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Abstrakt 
Bakgrund: Stress är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, det leder ofta till en 
rad stressrelaterade symtom. Stressad personal i hälso- och sjukvård riskerar att utsätta både 
sig själv och patienten för hälsorisker.  
Syfte: Syftet var att belysa hur stress i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskan. 
Metod: En litteraturöversikt har gjorts över området för att sammanställa aktuell forskning. 
Till resultatet har 12 artiklar inkluderats, varav 3 kvalitativa och 9 kvantitativa. De kvalitativa 
artiklarna har analyserats stegvis från helhet till delar och nya helheter. De kvantitativa 
artiklarnas resultat har omvandlats till text och analyserats likt de kvalitativa artiklarna.  
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som besvarade syftet, dessa var: arbetsmiljöns 
påverkan, arbetslagets påverkan, fysisk	och	psykisk	påverkan	på	sjuksköterskan, kunskap 
och kompetens som orsak till stress.    
Slutsats: Då resultatet i många fall visar att bristande uppbackning från chefer ökar stressen 
anser vi att chefer aktivt bör bemöta denna problematik. Vidare bör kompetensutveckling 
prioriteras då sjuksköterskor med högre utbildning har visat sig uppleva lägre nivåer av stress.  
 
Nyckelord: arbetsbelastning, arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, sjuksköterska, stress, 
tidspress. 
 

Abstract 
Background: Stress is a common phenomena in the health care sector, and it leads to a range 
of different stress related symptoms. Staff within health care experiencing stress may risk 
both their own and patients well-being. 
Aim: The aim is to shine light on how a stressful working environment effects the nurse. 
Method: A literature review has been completed covering recent research, including 12 
articles whereof 3 qualitative and 9 quantitative. The qualitative articles have been analysed 
with a sequential approach starting with the piece as a whole, continuing to analysing each 
segment alone while finishing off with a collective summary of all pieces. The statistical 
results from the quantitative articles have been analysed and included in the result. 
Results: As a result four key areas addressing the aim emerged, including; working 
environment and requirements as a cause, colleagues and teams as a cause, physical and 
mental influences on the nurse, and need of knowledge and training. 
Conclusion: Stress has both a mental and physical influence the nurse. This influence cause 
health risks for both the patient and the nurse. To better understand this effect in a wider 
context more research should be made, primarily focusing on potential effects on the patient 
as well as ways to reduce nurses’ stress levels. 
 
Keywords: nurse, stress, time-pressure, working environment, workload, work-related stress. 
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1 Inledning 
Yrkesverksamma sjuksköterskor rapporterar höga nivåer av arbetsrelaterad stress som 

påverkar sjuksköterskans hälsa (Gonge, Jensen & Bonde, 2002). Levi (2013) menar att 

kombinationen av höga krav och långvariga pressade arbetsförhållanden är faktorer som kan 

ge stressrelaterade symtom. 

 

Just fenomenet stress, både negativ och positiv är något som vi under våra VFU-placeringar 

fått uppleva. Det som gjorde att vi intresserade oss för ämnet var en känsla av att man sällan 

talar om vad sjuksköterskorna faktiskt känner inför arbetssituationen utan istället talar om att 

arbetsuppgifter inte utförs i tid eller med tillräckligt god kvalité. Förklaringen skulle kunna 

vara att sjuksköterskorna inte förmår att tillmötesgå de höga kraven under de 

arbetsförhållanden som råder. 

 

Utifrån våra kliniska erfarenheter angående stress inom hälso- och sjukvården vill vi med 

detta arbete belysa sjuksköterskans upplevelse av att arbeta i en stressad arbetsmiljö. Med 

anledning av våra tidigare upplevelser under våra VFU-placeringar kommer vårt valda 

material fokuseras kring hur sjuksköterskan påverkas av att arbeta i en arbetsmiljö där 

exponering för stress förekommer. 

