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Sammanfattning    
I dagens samhälle pressas människor många gånger att utföra mer än vad de känner att 
de klarar av, detta skapar stress. När människan upplever stress sker en rad faktorer i 
kroppen, blir stressreaktionen långvarig kan människan uppleva psykisk ohälsa. Psykisk 
ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Personal inom vård och 
omsorg är bland de personalkategorier som oftast drabbas av psykisk ohälsa på grund av 
stress. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för patienter och styrs av många lagar i sin 
yrkesutövning. Sjuksköterskan är skolad att arbeta på etiskt korrekt sätt och att vårda 
med en mellanmänslig kärlek. Brister sjuksköterskan i sitt vårdande kan ett vårdlidande 
uppstå.  Syftet med studien är att beskriva stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. 
Metoden är en litteraturstudie och analysen är gjord enligt Axelsson (2012). I resultatet 
framkom tre kategorier; Brister i organisationen som stressfaktor, Brist på stöd som 
stressfaktor och Känslomässiga stressfaktorer. Hög arbetsbelastning var den vanligaste 
stressfaktorn, men även konflikter i arbetsgruppen, arbete med döende patienter och 
känslan av att inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar var också källor till 
stress. Några sjuksköterskor i de analyserade studierna upplevde att de fick prioritera 
bort omvårdnad av patienter vilket skapade en samvetsstress. Resultatet var ej 
överraskande då andra översiktsartiklar fått liknande resultat. I diskussionsavsnittet 
diskuteras upplevelse av stress och dess konsekvenser för sjuksköterskan samt vad hög 
arbetsbelastning får för konsekvenser för patienterna. För att skapa en hållbar utveckling 
krävs en sund arbetsmiljö som främjar hälsa för både sjuksköterskan och patienten.  
 
Nyckelord: Sjuksköterska, arbetsmiljö, sjukhusvård, stress, och psykisk ohälsa.   
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INLEDNING 
Hög arbetsbelastning och stress leder till ohälsa och sjukskrivningar för personal inom 
vård och omsorg. Detta visar en nationell tillsyn Arbetsmiljöverket gjort under 2012 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. Stress menar Arbetsmiljöverket kan vara en av de 
största utmaningarna idag gällande arbetslivet. Inom vårdsektorn kan dessutom en 
stressig arbetsmiljö påverka patientsäkerheten. Svenska dagbladet (2012) skriver att den 
psykiska stressen och höga arbetsbelastningen gör att sjuksköterskor inte orkar med ett 
socialt liv med vänner och familj utanför arbetstid, därav väljer många sjuksköterskor 
att gå ner i arbetstid. 
 
Intresset för sjuksköterskans arbetsmiljö väcktes under en föreläsning om stressrelaterad 
ohälsa under sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Borås. Vi har under den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen upplevt en stressad arbetsmiljö. Detta har 
väckt vår nyfikenhet gällande sjuksköterskans arbetsmiljö på sjukhus. Denna 
litteraturstudie avser att beskriva stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som kan 
påverka hennes välbefinnande och arbetsinsats. 
 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs begreppet Stress och vad som händer med människan när hon 
utsätts för stress. Därefter följer en redogörelse för Sjuksköterskans roll ur olika 
perspektiv och slutligen beskrivs Patientperspektivet.   
 

Stress  
Stress enligt Svenska Akademin (2006, s. 914) innebär ett kroppsligt fysiskt och 
psykiskt svar på påfrestning. Begreppet stressorer finns ej upptaget i Svenska 
akademiens ordlista, men används i forskningen kring stress och innebär stresstimulin 
(Eriksen & Ursin 2013, s. 26). Den akuta stressreaktionen är hos människor och djur 
biologiskt inbyggd och en funktionell reaktion för att undkomma fiender alternativt för 
att slåss. Detta var högst ändamålsenligt förr i ett mer primitivt samhälle. 
Beteendemässiga reaktioner som uppstår hos människor och djur under stress är 
vaksamhets-, spela död-, alarm-, och frustrations eller uppgivenhetsreaktion. I och med 
detta säkras släktets överlevnad (Jonsdottir & Folkow 2013, s. 15-16). 
 

Patofysiologin  
Vid en situation där individen behöver slåss eller fly inträffar en mängd fysiska 
reaktioner i kroppen, det vill säga en stressreaktion. Två system i kroppen aktiveras vid 
en alarmreaktion, dels den sympatiska delen i autonoma nervsystemet och aktivering av 
hypothalamus-hypofys-binjurebark (HPA-axeln). Det sympatiska nervsystemet ökar 
hjärtfrekvensen medan det parasympatiska nervsystemet har en bromsande effekt på 
hjärtat (Hallman & Lyskov 2013, s. 183). HPA-axeln innebär en aktivering av det 
hormonella systemet i kroppen som i sin tur aktiverar det sympatiska nervsystemet, 
detta nervsystem går på högvarv medan det parasympatiska nervsystemet får stå tillbaka 
(Jonsdottir & Folkow 2013, s. 18-19). Alarmreaktionen innebär att hjärtminutvolymen 
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ökar för att förse kroppens muskulatur med mer syresatt blod. Höjd adrenalinfrisättning 
gör att kroppen frisätter energi, såsom blodsocker och blodfetter till muskulaturen för att 
användas i striden alternativt flykten. Sammanfattningsvis innebär alarmreaktionen en 
mobilisering av kroppens resurser för att motstå ett yttre hot alternativt fly (Jonsdottir & 
Folkow 2013, s. 20-21). 
 

Långvarig stress 
I vardagen utsätts människor ofta för psykosocial stress, detta på grund av att 
människan många gånger pressas till att utföra mer än vad hon känner att hon är kapabel 
till. Även vid denna sortens stress aktiveras stressystemet i kroppen precis som när vi 
behöver slåss eller fly. Den psykosociala stressen försvinner dock inte som stressen vid 
hot och fara gjorde förr, utan denna stress finns ofta närvarande i vår vardag 
(Socialstyrelsen 2009, s. 182-184).  Jonsdottir och Folkow (2013, s. 21- 22) beskriver 
att när människan utsätts för långvarig stress frisätts energi, denna energi används ej 
utan blir kvar i blodet och lagras till slut in som bukfetma. Ofta finns känslor av ilska 
och frustration kvar. Utsätts människan ständigt för psykosocial stress utan 
återhämtning finns risken att hamna i frustrations- och uppgivenhetsreaktionen och 
detta kan störa den psykiska och fysiska hälsan (Jonsdottir & Folkow 2013, s. 21- 22). 
Sömn är skyddande mot stress, under sömnen byggs kroppen upp och återhämtar sig. 
När stress upplevs får människan ofta svårt att sova och kroppen mister sin 
återhämtning vilket leder till en obalans och kroppen bryts ner. Sjukdomar i 
hjärtkärlsystemet, diabetes typ 2, sämre immunförsvar, muskelstelhet, depression, 
värkproblematik och psykisk ohälsa är kopplat till långvarig stress (Socialstyrelsen 
2009, s. 182-184.). Även Lambert och Lambert (2008, s. 39) bekräftar kopplingen 
mellan stress och dessa sjukdomstillstånd. Smith, Roman, Dollard, Winefield och 
Siegrist (2005, s. 120) bekräftar att muskelbesvär och hjärtkärlsjukdomar kan vara 
stressrelaterade besvär.  

 
Stress relaterat till psykisk ohälsa 
I folkhälsorapporten (Socialstyrelsen 2009, s. 181) beskrivs att den psykiska 
belastningen på arbetet har ökat de senaste 20 åren, detta främst hos personal inom 
landstinget. Omorgansationer och neddragningar tros vara faktorer som bidragit till 
denna ökade psykiska belastning (Socialstyrelsen 2009, s. 195). Med detta har de 
stressrelaterade besvären ökat. Idag står psykisk ohälsa och värkproblematik för tre 
fjärdedelar av sjuk- och aktivitetsersättning bland kvinnor och två tredjedelar bland 
män. Värk och psykisk ohälsa är de vanligaste orsakerna till att människor upplever 
ohälsa (Socialstyrelsen 2009, s. 182-197). Währborg (2009 s. 96) beskriver att fall av 
stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom har ökat. Sjuksköterskor, poliser och 
lärare är personalkategorier som ofta upplever arbetsrelaterad stress med sjukdom som 
följd. Försäkringskassan har sammanställt en rapport om sjukdomsdiagnoser i olika 
yrken och den visar att ca 21 % av alla sjukskrivningar i den grupp som sjuksköterskor 
räknas till beror på psykiska besvär (Försäkringskassan 2011, s. 14-15). Detta innebär 
stora kostnader för samhället genom utebliven arbetskraft och utbetalning av 
sjuklön/sjukersättning (Socialstyrelsen 2009, s. 182-197). Enligt Arbetsmiljöverket 
(2012, s. 12-14) redovisas att både män och kvinnor har psykiska åkommor och stress 
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som de största besvären relaterat till sitt arbete, en stor grupp är vård och 
omsorgspersonal.  
 
