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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Stress är en försvarsmekanism som förbereder kroppen för flykt eller kamp. I 

dagens samhälle kan däremot stressen leda till problematik både fysiskt och psykiskt för 

människan. Det är ett återkommande problem i sjuksköterskans profession och hanteringen 

av stress är olika samt beroende av vad som orsakar den.  

Syfte: Att undersöka orsaker till arbetsrelaterad stress utifrån sjuksköterskans upplevelser.  

Metod: En litteraturstudie som grundar sig i tio kvalitativa artiklar som handlar om 

arbetsrelaterad stress utifrån sjuksköterskans upplevelser. Analysmetoden som användes var 

Evans tolkande analysmodell.  

Resultat: Hög arbetsbelastning visas vara en huvudorsak till arbetsrelaterad stress för 

sjuksköterskorna vilket kunde påverkas av konkurrerande roller och tidspress. Ytterligare 

orsak var brist på stöd från kollegor eller verksamheten. En annan stressorsak för 

sjuksköterskorna var brist på samarbete mellan kollegorna vilket kunde orsakas av brist i 

kommunikationen. Resultatet redovisades i tre huvudkategorier: Högt ställda krav, 

otillräckliga tillgångar på arbetsplatsen och bristande relationer mellan kollegor.  

Slutsats: Studien har uppmärksammat verksamhetens betydelse för den arbetsrelaterade 

stressen hos sjuksköterskor. Detta problem kan inte enbart hanteras av sjuksköterskorna utan 

verksamheten måste inneha intresse för förändring. 
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INLEDNING 
 

Stress på arbetet är något sjuksköterskor utsätts för dagligen. Uppsatsen kommer att 

presentera olika faktorer som bidrar till ökad arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 

Intresset för ämnet bildades när författarna upplevde den arbetsrelaterade stressen vid sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Tankar om vad det finns för orsaker till stressen skapades 

och författarna upplever att kunskap om ämnet behövs för att kunna hantera stressen i det 

framtida yrket som sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 

 
Sjuksköterskan som profession 

Sjuksköterskans arbete har fyra byggstenar, dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

förhindra ohälsa och lindra lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dessa fyra 

kategorier är ICN:s etiska riktlinjer. Riktlinjerna belyser även betydelsen av att 

sjuksköterskans hälsa inte ska påverkas negativt (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

är hälsa ett tillstånd av upplevd stabilitet vilket är beroende av individens uppfattningar och 

upplevelser.  

  

Sjuksköterskan har som ansvar att tillgodose och främja allmänhetens hälsa och sociala 

behov. I sjuksköterskans profession är det viktigt att vara respektfull, lyhörd, finna 

medkänsla, vara trovärdig och visa respekt för integriteten hos alla individer. Sjuksköterskan 

arbetar även med en hållbar miljö och med medvetenhet kring miljöns betydelse för hälsa. 

Att ha ett gott samarbete och respektera sina kollegor är även något sjuksköterskan ska ta 

hänsyn till (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). För att kunna göra ett gott arbete är det 

viktigt att främja sjuksköterskans hälsa och kompetens (Ibid.). Befrämja en sjuksköterskas 

hälsa kan nämligen bidra till en minskad arbetsrelaterad stress.  

 

Fysiologisk och psykologisk stress   

 

Stress är i grunden en försvarsmekanism som förbereder kroppen för fysiskt aktivitet som 

flykt eller kamp (Levi, 2001). Den miljö som dagens moderna människa lever i är annorlunda 

jämfört med den miljö som fanns när stressen var en nödvändighet för överlevnad. Den 

moderna människan blir bland annat stressad inför jobbet och ekonomiska problem. 

Förloppet börjar när det sker situationer där det krävs att individen anpassar sig utifrån 

omgivningen (Levi, 2001). Processen inne i kroppen börjar med att signaler om fara skickas 

från hjärnbarken till hjärnstammen. Kroppen reagerar med ökad hjärtverksamheten, ökad 

andning och kroppen spänns. Det är en reaktion av adrenalin och noradrenalin som frisätts i 

blodbanan. Dessa två stresshormoner utvinner bränsle från socker och fettdepåer som når ut i 

blodbanan för att förbereda kroppen för flykt eller kamp (ibid). 

  

Att periodvis uppleva stress är inte farligt eftersom kroppen hinner att återhämta sig. När 

kroppen utsätts för stress under en längre period, blir det däremot svårare för kroppen att 

återhämta sig (Stjernström Roos, 2014). Stressen kan alltså skada människan om kroppen 

utsätts för påfrestningar under en längre period (Levi, 2001). Komplikationer som kan uppstå 

under en längre period av stress är t.ex. förhöjt blodtryck och hjärtinfarkt (Stjernström Roos, 
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2014). Andra komplikationer av stress är utbrändhet (Khamisa, Peltzer, Ilic, & Oldenburg, 

2016). 

 

Utbrändhet definieras som en blandning av utmattning och förnimmelse av förtvivlan (Levi, 

2001). Upplevd stress på arbetsplatsen kan göra sjuksköterskorna emotionellt utmattade. 

Emotionell utmattning kan sedan orsaka utbrändhet vilket leder till en ökad arbetsrelaterad 

stress (Manzano García & Ayala Calvo, 2012). Den ökade utbrändheten hos sjuksköterskorna 

har också ett samband mellan ökat krav och ökad belastning på arbetsplatsen (Russell, 2016). 

Utbrändhet är även något som anses vara en faktor som gör att omvårdnaden av patienter 

försämras (Russell, 2016). En svensk studie visar att var femte sjuksköterska med fem års 

erfarenhet ville lämna yrket. Detta var relaterat till de nivåer av utbrändhet som existerar i 

professionen (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014).  

 

Vad som framkallar arbetsrelaterad stress  

 

De faktorer som ger upphov till stressen orsakas av brist i balansen mellan vad människan 

behöver och vad omgivningen/miljön kräver. Behovet av att vara ansvarsfull är en faktor som 

människan är i behov av för att uppnå balans i livsvärlden. De krav som finns angående 

ansvar förändras och påverkas av omgivningen och miljön. Kraven kan komma från 

arbetsplatsen, familjen och kollegor. När människan påfrestas genom höga krav och stort 

ansvar från omgivningen/miljön bildas en obalans i livsvärlden. Det är något som kan leda till 

arbetsrelaterad stress. Hur dessa påfrestande faktorer upplevs är däremot individuellt.  

Alla människor har olika förutsättningar och därför skiljer sig reaktionen för varje enskild 

människa beroende på situationen (Levi, 2001). 

  

Sjuksköterskans upplevelser och hantering av arbetsrelaterad stress  

 

Oavsett var en sjuksköterska arbetar upplevs stress på arbetsplatsen, däremot varierar 

upplevelsen beroende på var sjuksköterskan arbetar (Blomberg, 2016). Denna skillnad beror 

på de stressfaktorer som existerar på de olika arbetsplatserna (McMeekin, 2017). 

En högre stress upplevs däremot hos de sjuksköterskor som arbetar på en kirurgavdelning 

(Blomberg, 2016). Det är även registrerat att sjuksköterskor som arbetar inom onkologiska 

avdelningar utsätts för en högre nivå av stress jämfört med andra avdelningar (Jasperse, Herst 

& Dungey, 2014).  