 

2 Bakgrund 
 
2.1  Definition av stress 
Begreppet stress har existerat hos människan i över 600 år och man har förknippat stress med 

hälsa och sjukdom sedan dess (Cassidy, 2003). Stress definieras som en reaktion när personen 

möter motstridigheter både psykiska, när personen känner hen har för mycket att göra och 

fysiska, då personen utsätts för arbeten som är krävande. Stress kan definieras i både positiv 

och negativ stress. Positiv stress är hälsofrämjande och utvecklande medan negativ stress är 

skadligt, sjukdomsutlösande och nedbrytande (Eriksen & Ursin, 2013). När det uppstår ett 

problem mellan person och omgivning och det inte finns en strategi för hur problemet ska 

lösas kan stress uppstå (Galdikienė, Asikainen, Balčiūnas & Suominen, 2014).   

 

Numera definieras vanligen stress med hjälp av tre stressmodeller; stimulusmodellen, 

responsmodellen och transaktionsmodellen. Stimulusmodellen bygger på krav från 

omgivningen som till exempel arbetsuppgifter eller krav på prestationer som om de uppfattas 
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som ouppnåeliga bidrar till stress. Omgivningens krav blir enligt den här modellen faktorer 

som bidrar till stress, stressorer (Cassidy, 2003). 

 

Responsmodellen beskriver stress som upplevelse från omgivningen där den stressade 

personen ger utryck för detta genom för stress typiska beteenden som irritation, sömnstörning 

och kraftlöshet (Cassidy, 2003). 

Transaktionsmodellen beskriver stress som en kombination av tidigare nämnda modeller. 

Modellen innefattar alltså både omgivningens krav på individen som källa till stress samt de 

faktiska psykiska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som stress innebär. 

Transaktionsmodellen har kommit att bli den mest accepterade förklaringsmodellen bland 

forskare (Cassidy, 2003). 

 

2.2  Prevalens 
Enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan (2015) är akuta stressreaktioner för tredje 

året i rad den vanligaste orsaken till sjukskrivning och sjukfrånvaro från arbete i Sverige. 

Mellan år 2012 och 2014 har prevalensen ökat från 15 000 till 26 000. 

 

2.3  Fysiologiska reaktioner 
Stress orsakar många fysiologiska förändringar hos människan. I situationer av kortvarig 

stress såväl psykisk som fysisk reagerar kroppen med en rad fysiologiska förändringar med ett 

syfte att upprätthålla ett försvar. Detta förklaras av ökad frisättning av stresshormonerna 

adrenalin, noradrenalin och kortisol. När individer utsätts för stress korta perioder innebär det 

inte skadlig påverkan på hälsan, tvärtom kan det vara positivt, t.ex. kan kortvarig stress som 

avtar efter aktivering öka prestationsförmågan och minnet förbättras. Vidare leder den 

kortvariga stressen till en ökad vakenhet och en förhöjd förmåga att ta snabba beslut. Stress 

ökar även blodets koagulationsförmåga vilket skulle fungera som ett skydd mot blödning, om 

vi råkar ut för en olycka (Ringsberg, 2009). Aktivering av stress är alltså i normala fall inte 

skadligt i de fall då den avtar efter en kortare tid. Längre tids aktivering där stressen ej avtar 

finns det risk för bestående vävnadsskador (Eriksen & Ursin, 2013). 

 

Individer som lever med långvarig stress ger inte kroppen möjlighet att återhämta sig. Detta 

ger negativ inverkan på hälsan. Långvarig stress kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, 

sköldkörtelsjukdom, diabetes, depression, aggressivitet och koncentrationssvårigheter 

(Ringsberg, 2009). 
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Hjärt-kärlsjukdomar som är relaterade till stress beror i regel på reducerat blodflöde som 

beror på ateroskleros eller plackbildning i kärlen. Plack uppstår vid skador på blodkärlens 

endotelceller och minskar kärlets diameter vilket medför sämre passage. Plack kan riskera att 

brista för att sedan lossna från kärlväggen och transporteras via kärlsystemet och helt eller 

delvis täppa till kranskärlen vilket då ger kärlkramp eller hjärtinfarkt. Stress ger upphov till 

dessa endotelskador genom två olika mekanismen. Dels mekaniskt genom den förhöjda 

hjärtfrekvensen men också biologiskt genom stresshormonets direkta skadeeffekt på 

endotelceller (Währborg & Friberg, 2013). 

