbittring. En överreaktion med ilska eller sorg som inte bedöms lämpligt efter 

omständigheterna kan vara en varningssignal som enhetschefen ska vara medveten om. 

Beteendemässiga tecken kräver ledare som känner sin personal väl.  Stress kan orsaka 

vårdgivare att känna sig utom kontroll och börjar ifrågasätta varför de gör det de gör. 

Enhetschefen ska identifiera moralisk stress på sin arbetsplats och det är viktigt att inte bara 
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hitta en lösning, utan även finna orsaken. Varje individ är olika, enhetschefen som ledare 

måste hjälpa sjuksköterskan att identifiera vad som är fel och se hur det hör ihop med 

moralisk stress och händelser på arbetsplatsen. Enhetschefen ska främja en miljö där 

personalen trivs, kan kommunicera och ge stöd åt varandra. Negativa situationer uppstår som 

negativa kan påverka arbetslaget, men så länge problemen uttrycks i tid och på ett respektfullt 

sätt kan problemen lösas och enheten kommer att gå vidare. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa aktuell kunskap om vad som minskar 

stress i sjuksköterskans arbetsmiljö. Detta resulterar i en god omvårdnad för patienten. Utifrån 

detta syfte valdes att göra en samlad kunskapsöversikt för att sammanställa resultat från 

omvårdnadsforskning enligt en metod av Holopainen et al. (2008). Den passade denna studie 

då den är tillämpbar både för kvantitativa och kvalitativa studier vilket ville tillämpas för att 

inte missa viktig forskning i ämnet. Förutsättningarna skulle även vara att utföra studierna 

med en manifest ansats för att minimera risken för feltolkningar och bara presentera 

beskrivande innehåll.  

 

Litteratursökningarna utfördes först i CINAHL och PubMed med frågeställningen om vad 

som minskar stress. Underlaget för studien visades sig där bli för lite varför databasen 

Academic Search Elite lades till. Detta för att den databasen kombinerar sociologi med 

medicin vilket visade sig resultera i bra studier som svarade mot syftet där 

arbetstillfredsställelse minskar stress för sjuksköterskor. Underlaget för denna litteraturstudie 

blev således 21 studier med totalt 140 textenheter att arbeta med. Att bearbeta 21 

vetenskapliga studier tar tid men då syftet från början var klart definierat underlättade detta 

arbete i analyseringen. I denna studie var kriterierna att publiceringsåren skulle vara 2003-

2013. Detta för att resultatet skulle bli baserat så aktuellt vetenskap som möjligt. Att studierna 

skulle vara publicerade på engelska och i full test var för att inte det skulle bli lättare att 

hantera materialet och att inte gå miste om fakta. Litteratursökningen går att följa för att 

upprepa eller uppnå liknande resultat. En svaghet med litteratursökningen kan vara att fler 

sökord och att fler databaser kunde ha använts. Då det samlade studiematerialet blev så 

omfattande och det resulterade i ett stort omfång av faktorer valde vi att arbeta utifrån de. 

 

Kvalitetsgranskningen valdes att utföras utifrån ett bedömningsunderlag av Willman et al. 

(2011, s. 106, 175-176). Ett bedömningsunderlag vara anpassat till kvalitativa och ett till 
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kvantitativa studier. Det var just för att det gick att använda på både kvalitativa och 

kvantitativa som vi valde den granskningsmetoden. Att studierna hade 15 av hög kvalitet och 

6 av medel kvalitet kan förklaras av att databasen Academic Search Elite och sökordet 

arbetstillfredsställelse lades till. Många av de med hög kvalitet hittades där. Dataanalysen 

genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004) där studierna ingående analyserats i flera 

steg från att ha tagit ut textenheter som svarade mot syftet till att plocka ut koder som sedan 

naturligt kategoriserats. Då denna metod är tillförlitlig har utrymmen för egna tolkningar varit 

små. Eftersom kvalitativa studier som är beskrivande och som kan vara svåra att tolka 

(Graneheim & Lundman, 2004) var det viktigt att använda ett tydligt syfte och det var en 

styrka i denna studie. Sammanfattningsvis kan sägas att trovärdigheten av denna studie kan 

antas vara hög genom en väl utförd dataanalys där resultatet är väl synligt och applicerbart för 

sjuksköterskor oavsett var i sjukvården man arbetar.  

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att tillräckliga personalresurser som svarar mot patientunderlaget är en av de 

viktigaste faktorerna som minskar stress i arbetet hos sjuksköterskor. Detta är någonting som 

inte är konstant i vårdarbetet utan måste kontinuerligt utvärderas. Resultatet visar också att 

detta ansvar inte bara åligger enhetschefen utan hela enheten. Diskussioner skall regelbundet 

tas upp om hur verksamheten fungerar där kortsiktiga och långsiktiga mål skall sättas upp. Att 

utrustningen fungerar, är i god funktion samt förvaras på samma plats är viktigt för att få 

arbetsmiljön att fungera. 

 

Resultatet visar också att rutiner skall vara klara. Typ av skiftgång skall vara väl anpassad till 

verksamheten där tiden är väl tilltagen för arbetsuppgifterna. Detta är något som 

överensstämmer med Maslows behovstrappa där de grundläggande fysiologiska behoven 

måste vara uppfyllda för att kunna gå vidare i trappan. Sjuksköterskan behöver få tid till sin 

rast och hinna äta för att få möjlighet till återhämtning. För att retention detta ska vara möjligt 

ska sjuksköterskan inte behöva handa arbetstelefonen eller behöva svara på patient ringningar. 

Ett gott arbetsklimat måste bygga på samarbete, stöd och förtroende där medarbetarna ger 

varandra uppmuntran. En bra arbetsmiljö för sjuksköterskan även är en god vårdmiljö för 

patienten. Patienten känner om sjuksköterskan har tid att lyssna och uppmärksamma eller är 

på väg i all hast. Stressade sjuksköterskor skapar oroliga patienter, lugna sjuksköterskor 

skapar trygga patienter som får den tid de behöver och även utsätts för mindre oro. Om 

sjuksköterskan har en lugn och väl fungerande arbetsmiljö ges den lilla extra tiden inne hos 
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patienten som är så viktigt för att till exempel hinna bryta ett smärtgenombrott i god tid, få 

möjlighet att reflektera varför patienten har dålig aptit och hitta lösningar på detta, ge viktig 

information både till patienten och anhöriga som ger trygghet. Lite mer tid resulterar i bättre 

omvårdnad vilket leder till en förbättrad och tidsgivande arbetsmiljö för sjuksköterskan och 

patienten. Sjuksköterskan behöver få utbildning inom verksamhets områden samt inom 

omvårdnad för att utvecklas. Vården som sjuksköterskan bedriver ska ske utifrån ett 

evidensbaserat resultat för att veta att patienten får den bästa omvårdnaden. Patienter möter 

flera yrkeskategorier under sin vårdtid som på grund av stress inte alltid ger det mest optimala 

bemötandet.  Fortsatt forskning utifrån ett patientperspektiv ge en mer rättvis bild av vad 

stress inom sjukvården innebär och leder till och framför allt hur vi minskar den. 
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