Lambert och Lambert (2008) och Lim, Bogossian och Ahern (2010) beskriver att det är 
vanligt förekommande att särskilt sjuksköterskor utsätts för arbetsrelaterad stress. De 
har ett komplext arbete där de behöver möta många svåra öden i ett högt tempo.  
 

Sjuksköterskans roll  
I denna litteraturstudie kommer sjuksköterskan att benämnas hon när inte titeln 
sjuksköterska används, trots att det naturligtvis finns manliga sjuksköterskor inom 
yrket. Detta för att vara konsekvent genom hela litteraturstudien. 
 

Sjuksköterskans uppdrag  
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskan (Socialstyrelsen 2005, s. 8) beskrivs att 
dennes yrkesutövning styrs av flertalet lagar, föreskrifter och allmänna råd, däribland 
Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2 §) skall 
sjukvård ges på lika villkor för hela svenska befolkningen och det övergripande målet är 
en god hälsa. Vården skall bedrivas med respekt och värdighet för den enskilda 
individen och vara av god kvalité. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 8) skall 
sjuksköterskans yrkesutövning vila på vetenskap och beprövad erfarenhet och bedrivas 
enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Socialstyrelsen framhåller också 
vikten av ett etiskt förhållningssätt där och International Council of Nurses (ICN) etiska 
kod för sjuksköterskor utgör en grund för arbetet. Den etiska koden beskriver att 
sjuksköterskan skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande. Koden beskriver vidare fyra områden som sjuksköterskan skall verka inom 
gällande sitt etiska handlande. Dessa är; sjuksköterskan och allmänheten, 
sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och 
sjuksköterskan och medarbetare. Under sjuksköterskan och yrkesutövningen omnämns 
sjuksköterskans skyldighet att värna om den egna hälsan så att hennes förmåga att vårda 
inte äventyras. Vidare skall sjuksköterskan arbeta för att arbetsmiljön och den 
omvårdnad hon bedriver främjar vårdkvalitet och säkerhet (Svensk 
sjuksköterskeförening 2007, s. 3). 
 
 

Att vårda enligt Caritasmotivet 
Barbosa da Silva (1999, s. 4) beskriver att begreppet Caritas ursprungligen kommer från 
grekiskans agape som betyder den gudomlige, spontan och osjälvisk kärlek. Begreppet 
har ursprungligen kristna influenser och har en lång historia. Barbosa da Silva (1999, s. 
4) menar att västerländska tankar om vård och vårdande inte enbart grundar sig i 
humanistiska tankar utan också i kristna ideal, exempelvis barmhärtighet, medlidande 
och alla människors lika värde.  Caritasmotivet är vårdandets grundmotiv och utgör 
grunden i vårdvetenskapen (Eriksson 1991, s. 23). Caritasmotivet innebär kärlek till 
sina medmänniskor och en känsla av att vilja hjälpa andra, detta utgör en grund för 
praktiskt handlande för vårdaren. I en gemenskap förmedlas känslan av tro, hopp och 
kärlek genom att ansa, leka och lära. Genom att hjälpa en medmänniska som är i behov 
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av hjälp, visas barmhärtighet till vår nästa. All uppriktig vårdgemenskap mellan vårdare 
och patient har sitt ursprung ur Caritasmotivet och gör dem båda gott (Eriksson, 1991 s. 
23). Caritativ vård innebär en god vård, som utgår ifrån helhetssyn på människan. För 
att detta skall kunna uppnås krävs det kärlek, mod, hängivenhet, ödmjukhet och 
nyfikenhet hos vårdaren (Eriksson 1991, s. 130). 
 

Vårdrelationen 
Hälso- och sjukvården skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen arbeta för en god relation 
mellan patienten och sjukvårdspersonal (SFS 1982:763, 2a §). Sjuksköterskan skall 
enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s. 11) 
upprätthålla en god relation med patienten och dennes närstående som bygger på 
respekt, empati och lyhördhet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) beskriver att fokus 
i en vårdande relation alltid skall vara patienten och dennes behov. En förutsättning för 
att kunna stödja en patient i dess strävan efter hälsa är att en vårdande relation utvecklas 
mellan vårdaren och patienten och att vårdande möten uppstår. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 46) menar att för att kunna lindra lidande och 
ge ett ökat välbefinnande för patienten krävs en fungerande mellanmänsklig relation 
mellan vårdare och patient. Dahlberg et al. (2003, s. 46) menar att en professionell 
vårdrelation skall präglas av engagemang och absolut närvaro. Även Eriksson (2000b, s. 
39) tar fasta på att en gemensam relation mellan vårdaren och patienten bygger på 
närvaro. Vårdandet beskrivs vidare som ett delande, att vara delaktig och att vara med. 
Delaktigheten kan vara rent rumslig närvaro men kan också innebära en närvaro i tanke 
och känsla som mynnar ut i ett möte två människor emellan. I Eriksson, Herberts och 
Lindholm (1994, s. 158) beskrivs att vårdarens förmåga och vilja att dela en 
mellanmänsklig gemenskap är en förutsättning för en god vårdrelation. Dahlberg et al. 
(2003, s. 47) beskriver vilka hinder som kan stå i vägen för en god vårdrelation. 
Tidsbrist på grund av en allt för pressad arbetssituation kan vara ett hinder. Om 
vårdaren känner rädsla för att bli engagerad och om patienten gör vårdaren osäker kan 
också utgöra hinder för att en vårdande relation skall uppstå.  

 

Hälsa ur sjuksköterskans perspektiv 
Begreppet hälsa beskrivs av Eriksson (2000a, s. 29) som en känsla av sundhet, friskhet 
och välbefinnande. Känslan av hälsa behöver inte nödvändigtvis betyda avsaknad av 
sjukdom, hälsa kan upplevas trots sjukdom. Att ha hälsa innebär en upplevelse av att 
var hel som människa (Eriksson 2000a, s. 12). För att uppleva hälsa menar Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 65) att en balans mellan stillhet och rörelse krävs. Rörelse i våra 
inre organ, hjärta och andning exempelvis men också rörelse mellan platser och för att 
kunna umgås med andra människor. Stillheten innebär vila, ett avbrott i en aktivitet som 
ger möjlighet till återhämtning. En harmoni mellan rörelse och stillhet menar Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 68) är en förutsättning för välbefinnande och hälsa. 
Arbetsrelaterad stress kan enligt Lim et al. (2010, s. 26) påverka sjuksköterskans hälsa 
negativt. Både psykisk och fysisk ohälsa kan uppstå, exempelvis utmattning, 
sömnstörningar och högt blodtryck. Lambert och Lambert (2008, s. 39) menar att bland 
annat minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, oro, bröstsmärtor, hjärtklappning, 
olika smärttillstånd kan vara symtom på arbetsrelaterad stress.  
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Patientperspektiv 
Nedan beskrivs hur vården skall bedrivas gentemot patienterna och vad som kan hända 
när vården brister. 

Patientsäkerhet 
En hög arbetsbelastning för sjuksköterskan är enligt Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski 
och Silber (2002, s. 1991) direkt kopplat till sänkt patientsäkerhet och därmed en fara 
för patientens liv. Det har också påvisats att dödligheten hos nyopererade patienter ökar 
med 7 % per patient som sjuksköterskan har omvårdnadsansvar för (Aiken, Sloane, 
Bruyneel, Van den Heede, Griffiths, Busse, Diomidous, Kinnunen, Kózka, Lesaffre, 
McHugh, Moreno-Casbas, Rafferty, Schwendimann, Scott, Tishelman, van Achterberg 
& Sermeus 2014, s. 4). 
 