 

Sköldkörtelsjukdom beror på den höga frisättningen av kortisol som kan ses vid långvarig 

stress. Den höga kortisolfrisättningen stör konverteringen av sköldkörtelhormon vilket medför 

störningar i ämnesomsättningen (Währborg & Friberg, 2013). 

  

Sömnstörning som relateras till stress beror i regel på en oförmåga att släppa tankarna från det 

som orsakar stressen. Det kan vara arbete, relationer eller egentligen vad som helst. Detta 

medför en försämring av ämnesomsättningen. God ämnesomsättning är förenat med en god 

och ostörd nattvila. Paradoxalt nog är sömn i sig ett gott bot mot stress och när den störs 

försvinner en av våra mekanismer för att motverka stress (Währborg & Friberg, 2013). 

 

Utmattningssyndrom och utbrändhet är oftast kopplat till arbetsrelaterad stress men faktum är 

att all typ av stress kan ge dessa symtom. De typiska symtomen uppstår efter en långvarig tids 

psykisk och fysisk påfrestning. Dessa klassiska symtom så som diffus huvudvärk, 

sömnsvårigheter, minnessvårigheter och nedsatt aptit är så karakteristiska att de fått 

samlingsnamnet utmattningssyndrom eller utbrändhet (Währborg & Friberg, 2013). 

 

2.4  Stress i arbetslivet 
Stress i arbetslivet är vanligt förekommande och handlar i många fall om att kraven på 

prestation är för höga samt att individen tilldelas för stora ansvarsområden som denne 

upplever en bristande kontroll över och förmåga att hantera. Det är alltså när individen 

upplever bristande kontroll över sin arbetssituation som risken för stressrelaterade sjukdomar 

och utbrändhetssymtom ökar. Det är därför viktigt att varje individ på alla arbetsplatser har 

tillräcklig kunskap och förmåga för att möta de krav som ställs och på så sätt uppleva kontroll 

och minska risken för långvarig stress (Levi, 2013). 
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Hensing (2013) menar att stress är mer vanligt förekommande i kvinnodominerande yrken 

inom utbildning, vård och omsorg. En förklaring till detta är att det är yrken som är 

personalkrävande och kräver personal på plats, i många fall utbildad personal. Detta är 

kostsamt för verksamheten vilket leder till nedskärningar och försök till effektivisering. Låg 

bemanning och effektivisering innebär högre krav och fler arbetsuppgifter fördelat på färre 

antal personer. Även omorganisationer och hög omsättning av personal i form av till exempel 

vikarier bidrar till en ökad stress bland personal. En annan förklaring till att stress är mer 

utbredd inom kvinnodominerade yrken är den låga eller relativt låga inkomsten. Det finns ett 

samband mellan låg inkomst och stress vilket visats genom studier. Personer med högre 

inkomst är i lägre grad stressade. 

 

2.5  Sjuksköterskans yrkesroll 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) har sjuksköterskor krav på sig att utgå ifrån en 

helhetssyn och etiskt förhållningssätt vilket innebär att utgå ifrån ett förhållningssätt som 

bygger på en humanistisk människosyn med respekt för patientens autonomi och värdighet. 

Vidare menar de att sjuksköterskan förväntas ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot rutiner 

och arbetssätt för att hela tiden sträva efter utveckling. Sjuksköterskan ansvarar själv för att 

hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen för att säkerställa en evidensbaserad och 

säker vård. Utifrån patientens och verksamhetens behov förväntas också sjuksköterskan 

kunna leda, samordna och prioritera omvårdnadsinsatserna i en vårdkontext. 

 

Generellt sett menar Hensing (2013) att höga krav, relativt låg inkomst och nedskärningar är 

faktorer som är bidragande till en ökad känsla av stress. Detta är faktorer som är vanliga inom 

utbildning, vård och omsorg. Detta gör att sjuksköterskan ligger i riskzonen till utveckling av 

stress i och med att hon befinner sig i en utsatt arbetsmiljö. 

 

Flertalet studier ifrån olika länder visar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande 

bland sjuksköterskor. Arbetesrelaterad stress bland sjuksköterskor har visat sig ha negativ 

effekt på vårdens kvalitet och sjuksköterskans välmående och inställning på arbetet 

(Galdikienė et al., 2014).   