  

En stressad sjuksköterska kan få problematik med minnet, koncentrationen och sin förmåga 

till beslutfattande. Utifrån dessa sekundära symptom kan patientsäkerheten försämras 

(Elfering, et al. 2017). Andra stressfaktorer kan vara organisatoriska faktorer på avdelningar 

eller känslomässig utmattning. Dessa faktorer kan i sin tur påverka sjuksköterskornas 

arbetsnöjdhet (Jasperse et al. 2014). Stressen som kan upplevas av sjuksköterskorna under ett 

arbetspass kan leda till att det sociala beteendet utanför arbetsplatsen förändras. Den sociala 

beteendeförändringen är oftast ogynnsam och kan resultera i att sjuksköterskan 

familjeförhållanden påverkas negativt (Happell et al. 2013a). 

  

Yngre sjuksköterskor upplever mer utmattning jämfört med äldre kollegor. Att uppleva 

utmattning associeras med höga psykologiska krav och låg nivå av stöd från arbetsplatsen. De 

sjuksköterskor som upplever svagt stöd från arbetsplatsen upplever negativ påverkan på 

välbefinnandet (Leka, Hassard & Yanagida, 2011).  

 

Viljan att hantera den arbetsrelaterade stressen genom copingstrategier existerar hos 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Elfering%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27326467
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Happell%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24151698
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sjuksköterskorna (Jasperse, Herst & Dungey, 2014). Copingstrategierna handlar om hur 

sjuksköterskorna ska hantera och agera i särskilda situationer för att minska den 

arbetsrelaterade stressen. En del sjuksköterskor använder sig av alkohol, rökning och motion 

för att kunna hantera den arbetsrelaterade stressen utanför arbetsplatsen (Happell et al. 

2013a). Sjuksköterskorna gör även valet att undvika andra individer vilket kan leda till 

ogynnsamma familjeförhållande (Ibid.). Det verkar därför som att det finns både gynnsamma 

och ogynnsamma copingstrategier som sjuksköterskan använder sig av.  

 

TEORETISK REFERENSRAM   

 
Denna litteraturstudie har en vårdvetenskaplig inriktning. Genom ett vårdvetenskapligt 

synsätt kan hälsa belysas som ett tema genom studien. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

definieras hälsa som en upplevelse av att vara i jämvikt. De menar att det handlar om en inre 

balans eller en känsla av stabilitet. Hälsa upplevs olika hos varje enskild individ, men 

begreppet hör samman med människans tillvaro (ibid.). Genom att se hälsa som en subjektiv 

upplevelse som är unik för varje individ kan denna studie bidra med en mer omfattande 

uppfattning av upplevelser kring arbetsrelaterad stress. Upplevelsen av hälsa utgår från 

människans livssituation (ibid.). Genom detta synsätt kan studien bidra med en djupare 

förståelse om hur sjuksköterskorna individuellt uppfattar den arbetsrelaterade stressen. Att se 

hälsa som en individuell upplevelse bidrar även till att hälsa utifrån sjuksköterskans 

upplevelse belyses. 

 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors upplevelser, därför används även livsvärlden 

som ett centralt begrepp. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden något unikt som 

varje individ upplever runt omkring sig. Tolkningen av livsvärlden är alltså unik men är 

beroende av och kopplad till varje enskild individs uppfattning. Sjuksköterskor som är 

stressade upplever alltså livsvärlden olika. Skillnaden beror på de erfarenheter, tankar och 

handlingar som skapar den unika livsvärlden (ibid.). Detta betyder att när en sjuksköterska 

anser att en situation är stressande, behöver inte andra sjuksköterskor instämma. Genom detta 

synsätt på livsvärlden kan förståelser av skillnader angående uppfattning om arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskorna förklaras.   

 

Författarna vill genom denna studie få en ökad förståelse kring sjuksköterskans upplevelser 

till orsaken av arbetsrelaterad stress. Hälsa och livsvärld är centrala begrepp inom 

vårdvetenskapen och med hjälp av dessa begrepp kan sjuksköterskans upplevelser 

tydliggöras. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR/ PROBLEMFORMULERING 
 

Tidigare forskning visar att en stressfull miljö för sjuksköterskan kan leda till kroppslig och 

mental påverkan. Problem som oftast medföljer är en försämrad vårdkvalité för patienten. De 

ökade kraven och belastningen som existerar på arbetsplatsen gör sjuksköterskorna 

emotionellt utmattade. Detta i sin tur leder till en pressad sjuksköterska som tillslut kan bli 

utbränd. Den tidigare forskningen visar vad för konsekvenser en stressfull miljö kan orsaka. 

Däremot är det viktigt att undersöka vad som orsakar den arbetsrelaterade stressen för att 

kunna förhindra den. Det är utifrån sjuksköterskornas perspektiv det går att förstå vad som 

anses vara orsakerna till den arbetsrelaterade stressen. Genom denna kunskap kan andra 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Happell%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24151698


 4 

sjuksköterskor få inblick i vad som vanligtvis är stressande faktorer på en arbetsplats. 

Kunskapen kan sedan hjälpa dem att manövrera arbetsmiljön och därigenom hantera stress. 

Ett svar på detta problemområde kan formuleras genom att besvara vad orsaken till vad 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor beror på.  

 

SYFTE  
 

Syftet med studien var att undersöka orsaken till arbetsrelaterad stress utifrån sjuksköterskans 

upplevelser. 

 

METOD  
 

För att syftet skulle kunna besvaras gjordes valet att göra en kvalitativ litteraturstudie med en 

induktiv ansats. En kvalitativ studie fokuserar på tolkningar och erfarenheter (Henricsson & 

Billhult, 2012). Litteraturstudie fokuserar sedan på att skapa en överblick av den 

kunskapssituation som existerar kring ämnet (Friberg, 2012). Med en induktiv ansats kan 

sedan studien fokusera på de levda erfarenheterna hos informanterna, vilket förhåller sig till 

denna studies syfte (Henricsson & Billhult, 2012).  

 

Datainsamling  
 

Insamling av data utfördes under våren 2017. Artiklarna söktes i Cinahl och Pubmed vilket 

ansågs vara relevanta databaser i förhållande till studiens syfte. Cinahl och Pubmed är 

databaser som inriktar sig inom hälsa och sjukvård (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & 

Beck, 2016). Sökmetoden utgick från Polit och Beck (2016). Först gjordes frisökningar i 

databaserna för att hitta nya aktuella artiklar som inte fått MeSH eller Cinahl Headings 

termer. Genom frisökningar hittades även förslag på ämnesord som ansågs vara relevanta för 

studiens syfte. För att få en strukturerad sökning användes sedan MeSH och Cinahl Headings 

termer i sökningsmomenten, filter användes även för att göra en ytterligare avgränsning. Alla 

sökningarna hade filterna “Full text” och publicerade inom fem år förutom en (se bilaga 1). 

Referenslistorna i de utvalda artiklarna lästes igenom, så kallad sekundärsökning. Artiklar 

som ansågs vara relevanta i förhållande till studiens syfte valdes därefter ut för att användas i 

studiens resultat. Följande sökord användes i olika kombinationer: Stress, Nurse, Attitude of 

health personnel, Qualitative, Occupational och work enviroment. Ytterligare information 

presenteras i sökschemat (Bilaga 1). Inkluderade artiklar i studiens resultat finns presenterade 

i artikelöversikt (bilaga, 2).   
 

Urval  

 

Denna studie grundas i vetenskapliga originalartiklar. Ett krav var att artiklarna skulle vara 

Peer Reviewed, detta kontrollerades via Ulrich Webb (2017).  Peer reviewed innebär att 

artiklar är granskade och har en akademisk och vetenskaplig standard eftersom de är 

granskade av personer som är experter inom området (Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011).  