I Sverige styrs patientsäkerheten av patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Enligt denna 
skall vårdgivare ha ett övergripande ansvar för god vård. De skall arbeta preventivt för 
att undvika vårdskador och utreda tillbud och händelser där skador kunnat uppstå. 
Vårdgivaren har också en skyldighet att anmäla dessa till Inspektionen för vård och 
omsorg. Patienten och anhöriga skall meddelas om det uppstått en vårdskada och 
vårdgivaren skall också redovisa hur arbetet skall fortlöpa för att detta inte skall 
upprepas. Vårdgivaren skall även föra dokumentation över hur det patientsäkra arbetet 
genomförs (SFS 2010:659 kap. 3). Hälso- och sjukvårdspersonalen skall respektera 
patienten och visa omtanke, ge en god och sakkunnig omsorg där patienten skall göras 
delaktig. Information om patientens hälsotillstånd skall ges på ett sätt som patienten 
förstår. Personalen har en skyldighet att arbeta för att en hög patientsäkerhet 
upprätthålls, ser de risker i vården skall dessa rapporteras.  
 

Den lidande människan 
Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är enligt ICN:s etiska kod att lindra lidande och 
att tillgodose att patienten får information gällande sin vård så att denne kan ta ställning 
till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening 2007, s. 3-4). Även 
Socialstyrelsen (2005, s. 11) belyser sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma 
patientens lidande och i möjligaste mån lindra detta. 
 
Eriksson (1994, s. 82-83) menar att i vården möter sjuksköterskan tre typer av lidande, 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är ett lidande kopplat 
till ohälsa och sjukdom, smärta kan orsaka sjukdomslidande men också själsligt och 
andligt lidande som följd av sjukdom och behandling. Sjukdomslidande kan också 
innebära trötthet, svaghet, ängslan och en oförmåga att utföra dagliga aktiviteter på 
grund av sjukdom (Eriksson, Herberts & Lindholm 1994, s. 161). Livslidande beskriver 
Eriksson (1994, s. 93) som ett lidande kopplat till livet och identiteten som människa. 
Sjukdom och ohälsa kan vara en grund för livslidande och leda till att människans 
livssituation fullständigt förändras och påverkar dennes upplevelse av att vara hel. 
Vårdlidande innebär att patientens värdighet kränks, vilket kan ske om patienten utsätts 
för fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven vård. Utebliven vård kan 
förekomma om sjuksköterskan inte har förmåga att se patientens behov alternativt bero 
på slarv eller vanvård (Eriksson 1994, s. 87). Dahlberg (2002, s. 5) beskriver att 



 6 

vårdlidande kan uppstå om den lidande människan, patienten inte blir sedd eller hörd, 
vilket leder till en känsla av förödmjukelse och förolämpning. Situationer där patienten 
inte förstår vad som sker, eller vad som skall hända eller syftet med vården beskrivs av 
Dahlberg (2002, s. 6) som ytterligare en aspekt av vårdlidande. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 215) beskriver andra dimensioner av vårdlidande såsom känslan av att vara 
utlämnad och maktlös som patient. Eriksson (1994, s. 92-93) menar att oavsett orsak är 
vårdlidande alltid ett onödigt lidande och det måste arbetas aktivt för att motverka 
denna typ av lidande.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa på grund av stress är ett växande problem i vårt samhälle. Problemen 
med stress och psykisk ohälsa finns inom alla yrkesområden men drabbar främst 
yrkeskategorier som arbetar med människor, såsom vård, skola och omsorg. På 
sjukhusinrättningar är arbetsmiljön pressad. Ständiga omorganisationer, neddragningar 
av personal och hög sjukfrånvaro är en realitet. Aktuell forskning visar att dödligheten 
bland patienter ökar vid hög arbetsbelastning för sjuksköterskan, detta innebär 
försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskans hälsa är inte bara en privat angelägenhet, 
utan berör även dem sjuksköterskan vårdar. När sjuksköterskan upplever stress finns 
risk för brister i bemötandet och omvårdnaden av de patienter hon är ansvarig för. 
Genom att beskriva stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö och uppmärksamma 
problematiken kan möjligen stress reduceras. En förbättrad arbetsmiljö skulle kunna ge 
en ökad hälsoupplevelse för sjuksköterskan, vilket kan gynna patienterna genom bättre 
omvårdnad och därmed en ökad patientsäkerhet.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. 
 
METOD 
Författarna har valt att göra en allmän litteraturstudie enligt Axelsson (2012, s. 203-220) 
då Axelsson på ett tydligt vis beskriver tillvägagångssättet. 

 
Allmän litteraturstudie  
En litteraturstudie enligt Axelsson (2012, s. 203-205) innebär en översikt av 
kunskapsläget. I en litteraturstudie sammanställs ett flertal artiklar till ett gemensamt 
resultat inom aktuellt område. Hälso- och sjukvård skall bedrivas på en evidensbaserad 
grund, litteraturstudier underlättar detta då en större mängd data finns samlat i en studie. 
Detta leder till att professionen utvecklas. Inom forskning rörande hälso- och sjukvård 
är det positivt om litteraturstudier innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 
detta gör det enklare att förstå hur verkligheten ser ut och ger ett bredare perspektiv.  
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Datainsamling 
Datainsamlingen ägde rum mellan 2014-03-11 och 2014-03-26. Utifrån syftet i 
litteraturstudien, identifierades först svenska sökord vilka översattes till engelska. 
Sökorden användes i olika kombinationer och resulterade i ett flertal träffar, vilket 
framgår i tabell 1. Litteratursökningen ägde rum i databaserna CINAHL och PubMed. 
Valet av dessa databaser grundar sig på att de behandlar ämnen såsom vård, omsorg och 
medicin. Databasen PubMed hade författarna tekniska problem med vilket 
omöjliggjorde en effektiv sökning. Gemensamt beslut togs att stryka den från listan över 
sökverktyg.   
 
 
Tabell 1. Sökord och kombinationer använda i databassökningen. 

Sökdatum Databas                                     Sökord                           Antal träffar     Urval    
2014-03-11 Cinahl  Stress AND nurs* AND Hospital  

AND workload 
37 2 

2014-03-11 Cinahl  ”stress in nurse” AND hospital  
AND workload 

3 2 

2014-03-12 Cinahl  Occupational stress AND hospital  
AND nurse 

148 1 

2014-03-12 Cinahl  Nursing role AND registred nurse  
AND stress 

6 1 

2014-03-12 Cinahl  Stress AND stressors AND nurses 
 

183 1 

2014-03-13 Cinahl  Swedish AND nurse AND ethical 23 1 
 
2014-03-13 

 
Cinahl 

  
Ethical issues AND nurse AND stress 
 

 
72 

 
1 

2014-03-13 
 
2014-03-26 

Cinahl 
 
Cinahl 

 Stress AND nurse AND hospital  
AND jobsatisfaction 
“Stress of conscience” AND nurs* 

167 
 
15 

1 
 
1 

 

 
Inklusionskriterier: Geografisk begränsning gjordes initialt till Europa men fick under 
litteratursökningens gång utökas till att omfatta även USA och Australien. De 
inkluderade artiklarna fick inte vara äldre än från 2004. Artiklarna skulle handla om 
sjuksköterskor och dess arbetsmiljö på sjukhus och sjuksköterskorna skulle arbeta med 
patientnära vård.  Artiklarna skulle vara peer-reviewed och originalartiklar.  
 
Exklusionskriterier: Artiklar från Asien, Afrika och Sydamerika. Artiklar på andra språk 
än svenska och engelska och/eller inte hade ett tillgängligt abstract. Artiklar som enbart 
behandlade andra yrkesgrupper och berörde annan vårdmiljö och översiktsartiklar.  
 