 

2.6  Risker med stressade sjuksköterskor 
Sjuksköterskor som arbetar under stress menar Elfering, Semmer och Grebner (2006) löper en 

väsentligt ökad risk för att begå misstag, ta felaktiga beslut eller förbise omvårdnadsåtgärder 
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som för patienten är helt nödvändiga och istället utsätta denne för vårdrelaterade skador eller 

en vård som inte kan anses som fullgod. Vidare menar Elfering, Semmer och Grebner (2006) 

att de vanligast förekommande avvikelserna på grund av en hög nivå av stress hos 

sjuksköterskor är avvikelser som rör dokumentation, missad eller försenad medicinering samt 

försämrad kommunikation och informationsgivning till patienten. Johnson, Carta och 

Throndson (2015) menar att bristande kommunikation och informationsgivande medför ett 

försämrat vårdförlopp för patienten och att förloppet istället har positiva effekter om 

sjuksköterskan erbjuder möjlighet till verbal kommunikation för att möjliggöra för patienten 

att ställa frågor om sitt tillstånd. De förklarar även att patienten upplever en ökad känsla av 

otrygghet på grund av att inte ha vetskap om sin planerade vård på grund av bristfällig 

informationsgivning. 

 

2.7  Teoretiskt ramverk 
Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som utvecklade en omvårdnadsteori med 

inriktning på det mellanmänskliga mötet. Just det mellanmänskliga har stor betydelse i mötet 

mellan sjuksköterskan och den sjuka patienten. Teorins utgångspunkt är att varje enskild 

individ är unik och den enda av sitt slag vilket också innebär att sjukdom och hälsa endast kan 

förstås till fullo av den drabbade och således är unik för varje individ. Viktiga begrepp för att 

förstå omvårdnadsteorin av Travelbee är människan, livets mening, lidande, interaktioner 

mellan individer och kommunikation (Kirkevold, 2000). 
 

Enligt Travelbees omvårdnadsteori bör sjuksköterskan sträva efter att upprätthålla en 

mellanmänslig relation till den som är i behov av vård. Genom att se relationen som en 

process som sker löpande genom vårdtillfället kan sjuksköterskan använda den som ett medel 

för att möta patientens omvårdnadsbehov. Den mellanmänskliga relationen uppstår först när 

sjuksköterskan och patienten genomgått fem interaktionsfaser; det första mötet, framväxt av 

identiteter, empati, sympati och ömsesidig kontakt och förståelse. En förutsättning för att 

detta skall kunna ske bör sjuksköterskan inleda varje möte helt utan förutfattade meningar och 

se varje individ som helt unik och aldrig generalisera denne eller dra liknelser med patienter 

som sjuksköterskan tidigare träffat (Kirkevold, 2000). 

 

Det enskilt viktigaste redskapet för att bygga en relation mellan patient och sjuksköterska 

menar Travelbee är kommunikation. Det är genom kommunikationen som patienten och 

sjuksköterskan kan skapa det mellanmänskliga och förmedla sina tankar och känslor. 
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Kommunikationen sker både verbalt och icke verbalt genom kroppsspråk. För att som 

sjuksköterska kunna möta de omvårdnadsbehov som finns hos patienten måste den 

mellanmänskliga kommunikationen fungera för att sjuksköterskan skall förstå patientens 

upplevelse, erfarenhet och det lidande som sjukdomen medför. När sjuksköterskan till fullo 

bemästrar den mellanmänskliga kommunikationen har hon skaffat sig förutsättningar för att 

uppnå målet att tillgodose patientens behov av omvårdnad. Om sjuksköterskan störs eller inte 

har förmåga att förstå patienten och se denne som en unik individ i kombination med 

bristande kommunikation riskerar sjuksköterskan att förbise viktig information som patienten 

via sin kommunikation försöker förmedla. Detta medför då att målet med att möta patientens 

omvårdnadsbehov fallerar (Kirkevold, 2000). 