Givna inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om arbetsrelaterad stress utifrån 

sjuksköterskans synvinkel. Ytterligare avgränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna på 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
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engelska och vara äldst fem år gamla. Artiklarna som inkluderades i studien hade sitt 

ursprung från Australien, Europa och Nordamerika samt hade ett resultat som 

överensstämmer med studien syfte. För att avgränsa studiens storlek inkluderades därför 

endast dessa tre världsdelar. Artiklar från Norden överstämmande inte med studiens syfte 

eller hade inte givna inklusionskriterier, därför ingick de inte i studien. Även artiklar utan 

etiskt resonemang exkluderades.  

 

För att bedöma artiklarnas kvalité användes kvalitétsbedömningen av Fribergs (2012) 

granskningsmall (bilaga, 3). Det var totalt nio frågor, “besvarad fråga” gav ett poäng, 

“obesvarad fråga” gav noll poäng. Genom att sammanställa hur många frågor som besvarades 

kunde procentsatsen räknas ut.  Låg kvalité var under 70 %, medel kvalité 80-90 % och hög 

kvalité över 90 %. Artiklarna som inkluderades i studien var av medel och hög kvalité (se 

bilaga, 3).  

 

Dataanalys 

 

Analysen utgick från Evans (2002) tolkande analysmodell. Den valda analysmetoden 

fokuserar på litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den utförda studien utgick från kvalitativt 

perspektiv med grund i artiklar och därför ansågs Evans (2002) tolkande analysmodell var 

relevant för dataanalysen. Denna analysmodell förklaras i Evans (2002) som en tolkning av 

viktigt resultat från olika artiklar.  

 

Analysen började med att artiklarna lästes flertalet gånger enskilt. När en överblick av 

artiklarna bildats började relevant data plockas ut. Ett urval gjordes från resultatet i artiklarna 

för att få data som var relevant i förhållande till studiens syfte. Tillsammans valdes meningar 

ut som ansågs vara mest relevanta utifrån artiklarnas resultatdel. Därefter kondenserades 

materialet till mindre komponenter för att bli mer hanterbart. Det viktigaste kondenserade 

resultatet diskuterades och jämfördes med studiens syfte, detta för att inte oväsentlig data 

skulle inkluderas i studiens resultat. Underkategorier skapades utifrån skillnader och likheter i 

det viktigaste resultatet, utifrån kondenseringen. Evans (2002) menar att detta steg är viktigt 

för att kunna skapa en helhet av materialet. När likheterna i underkategorierna upptäcktes 

kunde även huvudkategorier skapas. Därefter kontrollerades de olika underkategorierna och 

huvudkategorierna i förhållande till studiens syfte. Detta gjordes för att studiens resultat 

skulle bli mer pålitligt eftersom underrubriker och huvudrubriker ska stämma överens med 

syftet i den utförda studien (Ibid.). Varje huvudkategori och underkategori stödjs av 

originalartiklar som ingår i resultatet (Ibid.). Analysmodellen modifierades med ett tillägg för 

att göra materialet mer lätthanterligt. Detta steg innebar en kondensering där faktameningar 

förkortades till mindre komponenter. Andra steget i analysen räknas därför inte till Evans 

(2002) tolkande analysmodell. Genom detta tillägg blev materialet mer hanterbart eftersom 

materialmängen blev mindre. Därför bidrog detta steg till en förenklad analys. Exempel på 

analys kan ses i tabell 1.  

 

Tabell 1.  

Viktigt resultat Kondensering Underkategorier Huvudkategorier 
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Några sjuksköterskor 

kände sig stressade 

eftersom de inte utvecklat 

någon karriär i deras jobb 

och de kände att deras 

chef inte såg deras 

ansträngning. 

Stress uppstod när 

karriärutvecklings 

möjligheter inte 

fanns. 

 

Brist på stöd 

 

Otillräckliga 

tillgångar på 

arbetsplatsen 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska informanter som inkluderas i en studie givit 

samtycke till att delta och att få avbryta sin medverkan när de vill. Utöver detta ska 

deltagarnas personuppgifter förvaras på ett säkert sätt, informanterna ska även vara 

informerade om att deras uppgifter endast ska användas till den aktuella forskningen.  

Denna studie undersökte sjuksköterskors upplevelser om orsaken till arbetsrelaterad stress. 

Det är därför viktigt att artiklarna som använts i studiens resultat har granskats av etiska 

kommittéer som är medvetna om dessa rekommendationer. Enligt Forsberg & Wengström 

(2013) är de viktigt att vid en litteraturstudie använda studier som fått tillstånd från etiska 

kommittéer eller att noggrant etiskt övervägande gjorts. Artiklarna som användes i studiens 

resultat är granskade av olika etiska kommittéer och därför uppfylls detta krav. Författarna 

försökte tolka och analysera data via ett objektivt synsätt för att minimera risken att påverka 

resultatet.  

 

RESULTAT 
 

Den upplevda stressen orsakades av olika faktorer på arbetsplatsen, specifikt fanns det alltså 

inte bara en orsak till den arbetsrelaterade stressen. De huvud- och underkategorier som 

framkom som svar till studiens syfte presenteras i tabellen 1.  

 

Tabell 1.  

Huvudkategori Underkategori 

Högt ställda krav Hög arbetsbelastning  

 Brist på kontroll 

 Bristande patientsäkerhet 

Otillräckliga tillgångar på arbetsplatsen Brist på stöd  

 Brist på resurser 

Bristande relationer mellan kollegor  

 

 

Högt ställda krav  

 

De högt ställda kraven som sjuksköterskan exponerades för på arbetsplatsen ansågs var en 

orsak till stress. Det framgick att det fanns flera omständigheter som var bidragande däremot 

var den främsta huvudorsaken hög arbetsbelastning. Utöver det framgick även brist på 

kontroll och bristande patientsäkerhet som orsaker till högre krav på sjuksköterskan. 
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Hög arbetsbelastning  

 

Konkurrerande och krävande roller var något som orsakade en hög arbetsbelastning vilket i 

sin tur ledde till stress. Sjuksköterskan hade många arbetsuppgifter som skulle utföras och när 

det blev för påfrestande kunde det leda till ökade nivåer av stress. Ökad arbetsbelastning 

påverkade även sjuksköterskornas tidsplanering vilket gjorde att de blev tvungna att börja 

arbeta i högre tempo för att hinna med arbetsuppgifterna, vilket var ytterligare en orsak. En 

konsekvens av den höga arbetsbelastningen var känslor av utbrändhet hos sjuksköterskorna 

efter ett krävande arbetspass (Suresh, Matthews & Coyne, 2013).    

 

Det var inte bara många arbetsuppgifter som ledde till stress utan även de uppgifter 

sjuksköterskorna inte ansåg vara vårdande eller som inte tillhörde sjuksköterskans profession. 

Det orsakade tidspress och stress på arbetsplatsen. Exempel på orsaker belyses i denna 

situation:  

I feel as if I was utilised to perform a wide range of duties such as washing beds to carrying 

out clerical work, which I feel are not nursing tasks. I feel that performing those non-nursing 

tasks took up a large part of my time, which I could have otherwise attributed to direct 

personal/patient care. This left me feeling very stressed and under pressure to complete my 

own work (Suresh et al., 2013, s. 774). 