I sökningen användes orden: stress, hospital, workload, nurs*, stress in nurse, 
occupational stress, nursing role, stressors, nurses, swedish, ethical, ethical issues och 
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jobsatisfaction, i olika kombinationer. Sökningarna gav 639 stycken träffar.  Genom att 
läsa namnet på studierna kunde författarna se vilka som hörde till föreliggande studies 
område och 45 artiklar valdes ut. Abstracten lästes och 10 artiklar svarade an på syftet 
och valdes ut för vidare analys. 
Efter personlig kontakt med Professor Peter Währborg fick författarna 
rekommendationen att använda begreppet ”stress of conscience” vid litteratursökningen 
som komplement till sökningarna och detta gav en artikel till. Ytterligare en artikel 
hittades genom manuell sökning i källförteckningen i en översiktsartikel.  
 
Studien omfattar tolv stycken artiklar totalt. Sju stycken kvantitativa artiklar, tre 
kvalitativa och två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats.  
En av de inkluderade artiklarna var en jämförande studie mellan sjuksköterskors 
arbetsmiljö i och utanför sjukhus. Författarna valde att inkludera denna studie och 
använda sig av resultatet från sjukhusmiljön då den var informationsrik.  
En artikel jämförde etiska dilemman mellan Kina och Sverige. Författarna valde dock 
att inkludera den och använda sig av resultatet från den svenska delen av studien. Detta 
för att få ta del av även svenska resultat gällande stress i sjuksköterskans arbetsmiljö.  
 
  

Dataanalys 
De tolv artiklar som valdes ut genomlästes noggrant av båda författarna. Därefter 
gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, resultat och perspektiv se Bilaga 1. 
Bilagan låg till grund för skapandet av tre kategorier utifrån studiens syfte. Därefter 
vidtog uppgiften att färgkoda artiklarnas resultat. Varje kategori som skapats fick sin 
egen färg. Axelsson (2012, s. 212) menar att genom att färgkoda resultatens delar, 
erhålls en överblick över materialet. Varje resultat lästes igenom ett flertal gånger. Då 
vissa ämnen tenderade att gå in i varandra och kunde sorteras in under flera kategorier 
fördes en tät dialog författarna emellan för att skapa enighet. När färgningen av 
resultaten var färdig, lästes varje kategori för sig, författarna fick en överblick och 
kunde skapa 3-4 underkategorier till varje kategori. Dessa skapades genom att likheter 
identifierats i de olika artiklarna.  
 
 
 

 

 
 
 
 
RESULTAT 
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Analysen av studierna har lett fram till följande kategorier och underkategorier. 
Resultatet presenteras i bilden nedan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brister i organisationen som stressfaktorer 
Denna kategori beskriver faktorer i organisationen som kan skapa stress för 
sjuksköterskan.  Dessa faktorer presenteras i fyra underkategorier. Den första är; Hög 
arbetsbelastning, här redovisas att hög arbetsbelastning är en stressande faktor i 
sjuksköterskans arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön, är den andra underkategorin och 
här beskrivs hur arbetsplatsens utformning kan vara stressande. Den tredje 
underkategorin är; Brist på personal, här beskrivs hur sjuksköterskorna upplever stress 
när de är underbemannade. Den sista underkategorin är; Brist på bekräftelse, här 
redovisas hur lön, skiftarbete och utbildning kan ge upphov till stress.  
 

Hög arbetsbelastning 
I flertalet av de analyserade studierna (Hautala, Saylor & O'Leary-Kelley 2007, s. 66-
67; Chang 2006, s. 33; Silèn, Tang & Ahlström 2009, s. 1473-1474; Hall 2004, s. 10; 
Sveinsdóttir, Biering & Ramel 2005, s 880; Happell, Dwyer, Reid-Searl, MClin, Burke, 
Caperchione & Gaskin 2013, s. 641; Suresh, Matthews & Coyne 2013, s. 773) 
rapporterades att hög arbetsbelastning var den vanligaste anledningen till stress hos 
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sjuksköterskan i dennes arbetsmiljö. Orsaken till hög arbetsbelastning kunde vara brist 
på personal vilket ledde till att sjuksköterskan var tvungen att utföra fler arbetsuppgifter. 
Att andra yrkesgrupper inte utförde de arbetsuppgifter de var ålagda bidrog till högre 
arbetsbelastning för sjuksköterskan (Hall 2004, s. 10). Andra faktorer som bidrog till en 
ökad arbetsbelastning var ansvar för många patienter, användning av avancerad 
utrustning samt att behöva utföra administrativa uppgifter vilket inte har direkt koppling 
till vården av patienten (Happel et al. 2013, s. 641). Stress orsakad av hög 
arbetsbelastning påverkade relationen till patienten genom negativ inverkan på den 
holistiska patientsynen och tid till patientens känslomässiga behov fanns ej (Suresh et 
al. s. 774). Sjuksköterskor som handledde studenter i Hautala et al. (2007, s. 66) 
upplevde ökad arbetsbelastning då de utförde sina vanliga uppgifter samtidigt som de 
handledde. 
 

Den fysiska arbetsmiljön  
Ett antal praktiska faktorer som rörde den fysiska arbetsmiljön framkom som 
stressfaktorer. Applebaum, Fowler, Fiedler, Osinubi och Robson (2010, s. 326) 
undersökte om faktorer som lukt, färg, ljud och ljus kunde vara en källa till stress i 
arbetsmiljön. Endast ljud hade en signifikant korrelation med stress. Arbetsmiljön i 
Happell et al. (2013, s. 642) beskrivs som en stressfaktor, avsaknad av parkeringsplatser 
gjorde att stress uppstod redan innan sjuksköterskorna kommit till sin arbetsplats. 
Personalutrymmen var inte anpassade för verksamheten, det fanns ingenstans att 
tillbringa sin rast och få återhämtning och vila. Överrapportering mellan skiften skedde 
på avdelningen i patienternas närvaro vilket kändes obekvämt och stressade 
sjuksköterskorna. I Billeter-Koponen och Frede´n (2005, s. 24) framhålls att den 
tekniska utvecklingen påverkat arbetsmiljön genom att nya arbetsredskap och rutiner 
införts. Den datoriserade journalföringen ansågs tidskrävande och svårigheter med 
support vid tekniska problem tog tid från den direkta patientvården vilket skapade 
stress.  Hall (2004, s. 8-9) beskriver att avsaknad av rätt utrustning och läkemedel samt 
brister i samarbetet med andra instanser var andra orsaker till stress.  
 
 
Brist på personal 
 
Sjuksköterskor i Ulrich et al. (2010, s. 2513) ansåg att frågor rörande bemanning var det 
som orsakade mest stress på arbetsplatsen. 37 % av sjuksköterskorna rapporterade att 
detta hade negativ inverkan på deras arbetsinsats nästan dagligen och gav upphov till 
hög eller mycket hög känsla av stress. I Hall (2004, s. 10) beskrivs oro över att inte 
kunna ge god och säker vård beroende på att de var för få i tjänst vilket skapade tidsbrist 
och stress. Billeter-Koponen och Frede´n (2005, s. 23-24) beskriver hur arbetsmiljön 
påverkades i samband med sjukfrånvaro, då sjukfrånvaro ej ersattes. Tjänstgörande 
sjuksköterskor fick ta över de sjukskrivnas arbetsuppgifter vilket ledde till en ökad 
arbetsbelastning. Vid långtidssjukskrivningar var det vanligt med olika vikarier för varje 
dag vilket skapade en undermålig kontinuitet och gav upphov till stress. Tiden till det 
patientnära arbetet minskade och sjuksköterskorna tenderade att se patienterna som 
objekt istället för människor vilket orsakade en konflikt med den filosofi vårdandet 
bygger på, konsekvensen av den konflikten blev ökad stress och utbrändhet.  Även 
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vetskapen om att bemanningen under obekväm arbetstid var mycket lägre än under 
dagen var ett stressmoment. 
 
Brist på bekräftelse 
 
I Hall (2004, s. 9-11) beskrivs lönen som en källa till stress och sjuksköterskorna menar 
att arbetet är undervärderat. I Happell et al. (2013, s. 642) beskrivs att sjuksköterskor 
som enbart arbetade periodvis raderades från sjukhusets lista över timanställda om de 
inte arbetade med jämna mellanrum vilket upplevdes stressande. Att inte få möjlighet 
till utveckling inom sin profession och att inte bli uppmärksammad för sin arbetsinsats 
var också en källa till stress. Skiftarbete beskrivs som stressigt, fysisk slitsamt och 
orsakade trötthet. Helgskiften upplevdes som en orsak till stress för yngre 
sjuksköterskor (Purcell, Kutash, & Cobb 2011, s. 717). 
 