 

2.8  Problemformulering 
Det har framkommit att patienter som vårdas av en sjuksköterska som tydligt påvisar sig 

stressad leder till ökad risk för patienten, då det finns större risk att sjuksköterskan orsakar 

vårdrelaterade skador och genomför en ej fullgod vård. Det framkommer även att 

sjuksköterskor utsätts för en rad psykiska hälsorisker och är mer benägna att begå misstag 

som leder till vårdrelaterade skador eller otillräcklig omvårdnad för patienten, till exempel 

genom bristande kommunikation. I och med att patienten upplever en otrygghet och 

sjuksköterskan utsätts för hälsorisker finns ett behov av att belysa hur sjuksköterskan 

påverkas av att arbeta i en arbetsmiljö där man dagligen exponeras för faktorer som relateras 

till stress. Genom att belysa påverkan på sjuksköterskan kan hälsorisker och eventuella brister 

i arbetsförmågan motverkas med hjälp av förebyggande insatser. 

 

3 Syfte 
Syftet var att belysa hur stress i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskan. 

 

4 Metod 
 

4.1  Design 
Studiens design är litteraturöversikt, som Friberg (2012) menar har för avsikt att 

sammanställa och skapa en översikt av redan befintlig forskning inom ett redan utforskat 

verksamhetsområde till nytt material. I en litteraturöversikt kan med fördel både kvalitativ 

och kvantitativ forskning inkluderas. 
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4.2  Inklusionskriterier 
I artikelsökningen har vi valt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De 

inklusionskriterier som användes var att de skulle vara publicerade de senaste 10 åren i en 

europeisk tidskrift, skrivna på engelska, vara peer-reviewed och endast inkludera studier på 

människor. Dessa begränsningar kryssades i innan sökningen påbörjades i respektive databas. 

 

4.3  Litteratursökning 
De artiklar som användes i litteraturöversikten har inhämtats från databaserna Pubmed, Cinahl 

och PsycInfo. De flesta sökningar genomfördes i Cinahl på grund av att databasen Cinahl är 

mer inriktat på omvårdnadsforskning än Pubmed som har ett mer medicinskt fokus. För att 

kontrollera och säkerställa att tidskrifterna var vetenskapliga användes Ulrichweb. I 

sökförfarandet användes både Cinahl headings, MeSH-termer och fritextsökning. Följande 

sökord användes i olika kombinationer för att komma åt de artiklar som tog upp det område vi 

valt att studera: Nurse, Nurses, Nursing, Registred Nurse, Stress, Stress psychological, 

Stressors, Stressors at work, Work related stress, Occupational Stress, Health, Job 

performance, Work enviroment och work-related. Författarna genomförde testsökningar på 

enskilda ord/begrepp för att få en uppfattning av antalet träffar och möjliga kombinationer för 

vidare sökning. Se bilaga 1 för testsökningen. I huvudsökningen kombinerades 

sökorden/begreppen för att begränsa antalet träffar. Orden/begreppen som användes i 

sökningarna valdes för att belysa sjuksköterskans upplevelse av stress i en arbetsmiljö. 

Orden/begreppen har kombinerats i sökningarna med det booleska sökordet ”AND” för att få 

en så specifik sökning som möjligt genom att kombinera sökorden/begreppen för att besvara 

syftet. Vissa av begreppen har satts inom citationstecken för att säkerställa att ordföljden i 

sökningen blir densamma bland träffarna. Se bilaga 2 för den fullständiga huvudsökningen, 

där även sökkombinationer och de inkluderade artiklarna anges. 

 

4.4  Urval och granskning 
Urvalsförfarandet skedde stegvis i fyra olika steg. I steg ett lästes endast artiklarnas titel och 

de titlar som inte verkade stämma överens med syftet exkluderades. Totalt lästes 338 stycken 

titlar. I steg två lästes 39 abstrakt på de artiklar som i steg ett inkluderats. De artiklar med ett 

abstrakt som motsvarade syftet behölls till steg tre där vi läste artiklarna i sin helhet vilket 

totalt var 26 stycken. I steg fyra genomfördes en djupare granskning av artiklarna på totalt 15 

artiklar som valdes ut från steg tre med hjälp av en reviderad bedömningsmall av Carlsson 