 

De förväntningar och krav som fanns i sjuksköterskans profession var ytterligare en faktor 

som bidrog till den arbetsrelaterade stressen. Nyexaminerade sjuksköterskor hade blandade 

känslor över det ökade ansvaret för patienter och de kunskapskrav som fanns i den nya 

professionen. Den ökade arbetsbelastningen som en konsekvens av ökade förväntningar och 

högt ställda kunskapskrav gjorde sjuksköterskorna stressade på arbetsplatsen (Suresh et al., 

2013).  

 

“I am excited about being a staff nurse but it does make me stressed when I think about 

wearing a staff nurses uniform and the expectations it brings.” (Suresh et al, 2013, s. 775) 

 

Avsaknad av tid var ett fenomen som framkom som orsak till ökad stress på arbetsplatsen. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna blev tvungna att arbeta under tidspress eftersom de inte 

fanns tid till att färdigställa arbetsuppgifterna. Ytterligare faktorer som orsakade tidspress var 

ekonomiska och administrativa omständigheter. Tillsammans utökade dessa omständigheter 

den upplevda stressen hos sjuksköterskan (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013). Tidspress 

kunde även uppstå som en konsekvens av att patienterna anlände sent till sina bokade tider 

(Vioulac, Aubree, Massy & Untas, 2016). Resterande tider som var bokade blev därför 

påverkade, vilket gjorde att sjuksköterskan upplevde stress. När tiden inte var tillräcklig blev 

sjuksköterskorna tvungna att prioritera bort sina raster. Den höga arbetsbelastningen som en 

följd av tidspress kunde därför påverka sjuksköterskornas möjligheter till pauser och 

återhämtning (Happell et. al., 2013b). 

 

Andra faktorer som kunde påverka arbetsbelastningen var sjuksköterskans interaktioner med 

patienter. Det kunde ibland ta lång tid för sjuksköterskan att övertala patienterna när det 

gällde deras behandlingar (Cousins & Donnell, 2012). Detta kunde leda till en ökad 

påfrestning och ökad arbetsbelastning, vilket ledde till en ökad stress. 

 

Brist på kontroll 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Cousins%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21965550
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Donnell%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21965550
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Brist på kontroll över olika moment gjorde att sjuksköterskor kände sig stressade. När brist 

på kontroll upplevdes kunde situationer bli svårhanterliga. Att inte kunna hantera situationen 

ledde sedan till arbetsrelaterad stress (Vioulac, Aubree, Massy, & Untas, 2016).  

 

“You learn how to deal with emergencies, then the stress reduces.” (Vioulac et al., 2016, s. 

1081) 

 

Det förekom även brist på kontroll angående sjuksköterskans arbetstider. Bristen uppstod på 

grund av oförutsägbara arbetstider, skiftarbete, nattarbete och övertidsarbete. Att arbeta 

oförutsägbara och långa arbetstider upplevdes stressande och var en bidragande faktor till den 

arbetsrelaterade stressen. Känslan av stress fortsatte även efter ett avslutat stressfullt nattpass 

(Turk, Davas, Tanik & Montgomery, 2013). Stress som orsakades av arbetstiderna gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig utmattade (Happell et al., 2013b).   

 

Sjuksköterskor innehar olika och många nya uppgifter i sin profession. Att hantera ny 

utrustning var en av dessa uppgifter som ansågs vara en orsak till arbetsrelaterad stress. En 

annan orsak till stressen var otillräcklig kunskap om ett ämne eller om en omvårdnadsuppgift 

(Happell et al., 2013b). Stress upplevdes även när sjuksköterskorna behövde utföra ett nytt 

omvårdnadsmoment. Osäkerheten framträdde vid hanteringen av den nya informationen, 

vilket orsakade brist på kontroll. Ett annat moment som ansågs vara stressande var hantering 

av svår teknik. Sjuksköterskorna ansåg att detta kunde resultera i medicinska fel, vilket 

orsakade en stressfull miljö (Vioulac et al., 2016).  

 

Bristen på kontroll fanns också i relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskorna upplevde ibland avsaknad av samhörighet kring vad patienten kände eller 

tyckte om situationen och deras relation. Därför kunde det uppstå en brist i relationen mellan 

de två parterna, vilket i sin tur kunde leda till en stressande miljö (Dolan et al., 2012). 

 

En ökad belastning för sjuksköterskorna var att vårda svårt sjuka eller döende patienter (De 

Almeida Vicente et al., 2016). Detta orsakade en maktlöshet eftersom de inte hade någon 

möjlighet att hjälpa patienten, vilket bidrog till arbetsrelaterad stress (Ibid.).  

Sjuksköterskorna ansåg även att när de inte var nöjda över sitt arbete kunde den 

arbetsrelaterade stressen öka ytterligare (Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). 

 

“Feeling powerless to provide quality care.” (De Almeida Vicente et al., 2016, s. 220) 

 

Bristande patientsäkerhet 

 

När det uppstod en brist i patientsäkerheten blev sjuksköterskorna stressade. Den bristande 

patientsäkerheten kunde orsakas av ökade påfrestningar från avdelningarna (De Almeida 

Vicente et al., 2016). Genom ett intensivt arbete med andra människor kunde 

sjuksköterskorna bli emotionellt påverkande (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013). Detta 

ledde sedan till stresskänslor (Dolan, Strodl & Hamernik, 2012). En annan orsak var högt 

inflöde av patienter (Happell et al., 2013b). Sjuksköterskorna kunde bli tvungna att arbeta 

snabbt med vården för att inte behöva jobba övertid, detta var ännu en orsak till stress (Turk 

et al., 2013).  

 

Otillräckliga tillgångar på arbetsplatsen 

 

Ett fenomen som framkom som svar på studiens syfte var avsaknad av tillgångar på 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Turk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23552100
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arbetsplatsen.  Den omständighet som synnerligen framträdde utifrån denna kategori var 

bristen på stöd. Bristen på resurser var däremot också en viktig faktor som påverkade den 

arbetsrelaterade stressen.   

 

Brist på stöd 

 

Sjuksköterskorna ansåg att brist på stöd var en faktor som bidrog till den arbetsrelaterade 

stressen. Orsaken var främst bristen på stöd från kollegor och verksamheten. Avsaknaden av 

stöd kunde visas genom brist på ambition när det gällde förändring. Exempel på ämnen som 

sjuksköterskorna ansåg att de inte fick stöd genom var behovet av parkeringsplatser och 

viljan till förändring i personalrummet (Happell et al., 2013b). Utöver detta ansåg de att det 

fanns brist i stöd vid utförandet av vissa arbetsmoment (Cousins & Donnell, 2012). Brist på 

stöd från verksamheten framträdde därför olika vilket i vissa av fallen kunde resultera i att 

sjuksköterskornas personliga utvecklingsmöjligheter förhindrades (Karadzinska-Bislimovska 

et al., 2013). Utifrån bristen på stöd uppstod därför en ökad press från omgivningen vilket 

gjorde sjuksköterskan stressad (Cousins & Donnell, 2012).   

 

Brist på resurser 

 

Sjuksköterskor upplevde stress när det skedde nedskärningar på avdelningarna. 

Nedskärningar från verksamheten ledde till brist på personal, utrustning och material för 

sjuksköterskorna. Underbemanning var främst stressande under nattpassen (De Almeida 

Vicente et al., 2016). Ansvaret som fanns hos sjuksköterskan i dessa situationer orsakade en 

stressig arbetsplats.  