Brist på stöd som stressfaktorer 
Den här kategorin innehåller två underkategorier. Dessa underkategorier är; Avsaknad 
av stöd och teamarbete, här beskrivs hur olika faktorer i teamarbetet gör att 
sjuksköterskan upplever stress. Den andra underkategorin är; Konflikter i 
arbetsgruppen, här beskrivs hur olika konflikter på arbetsplatsen ger upphov till stress 
hos sjuksköterskan. 
 

Avsaknad av stöd  
Bristande stöd från arbetsledning uppfattades som en stressfaktor av vissa 
sjuksköterskor i Happell et al. (2013, s. 641) och Hautala et al. (2007, s. 67).  Ett antal 
av sjuksköterskorna som handledde studenter upplevde sig sakna tydliga riktlinjer från 
ledningen om vad studenterna fick utföra under sin verksamhetsförlagda utbildning. 
Detta var en källa till stress. 
 
Happell et al. (2013, s. 641) beskriver att stress uppstår när inte läkare finns tillgänglig 
för konsultation gällande patienternas tillstånd. Ibland är läkaren svår att få kontakt med 
och under vissa tider på dygnet finns ingen läkare på den egna avdelningen. 
Sjuksköterskan skall då söka andra avdelningars läkare vilket ofta är svårt. Sveinsdóttir 
et al. (2005, s. 880) och Silèn et al. (2009, s. 1474) beskriver en avsaknad av stöd från 
läkarna vilket är ett stressmoment.  
 
Konflikter i arbetsgruppen 
Konflikter i arbetsgrupen var en källa till stress (Happell et al. 2013, s. 641-642; Silèn et 
al. 2009, s. 1474; Chang et al. 2006, s. 33; Hall 2004, s. 11; Suresh et al. 2013, s. 773; 
Billeter-Koponen & Frede´n 2005, s. 24). I Happell et al. (2013, s. 641-642) beskrivs 
förekomst av mobbning, kommunikationsproblem och konflikter mellan 
sjuksköterskorna på avdelningen, de menade att orsaken var tung arbetsbelastning. 
Kommunikationsproblem ledde till brister i rapporteringen och dokumentationen av 
patientens vård vilket bidrog till stress då viktigt information kunde försvinna. 
Konflikter, att utstå ohövligheter och aggressioner från andra personalgrupper beskrivs 
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även det som ett stressmoment (Hall 2004, s. 11; Suresh et al. 2013, s. 773; Chang et al. 
2005, s. 33; Silèn et al. 2008, s. 1474).  
 

Känslomässiga stressfaktorer 
Denna kategori innehåller tre underkategorier.  Brist på erfarenhet, är den första 
underkategorin här beskrivs hur sjuksköterskor med kort erfarenhet upplever sitt yrke. 
Den andra underkategorin är; Att leva upp till egna och andras förväntningar, här 
beskrivs varför sjuksköterskorna upplever stress då de inte kan utföra det arbete som 
önskas. Den sista underkategorin är; Etiska dilemman, här beskrivs vilka etiska 
dilemman som sjuksköterskorna ställs inför i sitt vårdande och hur de påverkar henne.  
 

Brist på erfarenhet 
Att vara nyfärdig sjuksköterska innebar enligt Suresh et al. (2012, s. 775) ett stort 
ansvar vilket var en källa till stress. Purcell et al. (2011, s. 718) och Ulrich et al. (2010, 
s. 2514) beskriver att yngre sjuksköterskor överlag var mer stressade än sina äldre 
kollegor. Områden såsom vård i livets slut och avancerad vårdplanering var en källa till 
stress för de yngre (Ulrich et al. 2010, s 2514).  
 
Sjuksköterskorna med lång arbetslivserfarenhet uttryckte att oerfarna kollegor var en 
stressor enligt Hall (2004, s.11) och Billeter-Koponen och Frede´n (2005, s. 23). Om 
kollegorna var oerfarna uteblev det stöd sjuksköterskan var i behov av. Det uttrycktes 
även oro över att inte kunna kontrollera nivån på erfarenhet hos de kollegor de arbetade 
med (Hall 2004, s. 11). Obalans i arbetsgruppen mellan erfarna och oerfarna 
sjuksköterskor resulterade i en ökad arbetsbelastning för de mer erfarna 
sjuksköterskorna vilket skapade stress enligt Happell et al. (2013, s. 641). 
 
Tillfällen när en patients tillstånd snabbt förändrades eller när sjuksköterskan hade svårt 
att bedöma patientens behov upplevdes som ett stressmoment. Känslan av att de inte 
visste vad de skulle göra för patienten eller hur snabbt de skulle kunna lösa problemet 
för att uppfylla patientens behov upplevdes stressande. Denna oro och stress var särskilt 
tydlig inom akutsjukvård men sågs även hos sjuksköterskor med mindre erfarenhet 
(Hall 2004, s 8-10). Osäkerhet gällande en patients behandling är en av de vanligaste 
orsakerna till stress hos sjuksköterskor, efter arbetsbelastning och att vårda patienter i 
livets slut (Chang et al. 2006, s. 33). Att vara ansvarig för patienter med psykisk ohälsa 
var en stressfaktor. Sjuksköterskorna menade att de inte hade tillräckligt med erfarenhet 
för att vårda dessa patienter (Happell et al. 2013, s. 643).  
 

Att leva upp till egna och andras förväntningar 
Sjuksköterskorna i Hall (2004, s. 9-12) beskriver att de hade höga krav på sig själva och 
de insatser de gjorde för patienten. De var självkritiska till sin oförmåga att ge det de 
ansåg vara god vård för patienten. Sjuksköterskorna menade att det var angeläget att ge 
den vård som patienten förtjänade. Att inte kunna nå upp till den standard de såg som 
önskvärd skapade stress och en känsla av frustration. Glasberg, Eriksson och Norberg 
(2006, s 398-399) beskriver att faktorer såsom att inte kunna leva upp till andras 
förväntningar och att som personal ej kunna ge den vård patienten är i behov av på 
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grund av tidsbrist leder till samvetsstress. Förväntningarna från patienternas anhöriga 
visade sig vara en källa till stress (Happell et al. 2013, s. 642). Sjuksköterskan fick 
emellanåt utstå missnöje, ilska och ohövligheter från anhöriga vilket också orsakade 
stress (Hall 2004, s. 11).  

 

Etiska dilemman 
Att arbeta inom hälso- och sjukvård innebär att sjuksköterskan ställs inför många etiska 
dilemman och konflikter vilket kan vara en källa till stress, det ledde också till en känsla 
av maktlöshet och frustration. Att skydda patienternas rättigheter, proceduren om 
informerat samtycke till behandling och att vårda patienter i livets slutskede, var etiska 
dilemman som dagligen förekom i sjuksköterskans arbete. Andra etiska dilemman som 
kunde leda till stress var avancerad vårdplanering och att behöva fatta beslut i patientens 
ställe (Ulrich et al. 2010, s. 2513). I både Silèn et al. (2008, s. 1473) och Ulrich et al. 
(2010, s. 2513) var frågor rörande livsuppehållande åtgärder en orsak till stress. Även i 
Chang et al. (2006, s. 33) var frågor rörande död och döende en källa till stress. 
 
 
DISKUSSION 
I metoddiskussionen förs en diskussion om vilka styrkor samt svagheter som finns i 
genomförd studie. Under resultatdiskussionen förs en diskussion om huvudfyndet i 
litteraturstudien och hur det påverkar både patienter och sjuksköterska.  

Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en allmän litteraturstudie enligt Axelsson (2012, s. 203). Detta 
då litteraturstudie ger en god överblick över redan befintlig forskning. En empirisk 
studie hade också varit en metod för att besvara syftet, dock ansågs tiden vara för 
knapp.  
 