och Eiman (2003: bilaga 4 & 5). Revideringen innebar att vi ändrade frågan ”patienter med 
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lungcancerdiagnos” till ”sjuksköterskor i en stressad arbetsmiljö”. Artiklarna graderades från 

grad I-III beroende på antalet poäng de fick i granskningen. Grad I motsvarar högsta kvalité, 

grad II godkänd kvalité och grad III icke godkänd kvalité. Artiklar med grad I-II ansågs vara 

lämpliga att inkludera i resultatet. Antalet artiklar som till slut inkluderades i 

litteraturöversikten blev 12 stycken. Av de 12 inkluderade artiklarna omfattade resultatet i 

enstaka artiklar flera yrkesroller men författarna valde att inkludera dessa då skillnaderna 

mellan yrkesrollerna tydligt framgått. Av de 12 artiklar som inkluderades i resultatet var 9 

kvantitativa och 3 kvalitativa. 

 

4.5  Analys 
Författarna har genomfört en manifest innehållsanalys med induktiv ansats (Friberg, 2012). 

Analysprocessen för litteraturöversikten genomfördes stegvis. Första steget innebar att de 

valda artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att förstå innehållet och skapa sig en helhet 

av artiklarna. Vidare i analysen i steg två, analyserades likheter och skillnader mellan de valda 

artiklarna. Författarna läste artiklarnas helhet och skapade meningsenheter separat för att 

sedan föra en diskussion om de valda meningsenheter och hur de skulle kodas. Succesivt som 

analysen av artiklarna genomfördes sammanställdes en artikelmatris av de valda artiklarna, se 

bilaga 3. Steg tre i analysen gick ut på att de likheter och skillnader som fanns i artiklarna 

delades in i olika kategorier för att sedan utgöra resultatet i litteraturöversikten. Analysen 

resulterade i fyra kategorier. 

 

I tabell 1 framgår hur författarnas innehållsanalys genomfördes för de kvalitativa artiklarna. 

De kvantitativa artiklarna statistiska resultat har omvandlats till text och sammanställts 

tillsammans med övriga artiklar. Tabeller och statiska beräkningar har omvandlats till text och 

analyserats som kvalitativ data enligt beskrivning ovan. 
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Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Koder Kategorier 

Det är jobbigt att hela 
tiden bli avbruten i sitt 
arbete med 
patienterna. 

Jobbigt att bli 
avbruten. 

Avbrott Arbetsmiljöns 
påverkan 

Det är otrevligt med 
stressade kollegor, det 
är lätt att konflikter 
uppstår. 

Otrevligt med 
stressade kollegor, 
konfliker uppstår. 

Konflikter Arbetslagets 
påverkan 

Det är hemskt svårt. 
Man är verkligen rädd 
att man ska ha glömt 
något eller någon. 

Rädd att man glömt 
arbetsuppgifter. 

Psykisk påverkan Fysisk och psykisk 
påverkan på 
sjuksköterskan 

Man hamnar i 
situationer där man 
måste ta hand om 
patienter som man 
känner att man inte är 
utbildad för att klara 
av. 

Ta han om patienter 
man inte är utbildad 
för. 
 

Kompetens 
 
 
 
 

Kunskap och 
kompetens som 
orsak till stress 

 

4.6  Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att artiklarna genomgått ett etiskt 

övervägande eller granskats av en etisk kommitté. De artiklar vi valt att inkludera i resultatet 

har noga granskats för att säkerställa att de tagit hänsyn till etiska aspekter och har ett etisk 

övervägande. I de fall där ett etiskt övervägande saknades i artikeln gick författarna till 

tidskriften där artikeln är publicerad i för att se om tidsskriften anvisar hur ett etiskt tillstånd 

skall framgå. I de fåtal fall där etiska övervägande eller etiska aspekter inte hittades i 

artiklarna eller hos tidsskriften övervägde författarna om artikeln kunde användas trots att 

etiskt övervägande eller etiska aspekter till synes saknades. Författarna har haft ett objektivt 

förhållningssätt under arbetsprocessen för att inte lägga in egna värderingar i resultatet. 
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5 Resultat 
Resultatet visade sig i följande kategorier: arbetsmiljöns påverkan, arbetslagets påverkan, 

fysisk	 och	 psykisk	 påverkan	 på	 sjuksköterskan, kunskap och kompetens som orsak till 

stress. Varje kategori kommer att presenteras nedan med dess innehåll och referenser.