 

Hög arbetstakt och bristen på material gjorde att sjuksköterskan fick mindre tid till 

omvårdnad av patienterna (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013). Bristen på resurser som 

tillslut gjorde att patienternas omvårdnad blev åsidosatt gjorde därför sjuksköterskorna 

stressade. De upplevde även stress när patienterna inte fick möjlighet att träffa läkare 

(Happell et al., 2013b).  

 

Bristande relationer mellan kollegor 

 

Flera av studierna visade att dåliga relationerna mellan kollegor och arbetsgruppen orsakade 

arbetsrelaterad stress. De främsta faktorerna som påverkade relationerna var konflikter, 

kommunikationsproblematik och samarbetssvårigheter.  

 

Det var stressande för sjuksköterskorna att arbeta med kollegor där relationen var dålig 

(Dolan et al., 2012). Genom den dåliga relationen kunde kommunikationen mellan kollegorna 

försämras och känslor av diskriminering samt att kränkningar kunde upplevas. Relationerna 

kunde påverkas av etnicitet och vilken utbildning som kollegorna hade (ibid.). Detta kunde i 

sin tur leda till ett sämre samarbete mellan arbetskollegorna. Brist på samarbete i 

arbetsgruppen var en orsak till den arbetsrelaterade stressen. Det visade sig vara stressande 

för sjuksköterskorna när samarbetsproblematiken ledde till att kollegor inte visar hänsyn till 

varandra. Däremot när mindre erfarna sjuksköterskor visade respekt mot mer erfarna 

sjuksköterskor som ansågs vara förebilder, kunde det bli ett stressmoment för den erfarna (De 

Almeida Vicente et al., 2016).  

 

“That’s quite stressful, when you tell a colleague that a patient is going down or whatever, 

they don’t hear, because they don’t want to hear what you are saying.” (Tunnah et al., 2012, 
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s. 287) 

 

Brist på kommunikation mellan kollegor och konflikter var stressfaktorer på arbetsplatsen för 

sjuksköterskor. Detta kunde bero på problematik med överrapportering efter varje pass 

(Happell et al., 2013b). Eventuellt kunde även detta bero på det långa avståndet som ibland 

existerade mellan kollegorna (Tunnah et al., 2012).  

 

“Teamwork… that’s one of the weakest points here.” (Dolan et al., 2012, s. 227) 

 

Ett annat moment som orsakades av brist i relationerna var informationsöverföringen mellan 

kollegor som var inblandade i samma patienters omvårdnadsprocess. Sjuksköterskorna 

upplevde kommunikationsproblem med övriga kollegor från andra avdelningar. Detta 

moment upplevdes som stressande (Happell et al., 2013b). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Nio av artiklarnas som använts i studien är sökta med ett strukturerat tillvägagångssätt. Polit 

& Beck (2012, s. 101) anser att genom ett strukturerat tillvägagångssätt utformas sökningarna 

efter syftet i studien. Genom användning av inklusionskriterier blir sökningarna i databaserna 

avgränsade till studien syfte (Forsberg & Wengström, 2016, s. 84; Axelsson, 2012, s. 209-

210). Detta ökar därför trovärdigheten i urvalet av artiklar. Nio av artiklarna är sökta via 

Pubmed och Cinahl och en artikel är inte sökt via databaserna. Forskarna i denna studie 

använde sig även av sekundärsökning, genom att söka i relevanta studiers referenslistor. 

Enligt Friberg (2012, s. 75) är denna metod mycket effektiv för att få ytterligare relevant data. 

Att använda två databaser i en litteratursökning stärker studiens urval. Databaserna är 

inriktade mot sjukvård och omvårdnad, därför anses det vara relevanta sökmotorer i 

förhållande till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016, s. 74-75; Polit & Beck, 2016, s. 

92). En avgränsning som däremot valdes att läggas till i sökningarna var “Full text”. Detta val 

kan göra att relevant forskning omedvetet exkluderats (Friberg, 2012, s. 64). Två av 

artiklarna hade informanter som var läkare, studerande och sjuksköterskor. Professionernas 

uttalanden var dock tydligt åtskilda och därför valdes dessa artiklar ut.  

 

Genom att endast inkludera världsdelarna Europa, Australien och Nordamerika blir inte 

resultatet generaliserbart globalt. Däremot liknar samhällsstrukturen och sjukvårdssystemen 

varandra mellan dessa världsdelar och blir därför generaliserbart mellan de valda 

världsdelarna. Däremot om hela världen inkluderats skulle resultat blivit överförbart till 

resterande världsdelar. Resultatet skulle dock troligtvis blivit svårhanterligt därför gjordes 

valet att avgränsa. Inga artiklar som härstammade från Norden användes i studien eftersom de 

var kvantitativa eller inte överensstämde med studiens syfte  

 

Om avgränsningarna för studien blir för specifika finns risk att artiklar som skulle varit 

intressanta omedvetet exkluderas (Axelsson, 2012, s. 209). En avgränsning till kvalitativa 

artiklar gjordes för att få sjuksköterskans upplevelser. Det finns däremot en risk att de 

kvantitativa artiklar som exkluderades kunde innehållit relevant data i förhållande till 

studiens syfte.  

 

Det har kontinuerligt använts liknande sökord i databaserna. Databaserna använder dock inte 
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samma sökord, därför blev författarna tvungna att hitta synonymer till begreppen som var 

relevanta i sökningarna (Polit & Beck, 2016, s. 92). Genom att använda sökord med * blir 

sökningen utökad, det betyder att alla ord som t.ex. börjar på Nurse* blir inkluderade i 

sökningen (Polit & Beck, 2016, s. 92). Fler artiklar blev därför inkluderade i jämförelse med 

att endast använda ordet Nurse. Sökningarna som utförts i databaserna har dokumenterats, 

vilket ökar studiens reproducerbarhet (Polit & Beck, 2016, s. 98).  

 

Studiens kvalitétsbedömning har utförts gemensamt vilket gör att studiens trovärdighet kan 

stärkas. Henricson (2012, s. 473) menar att genom en gemensam utförd kvalitetsbedömning 

ökar en studies trovärdighet. Friberg (2012, s. 138) kvalitétsbedömningsmall har använts. 

Bedömningen gjordes om till en egen tolkning av frågorna. Detta kan göra att kvalitén av 

artiklarna kan ifrågasättas eftersom granskningsfrågorna bestämts utifrån författarnas egen 

åsikt om relevans. En studie har en kvalitativ och kvantitativ ansats där endast det kvalitativa 

resultatet använts. Kvalitén på denna mixade studie kan därför ifrågasättas eftersom samma 

kvalitétsbedömningsmall som är utformad för kvalitativa artiklar använts. Skillnad i kvalité 

kan därför uppstå om ett kvalitétsbedömningsmall utformat för mixade metoder istället 

använts.  

 

Evans (2002) tolkande analysmodell har använts i studien eftersom metoden är relevant till 

litteraturstudiens kvalitativa ansats. Detta gör att studien blir mer trovärdig. Däremot har det 

gjorts ett tillägg i analysstegen som kan ha påverkat studiens trovärdighet. Evans (2002) 

menar att genom förkortningar eller kodning av meningar kan viktig information förloras. 

Författarna anser däremot att kondenseringen av meningarna gör data mer hanterbart och att 

det förenklade kategoriseringen. Genom detta tillägg blev materialet som framkom tydligare 

och mer centrerat. Därför bidrog detta steg till en mer lätthanterlig analys. 