Litteratursökningen 
Vi ansåg oss ha en viss förförståelse i ämnet. Dels då båda arbetat flertalet år inom 
vårdyrket och dels på grund av erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Vid litteratursökningen arbetades med att bortse från förförståelsen och gå in med ett 
öppet sinne när det gäller källan till stress, därför har artiklar som beskriver olika källor 
till stress valts ut. Avsiktligen har många sökningar gjorts med bredd i sökningen för att 
undvika att urvalet styrs av vår förförståelse. Bredden i artiklarnas resultat ses som en 
styrka.  
 
Vid litteratursökningen uppstod problem med databasen PubMed, vilket omöjliggjorde 
en effektiv sökning. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien då endast en 
databas har använts. Litteraturstudien baseras på resultat från tolv artiklar vi ansåg detta 
vara ett lämpligt antal för att ordentligt kunna analysera resultaten vilket 
överensstämmer med Axelsson (2012, s. 208) som menar att författare som är ovana vid 
att skriva litteraturstudier skall inkludera färre artiklar. Initialt gjordes en geografisk 
avgränsning till Europa, detta för att arbetsförhållandena i möjligaste mån skulle likna 
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de svenska. Dock uppstod svårigheter med att finna tillräckligt många vetenskapliga 
publikationer som svarade an till studiens syfte. Författarna valde då att utvidga den 
geografiska avgränsningen till att också innefatta USA och Australien. Litteraturstudien 
innefattade till slut fem artiklar från USA, tre från Sverige, två från Australien, en från 
Island och en från Irland. Det kan ses både som en svaghet och en styrka att artiklarna 
kommer ifrån spridda länder. USA:s hälso- och sjukvård är till exempel inte uppbyggd 
på samma vis som den svenska vilket kan vara en svaghet när det kommer till att 
jämföra med svenska förhållanden. Det är dock en styrka att resultatet är byggt på 
upplevelser av sjuksköterskor från stora delar av världen och det har varit intressant att 
ta del av dessa upplevelser av stress.  
 
Författarna hade svårigheter vid litteratursökningen att hitta artiklar med kvalitativ 
ansats och enligt Axelsson (2012, s. 218) saknar många kvalitativa artiklar abstract. 
Detta uppmärksammades först i efterhand, hade den kunskapen funnits initialt hade 
litteratussökningen innefattat även artiklar utan tillgängligt abstract. En sådan sökning 
hade möjligen lett till att fler kvalitativa artiklar hade hittats. 
 
Författarna ansåg det svårt att finna artiklar som enbart berörde stress i arbetsmiljön. 
Flertalet av de inkluderade artiklarna behandlar även copingstrategier och presenterar 
lösningar på hur stress kan reduceras. En av artiklarna jämförde arbetsförhållandena 
mellan kinesiska och svenska sjuksköterskor och en annan jämförde sjuksköterskor med 
studenters erfarenheter av stress i arbetsmiljön. Detta kan ses som svagheter då artiklar 
med större inriktning på just stressorer kunnat bidra med ytterligare material. 
Författarna valde att använda de delar som berörde stressorer och sjuksköterskor i dess 
arbetsmiljö. Resultatet från Kina valde författarna att inte redovisa då Asien var en av 
världsdelarna som inte skulle ingå i studien.  
 

Analysen 
Litteraturstudien bygger på resultat av både kvalitativ och kvantitativ ansats, enligt 
Axelsson (2012, s. 204) kan det inom hälso- och sjukvårdsområdet vara en fördel att ta 
med både kvalitativa och kvantitativa artiklar då detta möjliggör att se på ett problem ur 
flera perspektiv. Vi kan se både svagheter och styrkor med att ha inkluderat så stor del 
kvantitativa artiklar då de kvantitativa artiklarna som metod ofta använder sig av olika 
skalor och förutbestämda frågeformulär om stress och vad som upplevs som ett 
stressmoment. Deltagarna i dessa studier kan möjligen letts in på ett särskilt 
förutbestämt spår och har inte möjlighet att fritt beskriva vad de känner. Positivt är dock 
att ett stort antal sjuksköterskors upplevelser fångats och inkluderats. Hade ett större 
antal kvalitativa artiklar använts skulle möjligen resultatet blivit mer nyanserat och 
djupgående. 
 
Ett problem som framkom under analysfasen var vår ovana att läsa och översätta 
engelska texter. Detta kan ses som en svaghet då risk finns att text kan ha feltolkats. 
Båda författarna har dock läst in sig på allt material och diskussion kring texterna och 
dess innebörd har förts, detta för att i möjligaste mån utesluta feltolkningar. Även 
lexikon och översättningsprogram i internetversion har använts. 
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Resultatdiskussion 
 
En rad stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö har identifierats i de analyserade 
studierna vilket var denna studies syfte. Dessa har indelats i tre kategorier, Brist på stöd 
som stressfaktorer, Brister i organisationen som stressfaktorer och Känslomässiga 
stressfaktorer. Resultat skiljer sig överlag inte från de översiktsartiklar författarna tagit 
del av gällande stress i sjuksköterskans arbetsmiljö. Lambert och Lambert (2008, s. 39) 
och Lim et al. (2010, s. 23) bekräftar att undermåligt stöd på arbetsplatsen, hög 
arbetsbelastning, oro över vårdkvaliteten, arbete med döende patienter och krav från 
patienter och anhöriga är alla stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö. 
 

Konsekvenser för patienter vid hög arbetsbelastning 
Resultatet visar att sjuksköterskorna fruktar att den höga arbetsbelastningen och den 
låga personaltätheten skall påverka vårdandet och få konsekvenser för patienterna. 
Krueger, Funk, Green och Kuznar (2013, s. 121-126) fann att hög arbetsbelastning och 
höga psykologiska krav på sjuksköterskan försämrar vården och dödligheten bland 
patienterna ökar. Hos patienter som genomgått en operation ökade risken för 
lungembolier, ventromboser och andningssvikt. En högre personaltäthet hade däremot 
en korrelation med mindre infektioner och minskad dödlighet.  Vi kan se att patienterna 
riskerar få komplikationer då tid för exempelvis mobilisering, andningsträning och 
patientundervisning får stå tillbaka. Utebliven vård menar Eriksson (1994, s. 92) är en 
källa till vårdlidande. I flertalet av studierna framkommer att sjuksköterskorna upplever 
att tiden till det direkta patientarbetet minskat. Den höga arbetsbelastningen bidrar till 
en försämrad omvårdnad där sjuksköterskorna upplever att de inte har tid till patientens 
behov. Tidsbrist och hög arbetsbelastning är faktorer som enligt Dahlberg et al. (2003, 
s. 47) kan leda till att vårdrelationen påverkas negativt. För att överhuvudtaget kunna 
lindra lidande och stödja välbefinnande krävs en fungerande vårdrelation mellan 
sjuksköterska och patient menar Dahlberg et al. 2003, s. 47). Sjuksköterskorna i Suresh 
et al (2012, s. 773) beskriver att den höga arbetsbelastningen påverkar deras holistiska 
syn på patienterna. Eriksson (1991, s. 130) menar att en caritativ vård bygger på just 
helhetssyn på människan och är en grund för god vård. I studien av Aiken, Sloane, 
Bruyneel, Van den Heede och Sermeus (2013, s. 146) framkommer att många 
sjuksköterskor får lämna arbetsuppgifter som är viktiga för vårdkvaliten på grund av 
hög arbetsbelastning och tidsbrist. 46 % av de svenska sjuksköterskorna menade att de 
fick prioritera bort tid för samtal med patienterna under sitt sista arbetspass. Även att 
undervisa patienter och anhöriga samt munvård var arbetsuppgifter som prioriterades 
bort. I ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2007, s. 3-4) beskrivs att lindra 
lidande är ett av sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden tillsammans med att 
främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. I kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterska beskrivs hennes ansvar för att tillgodose patientens grundläggande och 
specifika behov av omvårdnad samt att hon har ansvar att undervisa patienter och 
närstående (Socialstyrelsen 2005, s. 11).  