  

5.1  Arbetsmiljöns påverkan 
Övergripande stressorer i arbetesmiljön var: frekventa avbrott i arbetet, hög arbetsbelastning, 

övertid, krav om dokumentation och förändringar som berörde arbetsplatsen så som personal 

och arbetsuppgifter (Samia, Ellenbecker, Friedman & Dick, 2012). Även Sveinsdóttir, Biering 

och Ramel (2006); Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape och Mikkelsen (2013) menade att 

frekventa avbrott och hög arbetsbelastning i arbetet är stressorer som påverkade 

sjuksköterskan i dennes dagliga arbete.  

 

Sjuksköterskorna upplevde en bristande kontroll av patient och arbetssituation på grund av de 

frekventa avbrotten som skedde, till exempel telefonsamtal, oväntade besök samt oförväntade 

patientbesvär. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde en bristande kontroll och 

befarade att det kunde leda till en bristande omvårdnad för patienten (Samia et al., 2012). 

Sjuksköterskorna rapporterade om en ökad stress på grund av hög arbetsbelastning, detta på 

grund av underbemanning, för många patienter, användande av avancerad utrustning och att 

behöva utföra arbetsuppgifter som inte är direkt vårdande. Den höga arbetsbelastningen ledde 

ofta till att sjuksköterskorna inte kunde ta ut raster (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, 

Caperchione & Gaskin., 2013; Sveinsdóttir et al., 2006). Sjuksköterskor rapporterade enligt 

Golubic, Milosevic, Knezevic och Mustajbegovic (2009) om en hög arbetsbelastning och 

enligt Josefsson (2012) upplevde majoriteten av sjuksköterskorna en stor tidspress i det 

dagliga arbetet. Tidspressen ledde ofta till att sjuksköterskor blev tvungna till att jobba övertid 

då dokumentationen inte hunnits med (Samia et al., 2012). Happell et al. (2013); Golubic et 

al. (2009) menade att skriftarbete är ytterligare en orsak till att sjuksköterskor upplevde stress 

i arbetet, då sjuksköterskorna inte hann vila upp sig mellan skiften. Sjuksköterskor 

rapporterade enligt Sveinsdóttir et al. (2006) om att frekventa ändringar i arbetsschemat 

bidrog till ökad stress.  

 

Sjuksköterskor rapporterade hur överrapporteringen gick till och att de upplevde sig stressade 

i situationen vilket även avspeglas på sjuksköterskans övriga arbete.  Överrapporteringar inne 

på patientsalen där andra patienter och anhöriga kunde lyssna på rapporten ledde till att 



	

14 
 

sjuksköterskorna kände sig obekväma. Sjuksköterskorna kände sig stressade av de krav som 

ställs av de anhöriga. Vanligtvis handlade kraven om en vilja att ha kontroll över patientens 

situation och löpnade bli delgiven information om dennes vård och omsorg (Happell et al., 

2013). 

 

5.2  Arbetslagets påverkan 
Sjuksköterskor rapporterade om problem som ofta förekom i arbetsgruppen som orsakade 

stress. Orsakerna var: mobbning, kommunikationsproblem och konflikter mellan 

sjuksköterskor. Konflikter uppstod ofta till följd av den höga arbetsbelastningen, då 

sjuksköterskorna som började sitt skift hamnade i konflikt med sjuksköterskorna som 

lämnade över arbetet, detta på grund av att arbetsuppgifterna inte var slutförda (Happell et al., 

2013). Konflikter med chefer, kollegor och andra medarbetare orsakade stress. Även bristande 

kommunikation med kollegor och chefer bidrog till stress (Golubic et al., 2009; Sveinsdóttir 

et al., 2006). En dålig arbetsrelation både inom sin egen avdelning och till andra avdelningar 

orsakade en ökad stress. Sjuksköterskor upplevde mer stress när de hade dålig yrkesrelation 

mellan kollegor på sin egen avdelning än till kollegor på andra avdelningar (Nielsen et al., 

2013). Enligt Berland, Natvig och Gundersen:s (2008) bidrog stressade kollegor till en 

otrevlig arbetsmiljö på grund av att konflikter lätt uppstod då stress hade negativ inverkan på 

humöret.  