 

Författarna till denna studie har beaktat Helsingforsdeklarationen (2013) riktlinjer. Eftersom 

de olika artiklarna är granskade av olika etiska kommittéer anser författarna att etiska 

riktlinjer har följts i alla de tio artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som orsakar 

arbetsrelaterad stress. Tre huvudkategorier framkom som ett svar på syftet genom en analys 

av data. Dessa var högt ställda krav, otillräckliga tillgångar på arbetsplatsen och bristande 

relationer mellan kollegor. 

 

Studiens resultat presenterar en koppling mellan de högt ställda kraven och den höga 

arbetsbelastning som existerar i sjuksköterskans profession. Liknande fynd belyses i 

Borteyrou, Truchot och Rascle (2014). De visar att hög arbetsbelastning orsakas av de många 

och stora arbetsuppgifter som finns i sjuksköterskeyrket, vilket ger en stressfull miljö. 

Däremot är sjuksköterskans uppfattning om högt ställda krav och hög arbetsbelastning 

beroende av den levda livsvärlden. Genom detta synsätt kan därför författarna anta att 

sjuksköterskor upplever dessa moment olika, därför behöver inte alla faktorer som nämns i 

denna studie bidra till högre ställda krav eller en ökad arbetsbelastning. 

 

Att arbeta under tidspress är ytterligare en orsak till att sjuksköterskor upplever stress, något 

som även Borteyrou (2014) samt Cœugnet, Forrierre, Naveteur, Dubreucq och Anceaux 

(2016) visar. Eftersom en stressad sjuksköterska kan få problem med att utföra uppgifter 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C5%93ugnet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forrierre%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naveteur%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dubreucq%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anceaux%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
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orsakar det en försämrad patientsäkerhet (Elfering, et al. 2017). Författarna anser därför att 

tidspressen som sjuksköterskan utsätts för kan försämra patientsäkerheten. 

Tidigare forskning visar på kopplingar mellan arbetsrelaterad stress och känslomässig 

utmattning (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 2012; Joice, Jones & Johnston, 2012). 

Detta leder till utbrändhet enligt Russell (2016). Snarlikt resultat presenteras i denna studie. 

Exponering av emotionella påfrestningar kan orsak utbrändhet, men författarna anser även att 

utbrändhet kan orsaka en emotionell påfrestning. Utifrån denna synvinkel har författarna en 

teori om att känslomässig utmattning leder till stress och stress leder till känslomässig 

utmattning. 

 

Det är sällsynt att sjuksköterskor uttrycker sina känslor angående patienten och vården 

(Cœugnet et al., 2016), vilket liknar denna studies resultat. Känslomässig påverkan ökar 

risken för exponering av arbetsrelaterad stress, författarna antar därför att sjuksköterskorna 

väljer att känslomässigt distansera sig. Det är en form av copingstratergi, vilket hjälper 

sjuksköterskan att hantera den arbetsrelaterade stressen (Happell, 2013a). Genom denna 

strategi väljer sjuksköterskor att prioritera den egna hälsa genom att hantera stressen.

  

 

Studien visar även en tydlig koppling mellan bristen på kontroll och den upplevda stressen 

hos sjuksköterskor. I studien uppkommer brist på kontroll genom okunskap och osäkerhet när 

sjuksköterskor utför moment som de inte har tillräcklig med kunskap om, de är alltså inte 

tillräckligt förberedda inför situationen. Detta är även något som framkom i Adib-Hajbaghery 

et al. (2012). Var denna okunskap uppstår framträder inte i denna studie, däremot framgår det 

att bristen på stöd från verksamheten ger en minskad utvecklingsmöjlighet. Det är svårt att 

skapa eller förbättra kunskap utan möjligheter, författarna anser därför att detta kan vara en 

orsak till okunskapen. Utöver brist på stöd från verksamheten framkommer även bristen på 

stöd från kollegor som orsak till stressen. Denna faktor belyses även i Joice et al., (2012), där 

stödet från kollegor bidrar till kontroll och hjälp till hantering av känslomässig utmattning. 

Genom hjälp och stöd antar därför författarna att sjuksköterskorna får bättre kontroll och ökat 

välbefinnande på avdelningen. 

 

I studierna av Joice et al. (2012) och Borteyrou et al. (2014) presenteras en maktlöshet hos 

sjuksköterskorna inför vad patienten känner och tycker. Sjuksköterskorna kan även bli 

stressade av att patienter blir frustrerade över sin sjukdom eller situation (Joice et al. 2012). 

Liknande resultat presenteras i den utförda studien där sjuksköterskorna blir maktlösa inför 

att inte kunna hjälpa patienter. Stressen som bildas är enligt författarna något som orsakas av 

den upplevda hjälplösheten i dessa situationer. 

Resultatet visar att dåliga relationer och bristen på kommunikation mellan kollegor är en 

stressfaktor, något som också visats i andra studier (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Borteyrou 

et al., 2014). Det framgick även i resultatet att kommunikationsproblemen mellan kollegorna 

kunde påverka patientens omvårdnadsprocess negativt. Till följd av dessa faktorer anser 

därför författarna att patientsäkerheten försämras. Brist i patientsäkerheten är dessutom en 

stressfaktor som framkom i denna studie. Att sjuksköterskor blir stressade på grund av dålig 

omvårdnad till patienterna är även något som framkom i Borteyrou et al. (2014). Genom att 

förhindra att sjuksköterskorna upplever stress antar författarna att patientsäkerheten kan öka 

vilket resulterar i en förbättrad hälsa och tillfrisknande hos patienterna. 

 

Resultatet visar att brist på resurser, de vill säga personal och material, på arbetsplatsen är en 

orsak till den ökade stressen. Detta är även något som framkom i Adib-Hajbaghery et al. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Elfering%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27326467
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khamechian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alavi%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C5%93ugnet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adib-Hajbaghery%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23853647
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(2012) och Karkar, Dammang och Bouhaha (2015). Enligt författarna finns det kopplingar 

mellan brist på stöd från verksamheten och brist på resurser. Utan stöd och kommunikation 

från verksamheten anser författarna att resurser kan reduceras som egentligen är nödvändiga 

för sjuksköterskans arbete. Till följd bildas en ökad arbetsbelastning som enligt denna studie i 

sin tur påverkar sjuksköterskans hälsotillstånd. För att kunna främja sjuksköterskans 

hälsotillstånd måste hennes livsvärld bejakas, det är genom livsvärlden hon upplever sin 

omgivning. Livsvärlden är präglad av vad sjuksköterskorna uppfattar i sin omgivning i form 

av erfarenheter, tankar och handlingar (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det viktigt att 

hantera den stress som existerar i sjuksköterskeprofessionen eftersom sjuksköterskans hälsa 

påverkar patientvården. 

 

Fortsatt forskning  

 

Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur de olika stressfaktorerna samverkar. Om en 

stressfaktor reduceras kan kanske andra stressfaktorer upplevas mindre dramatiska eftersom 

sjuksköterskan får möjligheten att hantera mindre antal faktorer. Genom en sådan forskning 

kan en djupare förståelse i vad som är den främsta stressorsaken hos sjuksköterskor uppnås. 