Aiken et al. (2013, s. 143-153) har utfört en studie i tolv europeiska länder, däribland 
Sverige om arbetsförhållanden och vårdkvalitén på sjukhus. Sjuksköterskorna fick 
uppskatta kvalitén på vården på det sjukhus de arbetade. När det gällde patientsäkerhet 
rapporterade 22 % av de svenska sjuksköterskorna att fallskador förekommer några 
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gånger per månad eller mer. Vårdrelaterade infektioner rapporterar 38 % förekommer 
några gånger per månad eller mer. Sverige ligger tillsammans med England i topp när 
det gäller antal fallskador i den genomförda studien. När det gäller de vårdrelaterade 
infektionerna är Sverige ett av tre länder som rapporterat högst siffror. När det gäller 
trycksår rapporterar 9 % av de svenska sjuksköterskorna att det förekommer några 
gånger per månad eller mer. Där vår verksamhetsförlagda utbildning är förlagd pågår ett 
förbättringsarbete med att identifiera patienter som ligger i riskzonen för trycksår och 
fallskador. Det är positivt att riskpatienter identifieras men det måste också finnas 
personal för att genomföra de preventiva åtgärderna. Det måste finnas händer som 
vänder och mobiliserar patienterna och det måste finnas ögon som kan iaktta patienter 
som är ostadiga på benen eller riskerar att trilla ur sängen. Det måste finnas tid för 
personal att följa basala hygienrutiner för att undvika vårdrelaterade infektioner och det 
måste finnas tid för mobilisering. I Aiken et al. (2013, s. 149) menar 32 % av de 
svenska sjuksköterskorna att de upplever att arbetsledningen på det sjukhuset de 
arbetade inte vidtog nödvändiga åtgärder och inte såg patientsäkerheten som en 
prioriterad fråga. Vårdgivare har enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 kap. 3) ett 
övergripande ansvar och arbeta preventivt för att undvika vårdskador.  
 

Konsekvenser av stress för sjuksköterskan 
I ett antal av de analyserade studierna beskriver sjuksköterskorna att de upplever 
frustration och stress på grund av att de inte kan utföra den vård som patienten är i 
behov av. Glasberg et al. (2007, s. 398-399) beskriver att som sjuksköterska behöva dra 
ned på vårdkvaliteten, gör att sjuksköterskan drabbas av ett dåligt samvete och detta 
leder till samvetsstress. Att ständigt känna samvetsstress kan göra sjuksköterskan 
känslomässigt utmattad (Glasberg et al. 2007, s. 398). Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski, 
Clarke, Giovannetti, Hunt, Rafferty, Shamian och Busse (2001, s. 46) har i en studie 
undersökt sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på sjukhus. Studien visade att strax 
under 30 % och upp till 40 % av sjuksköterskorna kände sig överväldigande och 
känslomässigt utmattade av sitt arbete. Su, Weng, Tsang och Wu (2009, s. 426) lät all 
personal på sjukhusen själva skatta sin mentala hälsa. Resultatet visade att 
sjuksköterskor var den grupp som hade sämst mental hälsa. Stressfaktorerna påverkar 
inte bara sjuksköterskans arbetsinsats utan hon riskerar dessutom att själv bli sjuk. 
Chang et al. (2006, s. 34) har studerat fysisk och mental ohälsa hos sjuksköterskor. 
Deras studie visar att bland annat hög arbetsbelastning och stress i arbetsmiljön 
korrelerar med fysisk och psykisk ohälsa. Författarna anser att sjukhusen borde ha mer 
klara riktlinjer om vad som skall ingå under sjuksköterskans ansvarsområde och dessa 
skall vara kopplade hennes kunskaper. På så vis skulle möjligen arbetsbelastningen 
minska. 
 
När det gäller sjuksköterskans arbetssituation har senaste tiden fokus i massmedia varit 
lönen. Vi menar dock att lika viktig som diskussionen om lön är, lika viktig är 
diskussionen om arbetsmiljön. Sjuksköterskorna måste få bättre förutsättningar att 
bedriva en god och patientsäker vård. De måste få tid att utföra den omvårdnad de är 
ålagda och utbildade för. Genom en förbättrad arbetsmiljö med mindre stress skulle 
sjuksköterskans upplevelse av hälsa förbättras. Enligt Socialstyrelsen (2009, s. 182-197) 
är psykisk ohälsa på grund av stress är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa. Vi tror 
att sjukskrivningsantalet bland sjuksköterskor möjligen skulle minska och på så vis 
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skulle kostnader för sjukskrivningar minskas. Att orka arbeta inom sin profession fram 
till pension och att undvika att sjuksköterskor väljer andra yrkesbanor kräver en 
förändring i arbetsmiljön. Om arbetsmiljön på sjukhus gjordes mer attraktiv så kanske 
möjligheten att behålla en frisk och välmående personalstyrka skulle främjas. Detta 
menar författarna skulle bidra till en hållbar samhällsutveckling.  
 
 
SLUTSATSER 
Litteraturstudien har belyst ett flertal stressfaktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som 
kan vara en hjälp för arbetsgivare i framtida förbättringsarbete rörande arbetsmiljö. 
Författarna hoppas att studiens resultat kan öka medvetenheten om att stress kan leda till 
ohälsa. Om stressfaktorer reduceras kan det gagna dels sjuksköterskan men även 
patienten då förhoppningsvis mer tid kan avsättas för vårdrelationen, omvårdnaden 
kring patienten och patientsäkerheten. Sjuksköterskan skulle få ökad chans att arbeta 
utifrån vårdvetenskaplig grund och på ett etiskt korrekt sätt, samtidigt som hon 
förhoppningsvis upplever en god hälsa. Författarna önskar mer kvalitativ forskning om 
sjuksköterskor och samvetsstress.   
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M.,  Bidewell, 
J., Johnson, A., 
Lambert, V.A., 
Lambert, C.E. 
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The 
Relationships 
Among 
Workplace 
Stressors, 
Coping 
Methods, 
Demographic 
Characteristics, 
and Health in 
Australian 
Nurses 
 
Journal of 
Professional 
Nursing 
 
 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Beskriva 
relationerna 
mellan, 
arbetsplatsens 
stressfaktorer, 
coping 
mekanismer och 
psykisk och fysisk 
hälsa hos 
sjuksköterskor i 
Australien. 

Tvärsnittstudie/ 
Beskrivande 
korrelationsstudie. 
320 sjuksköterskor 
på sjukhus i 
Australien svarade 
på frågor om 
stressfaktorer på 
arbetet, fysisk och 
psykisk hälsa och 
coping strategier. 
Analys med 
Pearson korrelation.  

Stressutlösande 
faktorer 
hittades, bland 
annat hög 
arbetsbelastning
, arbete med 
döende och 
avlidna 
patienter. 
Osäkerhet kring 
behandling 
samt konflikter 
kollegor 
emellan. 

Glasberg, A.L.,  
Eriksson, S., 
Norberg, A., 
 
2007 
 
Burnout and 
‘stress of 
conscience’ 
among 
healthcare 
personnel 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka 
faktorer som kan 
bidra till 
utbrändhet bland 
personal inom 
hälso-och 
sjukvård. 
 
 

Tvärsnittstudie.  
423 personer från 
olika 
yrkeskategorier på 
ett sjukhus i 
Sverige besvarade 
ett frågeformulär. 
Svaren 
analyserades med 
Pearsons 
korrelation. 
 
 
 
 

Genom att 
behöva sänka 
sina ambitioner 
i omvårdnaden 
av patienter 
skapas 
”Samvetsstress” 
vilket leder till 
att personalen 
blir 
känslomässigt 
utmattade och 
utbrända. 
 
 

Hall, S. D. 
 
2004 
 
Work-related 
stress of 
Registered 
Nurses in a 
hospital setting. 
 
Journal for 
Nurses in staff 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Identifiera  
arbetsrelaterade, 
vanligt 
förekommande 
stressorer och 
coping-strategier 
hos sjuksköterskor 
i sjukhusmiljö. 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie. 10 
sjuksköterskor från 
olika kliniker på ett 
sjukhus i USA 
deltog. Intervjuerna 
spelades in. Svaren 
kategoriserades. 
Kombinerat med 4 
observationstillfälle
n på 15 minuter för 
att skapa 

Flertal 
stressorer 
presenteras i 
kategorier. 
Exempelvis:  
yttre hinder 
som skapade 
stress, snabba 
förändringar i 
patientens 
status. 
Avsaknad av 
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development 
 

trovärdighet för de 
teman som funnits i 
intervjuerna. 
 
 
 

kompetent 
personal, egna 
förväntningar 
på hur vården 
skall bedrivas. 

Hautala, K. T., 
Saylor, C. R., 
O`Leary – 
Kelley, C. 
 
2007 
 
Nurses`percepti
ons of stress 
and support in 
the preceptor 
role. 
 
Journal for 
Nurses in Staff 
Development. 
 
 
 
 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka om 
sjuksköterskor 
känner stress I den 
handledande rollen 
av nya 
medarbetare och 
studenter. Hur 
stressigt upplever 
de att det är att 
handleda och 
varför. Att 
undersöka om de 
får stöd från sin 
omgivning i sin 
roll. 
 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ ansats. 
Frågeformulär 
skickades ut till 
sjuksköterskor 
arbetandes inom 
akutsjukvården på 
två stora sjukhus i 
USA. 48 
sjuksköterskor 
svarade. Analys av 
kvantitativa data 
med hjälp av 
beskrivande 
statistik. Kvalitativa 
data kodades och 
grupperades i olika 
teman. 
 
 

Det innebär 
stress till en 
viss grad att 
handleda.  
Mest stressande 
var det att ta 
hand om 
patienter och 
samtidigt 
handleda. 
 Handledning 
tar mycket tid 
och energi. 
Stödet 
upplevdes 
dåligt. 
 
 
 

Happell, B.,  
Dwyer, T.,  
Reid-Searl, K.,  
Burke, K.J.,  
Caperchione, 
C.M.,  Gaskin, 
C.J. 
 
2013 
 
Nurses and 
stress: 
recognizing 
causes and 
seeking 
solutions 
 
Journal of 
Nursing 
management 
 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Identifiera 
sjuksköterskors 
stressorer från 
flera perspektiv 
och få dem att 
minska. 

Kvalitativa 
intervjuer. 
38 sjuksköterskor 
deltog från ett 
sjukhus i 
Australien. De 
delades upp i sex 
grupper.  Två frågor 
om vad det var som 
stressade 
sjuksköterskorna 
och hur de trodde 
att stressen kunde 
minska ställdes. De 
diskuterade i 
gruppen och blev 
inspelade. En 
induktiv 
innehållsanalys 
genomfördes och 
teman kunde 
skapas. 

Faktorer som 
hög 
arbetsbelastning
, svårigheter att 
nå doktorer, 
anhöriga, 
problem i 
personalgruppe
n, skiftarbete, 
inga raster 
visade var 
stressfaktorer.  
Alternativ till 
förbättring 
framkom 
exempelvis, 
ändrade tider på 
skift och raster 
var exempel. 
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Purcell, S.R, 
Kutash, M.,  
Cobb, S. 
 
2011 
 
The relationship 
between 
nurses`stress 
and nurse 
staffing factors 
in a hospital 
setting. 
 
Journal of 
Nursing 
management 
 
 
 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka 
sjuksköterskans 
stress och hur den 
är relaterad till 
bemanningen på 
sjukhuset. 
 
 
 
 
. 

Tvärsnittsstudie. 
197 sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
USA deltog och 
besvarade ett 
frågeformulär. 
Frågor om ålder, 
stress, bemanning, 
arbetsmiljö ställdes. 
Analys med 
Pearsons 
Korrelation för att 
påvisa eventuella 
samband. 
 
 
 
. 

Det enda 
signifikanta 
sambandet som 
hittades var att 
om  
sjuksköterskan 
var  äldre (38-
68 år) upplevde 
hon mindre 
stress. 
 
 
 
 

Sveinsdòttir, 
H., Biering, P., 
Ramel, A. 
 
2006 
 
Occupational 
stress, job 
satisfaction and 
working 
environment 
among 
Icelandic 
nurses: A cross-
sectional 
questionnaire 
survey. 
 
Intenational 
Journal of 
Nursing studies 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka vilka 
faktorer som 
bidrar till 
arbetsrelaterad 
stress bland 
Isländska 
sjuksköterskor, 
som arbetar inom 
och utanför 
sjukhusmiljön 

Tvärsnittsstudie.  
219 sjuksköterskor 
på Island deltog. 
65% av 
sjuksköterskorna 
arbetade på sjukhus 
och 35% utanför. 
Frågor om 
arbetsbetssituatione
n, stress och 
tillfredställe med 
arbetet besvarades 
via ett 
frågeformulär.  
Pearssons 
Korrelations 
användses för att 
påvisa samband 
mellan 
arbetsfaktorer och 
stress 

Flertalet 
stressfaktorer 
framkom, bland 
annat för stor 
arbetsbelastning
, dålig feedback 
på utfört arbete 
och dåliga 
resurser. Var 
sjuksköterskan 
nöjd med sitt 
arbete och hade 
lång erfarenhet 
var hon mindre 
stressad. 

Silèn, M., Tang, 
P.F ., 
Ahhlström, G. 
 
2008 
 
Swedish and 
chinese 
nurses`concepti
ons of ethical 
problems: a 
comparative 
study. 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka 
svenska och 
kinesiska 
sjuksköterskors 
föreställning om 
etiska dilemma 
och arbetsrelaterad 
stress. Finns det 
någon skillnad 
mellan 
sköterskorna i 
dessa två länder 
och mellan olika 
typer av kliniker? 

Kvantitativ studie.  
Frågeformulär 
användes. 136 
sjuksköterskor på 
ett sjukhus i Kina 
deltog och 137 
svenska 
sjuksköterskor på 
två olika sjukhus.  
Analys med SPSS, 
Chi-test, Mann-
Whitney U-test 
eller Kruskall-
Wallis test. 

Det vanligaste 
etiska dilemmat 
i båda 
grupperna var 
hög 
arbetsbelastning
, Svenska 
sjuksköterskor 
upplevde fler 
etiska problem 
än de kinesiska 
sjuksköterskorn
a. Majoriteten 
av 
sjuksköterskorn
a i båda 
länderna ansåg 
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att det var liten 
skillnad mellan 
rådande kvalité 
i omvårdnaden 
och det 
egentliga 
behovet. 

Suresh, P., 
Matthews, A., 
Coyne, I. 
 
2012 
 
Stress and 
stressors in the 
clinical 
environment: a 
comperative 
study of fourth-
year student 
nurses and 
newly qualified 
general nurses 
in Ireland, 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Mäta och jämföra 
upplevd nivå av 
jobb relaterad 
stress hos fjärde-
årets 
sjuksköterskestude
nter och 
nyutexaminerade i 
klinisk kontext.  
Att undersöka 
deltagarnas syn på 
stress och 
stressorer. 

Tvärsnittsstudie 
Både kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats. Två 
hypoteser utgick 
studien ifrån. 31 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor och 
40 
sjuksköterskestuden
ter från sex sjukhus 
på Irland deltog. 
Frågor från nursing 
stress scale 
analyserades  i 
SPSS. En öppen 
fråga ställdes vilket 
utmynnade i fyra 
teman. 

Stress 
upplevelsen är 
inte högre hos 
nyfärdiga 
sjuksköterskan 
än studenterna. 
Överdriven 
arbetsbelastning 
upplevdes av 
båda grupperna 
och var en 
stressor. Hade 
negativ 
inverkan på 
helhetssynen på 
patienten. 

Ulrich, M.C., 
Taylor, C., 
Socken, K., 
O`Donnell, P., 
Farrar, A., 
Danis, M., 
Grady, C. 
 
2010 
 
Everyday 
ethics: ethical 
issues and 
stress in nursing 
practice. 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Undersöka typen 
av stress, frekvens 
och nivåer av 
stress relaterat till 
etiska frågor 
sjuksköterskor 
stött på i sitt 
dagliga arbete. 

Kvantitativ studie. 
Tvärsnittsstudie 
422 sjuksköterskor 
från fyra olika 
stater i USA deltog 
och besvarade 
frågeformulär som 
skickats till dem. 
Analys med SPSS. 
Pearsons 
korrelation. 

Bemanningsfrå
gor, att skydda 
patientens 
rättigheter, 
avancerad 
vårdplanering, 
att fatta beslut 
åt patienten, 
proceduren med 
informerat 
samtycke om 
vård och frågor 
rörande livets 
slut var orsak 
till stress i 
arbetsmiljön. 
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