 

Slutsats 

 

Studien har gett kunskap om vilka faktorer sjuksköterskan anser är stressande på 

arbetsplatsen. Genom denna kunskap kan andra sjuksköterskor uppmärksamma dessa faktorer 

och därefter hantera dem. Studien har även uppmärksammat verksamhetens betydelse i 

sjuksköterskors upplevda stress. Den arbetsrelaterade stressen kan inte enbart hanteras av 

sjuksköterskorna utan cheferna måste även ha intresse för förändring. Utan upplevd hälsa hos 

sjuksköterskorna kommer därför vårdkvalitén att försämras. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karkar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25579710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dammang%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25579710
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouhaha%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25579710
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 1 

Sökschema  

 

Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Inkluderade  

Cinahl 2017-04-

05 

Stress, Occupational (MM) 

AND 

Qualitative Studies(MH) 

AND 

Focus Groups (MH) 

AND 

2012-2017 

Full Text 

6,889  

 

413 

 

58 

 

11 

 

 

 

 

 

 

2 

Cinahl 2017-04-

05 

Stress, Occupational (MM) 

AND 

Semi-Structured Interview(MH) 

AND 

Nurse*(MM) 

AND 

2012-2017 

Fullt Text 

6,889 

 

223 

 

38 

 

14 

 

 

 

 

 

 

2 

Pubmed  2017-04-

05 

Attitude of Health Personnel (MeSH) 

AND 

Stress, Psychological (MeSH) 

AND 

Qualitative Research (MeSH) 

AND 

Occupational* 

AND 

nurse* 

AND 

Fullt Text  

Senaste 5 åren  

 137211 

 

3858 

 

342 

 

65 

 

54 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Pubmed 

 

2017-04-

05 

Nurse Practitioners/psychology (MeSH) 

AND 

Nurse's Role/psychology( MeSH) 

AND 

Stress, Psychological/psychology(MeSH) 

1332 

 

190 

 

7 

 

 

 

 

1 

Cinahl  2017-04-

05 

Stress, Occupational 

(MM) 

AND 

Nurse Attitudes (MH) 

AND 

Work Environment (MH) 

AND 

6889 

 

365 

 

72 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1 



 2 

2012-2016 

Fullt Text 

Pubmed 2017-04-

05 

Stress, Psychological/etiology [MeSH Major 

Topic] 

AND 

Qualitative Research [MeSH Terms] 

AND 

Nurses 

AND 

Full Text 

Senaste 5 åren 

14929 

 

 

144 

 

24 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

MM- Detta innebär Exact Major Subject Heading i Cinahl. 

MH-Detta innebär Exact Subject Headning i Cinahl.  

Majr- Detta innebär MeSH Major Topic i PubMed. 

MeSH- Detta innebär MeSH topic i PubMed. 

 

Sekundärsökning: Dolan, Strodl och Hamernik (2012) artikel hittades via sekundärsökning i 

referenslistan från Vioulac, Aubree, Massy, och Untas (2015). 
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 1 

Artikelöversikt  

 

Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte och 

problemformulering 

Metod  Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalité 

Cousins R. & 

Donnell C. 

2012 

Storbitannien  

Family practice 

Nurse 

prescribing in 

general 

practice: A 

qualitative 

study of job 

satisfaction 

and work-

related stress  

Undersöka effekten av 

att sjuksköterskan 

förskriver läkemedel. 

Har endast visat positiva 

effekter av att förskriva 

läkemedel och inte de 

negativa effekterna. 

Sjuksköterskeprofession

en har sedan tidigare 

forskning visats att högt 

arbetsplatsrelaterad 

stress förekommer i 

yrket.  

Djupgående 

semistruktu

rerade 

intervjuer.  

n = 6 Funnit fördelar med att 

sjuksköterskan förskriver 

läkemedel. Det ökar kraven på 

sjuksköterskans arbete, att det 

finns brist när det gäller att ge stöd 

samt att sjuksköterskorna inte får 

någon belöning eller befordran för 

de utökade uppgifterna. 

Förskrivning av läkemedel leder 

till att sjuksköterskan får ökad 

trivsel på arbetsplatsen men även 

leder till ökad arbetsrelaterad 

stress.  

Medel 

De Almeida 

Vicente, A., 

Shadvar, S., 

Lepage, S. & 

Rennick, J. E. 

 

 

2016 

 

Canada 

Experienced 

pediatric 

nurses’ 

perceptions 

of work-

related 

stressors on 

general 

medical and 

surgical units: 

Syftet i studien var att 

utforska arbetsrelaterade 

stressfaktorer hos 

sjuksköterskor på 

medicinska och 

kirurgiska barnenheter. 

Sjuksköterskor som 

vårdar barn på 

medicinska och 

kirurgiska enheter löper 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design med 

semistruktu

rerade 

intervjuer.  

n = 12  Sjuksköterskor vill ge en bra och 

patientsäker vård men stressen 

leder till att detta det blir svårt för 

sjuksköterskorna att utföra detta. 

Deras förmåga att ge en säker vård 

påverkas vilket leder till stress.    

Hög 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Cousins%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21965550
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Donnell%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21965550
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International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

A qualitative 

study. 

 

större risk för att utsättas 

för arbetsrelaterad stress.  

Dolan, G., Strodl 

E. & Hamernik E. 

2012 

 

Australien  

 

Journal of Renal 

Care  

 

 

Why renal 

nurses cope 

so well with 

their 

workplace 

stressors.  

Syftet var att undersöka 

och förstå de faktorer 

och copingstrategier som 

njursjuksköterskor 

använder.  

Njursjuksköterskor har 

rapporterat mindre 

utbrändhet än andra 

sjuksköterskor.   

Grounded 

theory 

metod med 

öppna 

intervjuer.  

n =16 Familjeliknande förhållanden 

utvecklades till patienterna. 

Personalen upplevde 

diskriminering i arbetsgruppen på 

grund av bland annat olika 

utbildningar och etnicitet. 

Deltagarna upplevde trots det en 

låg nivå av stress på arbetsplatsen. 

De använde sig av 

copingstratergier som att 

känslomässigt ta avstånd från 

patienterna, vilket ledde till 

mindre stress.  

Hög  

Happell, B. Dwyer, 

T., Reid-Searl, K., 

Burke, K. J., 

Caperchione, C. 

M. & Gaskin, C.J. 

2013 

Australien  

Journal of Nursing 

Management  

Nurses and 

stress: 

recognizing 

causes and 

seeking 

solutions   

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

perspektiv till 

arbetsrelaterad stress och 

hur det kan minska.  

Sjuksköterskor upplever 

ofta höga nivåer av 

arbetsrelaterad stress och 

med negativa 

konsekvenser för deras 

psykiska och fysiska 

Sex 

fokusgrupp

er med 

kvalitativt 

förhållnings

sätt.  

n = 38 Det framkom att hög 

arbetsbelastning, otillgängliga 

läkare, inget stöd från cheferna, 

underbemanning, konflikter i 

arbetsgruppen, släktingar till 

patienterna, varierande arbetstider, 

brist på parkeringsplatser, 

rapportering, brist på fikarum, 

inga utvecklingsmöjligheter och 

mental påverkan var orsaker till 

arbetsrelaterad stress. Det 

framkom även copingstrategier.  

Hög 



 3 

hälsa.  

Karadzinska-

Bislimovska, J., 

Basarovska, V., 

Mijakoski. D., 

Minov J, Stoleski, 

S., Angeleska, N. 

& Atanasovska, A. 

2013 

Makedonien 

British Journal of 

Health Psychology 

Linkages 

between 

workplace 

stressors and 

quality of 

care from 

health 

professionals'

perspective - 

Macedonian 

experience 

Syftet var att identifiera 

arbetsrelaterade 

stressorsaker på 

arbetsplatsen påverkar 

vårdkvaliteten, utifrån 

vårdpersonalens 

synvinkel.  

Liknande orsaker på 

sjukhus leder till stress 

och påverkar 

vårdkvaliteten  

Kvalitativ 

ansats, med 

fokusgrupp

er. 

n = 11 

Sjuksköte

rskor.  

n= 9 

Läkare. 

n = 8 

Studerand

e. 

Identifierade att negativa och 

positiva faktorer påverkade den 

arbetsrelaterade stressen. Den 

negativa faktorer var genom ökad 

arbetsbelastning, intensivt arbete 

med patienter, brist på resurser 

och problematik med policy inom 

vården. Positiva faktorer var goda 

fysiska arbetsförhållanden, 

interaktion med personal och att få 

ge en säker vård.  

Hög 

 Morrison, L. E. & 

Joy J.P. 

2016  

Storbritannien  

Journal of 

Advanced Nursing  

Secondary 

traumatic 

stress in the 

emergency 

department.  

Undersöka förekomsten 

av sekundär traumatiska 

stress bland 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård och deras 

erfarenheter av detta.  

Oväntad död, trauma och 

våld är vanliga händelser 

som bilda en stressig 

miljö för sjuksköterskor. 

En följd av detta kan 

vara sekundär traumatisk 

stress.  

Mixad 

metod, 

kvantitativ 

del via 

enkäter och 

kvalitativa 

delen 

samlades in 

via 

fokusgrupp

er.  

n = 150 

(70), 

kvantitati

v.  

n = 20, 

kvalitativ.  

Resultatet visade i den 

kvantitativa delen att de vanligaste 

symptomet på sekundär traumatisk 

stress var att blir lättirriterad. Det 

minst frekventa svaret var när 

sjuksköterskorna drömde om sitt 

arbete.  

I den kvalitativa delen visade att 

sekundära traumatisk stress 

berodde på akuta stressorsaker och 

omvårdnadskulturen.  

Hög 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Karadzinska-Bislimovska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Karadzinska-Bislimovska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Basarovska%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Mijakoski%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Minov%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Stoleski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Stoleski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Angeleska%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Atanasovska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23480487
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Morrison%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27221701
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Joy%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27221701
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Suresh, P., 

Matthews, A.  & 

Coyne, I.  

2012 

Irland 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Stress and 

stressors in 

the clinical 

environment: 

a comparative 

study of 

fourth-year 

student 

nurses and 

newly 

qualified 

general 

nurses in 

Ireland 

Syftet var att mäta och 

jämföra arbetsrelaterad 

stress hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor och fjärde 

årets studerande 

sjuksköterskor.  

Stress upplevs inom 

sjukvården och påverkar 

den psykiska och fysiska 

hälsan. Blir en försämrad 

yrkesutövning.  

Två 

metoder 

användes. 

Första 

metoden var 

en 

tvärsnittsstu

die med två 

jämförande 

gruppen. 

Den andra 

metoden 

hade en 

öppen fråga 

för att 

deltagarna 

skulle svara 

på hur de 

uppfattar 

stressen.  

n = 31 

nyexamin

erade 

sjuksköte

rskor.  

n = 40 

fjärde 

årets 

studerand

e 

sjuksköte

rskor.  

Hög stress upplevdes i båda 

grupperna. Stressfaktorer 

upplevdes vara hög 

arbetsbelastning, svåra 

arbetsförhållanden och brist på 

utveckling på avdelningen. Stress 

fortsatte vara ett problem för 

sjuksköterskor i kliniska miljöer. 

Hög 
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Tunnah, K. Jones, 

A. & Johnstone, R.  

 

2012 

 

Storbritannien 

 

International  

Journal of 

Palliative Nursing 

Stress in 

hospice at 

home nurses: 

a qualitative 

study of their 

experiences 

of their work 

and 

wellbeing. 

Undersöka känslor och 

upplevelser hos 

sjuksköterskor som 

arbetar i hemmet och 

försöker identifiera 

bidragande faktorer till 

stress. 

Tidigare studier har visat 

att även om de har 

copingstrategier på 

arbetsplatsen är det 

många sjuksköterskor 

som upplever trötthet 

och utbrändhet.  

 

 

 

Semistruktu

rerade 

intervjuer.  

n = 10 (3) Bildades fyra teman; att trivas på 

arbetet, stressfaktorer, 

copingstrategier och stöd från 

andra. Stress på arbetsplatsen 

ledde till att patienterna inte fick 

en bra vård och att få stöd från 

andra var viktigt för att kunna 

hantera stress.  

Hög 

Turk M, Davas A. 

H., Tanik F. A., & 

Montgomery A. J. 

 

2013 

 

Turkiet 

 

British Journal of 

Health Psychology 

Organizationa

l stressors, 

work–family 

interface and 

the role of 

gender in the 

hospital: 

Experiences 

from Turkey  

Undersöka stress på 

sjukhusmiljö och 

relationen till 

vårdpersonal, 

vårdkvalite och 

välbefinnande.  

Vårdpersonal har en hög 

risk för arbetsrelaterad 

stress och utbrändhet 

vilket resulterar i en 

mindre effektiv vård 

samt mentala 

hälsoproblem.  

Semistruktu

rerade 

intervjuer 

och 

fokusgrupp

er.  

n = 12 

sjuksköte

rskor 

n = 9 

läkare.  

Det framkom att organisatoriska 

stressfaktorer hade samband med 

arbetsvillkoren, beroende på 

relationer på arbetsplatsen, 

arbetsbelastning, schema och brist 

på personlig utveckling. Det 

framkom även att det uppstod 

problem mellan familjen och 

arbetet. Kvinnor och män på 

arbetsplatsen hade olika 

omvårdnadsuppgifter, då vissa 

uppgifter räknades till kvinnliga 

och vissa till manliga. Läkare 

kunde bli förväxlade som 

Medel  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Turk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23552100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Davas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23552100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Tanik%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23552100
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Montgomery%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23552100
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sjuksköterskor eftersom hon va en 

kvinna. 

 Vioulac C., 

Aubree C., Massy 

Z. A. & Untas A. 

 

2015 

 

Frankrike 

 

Journal of 

Advanced Nursing  

Empathy and 

stress in 

nurses 

working in 

haemodialysi

s: A 

qualitative 

study 

 

Undersöka begreppen 

empati och stress hos 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

hemodialys. 

Är krävande att arbeta 

som sjuksköterska inom 

hemodialys såsom 

teknisk expertis och 

emotionella färdigheter. 

Arbetsmiljön kan orsaka 

stress och empati anses 

vara viktigt kring 

omsorgen hos 

patienterna.   

Deskriptiv 

design, 

intervjuer.  

n = 23 De viktigaste stressorsakerna var 

att kunna hantera tiden, 

nödsituationer och tekniska 

uppgifter. Sjuksköterskornas 

erfarenhet av att arbeta på 

hemodialysen var en växlande 

känsla mellan empati och en 

känsla av stress.  

Hög 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Vioulac%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26765151
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Aubree%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26765151
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Massy%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26765151
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Massy%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26765151
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Untas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26765151


 1 

Kvalitétsbedömningsmall av Friberg (2012) 

 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? 

 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Är metoden beskriven? 

 Har data analyserats? 

 Vad visar resultatet? 

 Finns det något etiskt resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  

 

Besvarad fråga gav ett poäng. 

Obesvarad fråga gav noll poäng.  

Räknar sedan ut antal besvarade i procent. 

 

Under 70 % låg kvalité  

Över 70-90 % medel kvalité 

Över 90 % hög kvalité  

 

 

 