 

Happell et al. (2013) rapporterade att sjuksköterskorna upplevde att det förekommer 

mobbning på arbetesplatsen mellan sjuksköterskor. Berland et als (2008) resultat visade att 

medarbetare som arbetar långsamt pratades det negativt om på avdelningen. Likaså menade 

de att det är bättre med sjuksköterskor som arbetar lugnt och strukturerat då det ledde till att 

övriga i arbetslaget upplevde en minskad stress.  

 

Stöd från chefer upplevdes olika i olika studier, om chefer var stöttande, som i Happell et als 

(2013) och i Samia et als (2012)  studier var stressnivåerna låga, men om stödet var 

bristfälligt var sjuksköterskor stressade (Happell et al., 2013; Sveinsdottir et al., 2006). 

 

5.3  Fysisk och psykisk påverkan på sjuksköterskan  
Sjuksköterskor hade svårt att sluta tänka på arbetet när de var lediga. Mer än varannan 

sjuksköterska upplevde psykisk utmattning på grund av bristande tid för återhämtning. En av 

tre sjuksköterskor rapporterade om perioder med nedstämdhet och utmattning på grund av 
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jobbet. Majoriteren av sjuksköterskorna upplevde tidpress på arbetet och det fanns ett 

samband mellan tidspress och en rad fysiska och psykiska besvär så som oro och rastlöshet, 

sömnsvårigheter, muskel- och ledvärk, huvudvärk och buksmärta (Josefsson, 2012). Vidare 

bekräftar även Edwards et al. (2006) att det även fanns samband mellan psykisk utmattning 

och tidsbrist.  

 

Ökad arbetsbelastning och tidspress i kombination med fysiska uppgifter, så som tunga lyft 

resulterade i högre nivåer av psykisk utmattning över tid. Hög psykisk belastning över tid var 

förknippad med en högre grad av somatiska besvär. Sjuksköterskor som utvecklade somatiska 

besvär upplevde högre arbetsbelastning, mer tidspress, högre fysiska krav, sämre 

beslutsfattande, lägre personalresurser och lägre uppskattning över tid. Även psykisk 

påverkan hade över tid ett samband med högre upplevd arbetsbelastning och tidspress 

(Gelsema, van der Doef, Maes, Janssen, Akerboom & Verhoeven, 2006). Sjuksköterskor med 

fasta tjänster upplevde en högre grad av psykisk utmattning och nivåer av stress än 

hyrsjuksköterskor och vikarier. Personal med skiftarbete är mer utmattade än de som endast 

jobbade dagtid (Garrosa, Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz & Rodríguez-Carvajal, 2011). 

Fiabane, Giorgi, Sguazzin och Argentero (2013) rapporterade om att sjuksköterskor upplevde 

högre nivåer av fysisk och psykisk ohälsa än övriga vårdprofessioner i en sjukhusmiljö.  

 

Sjuksköterskor kände sig rädda för att glömma saker i arbetet vilket ledde till att de inte kunde 

släppa jobbet när de avslutat sitt arbetspass, detta i sin tur resulterade i att sjuksköterskor 

drabbades av sömnstörningar och stressymtom (Samia et al., 2012).  

 

5.4  Kunskap och kompetens som orsak till stress 
Nya tekniker som ny undersökningsteknik, datorriserande hjälpmedel och arbetsriktlinjer i 

kombination med bristande utbildning och otillgänglig litteratur var något som bidrog till 

ökad stress (Golubic et al., 2009). Bristande utbildning bidrog till stress när sjuksköterskan 

mötte situationer som hen hade bristande kunskaper inom. Samtidigt upplevde sjuksköterskor 

bristande möjligheter till kompetensutveckling (Happell et al., 2013). Engström, Skytt och 

Nilsson (2011) menade att sjuksköterskor med formell kompetens hade lättare att hantera och 

undvika hög arbetsbelastning och stressymtom än de med icke formell kompetens.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Den aktuella litteraturöversikten hade som avsikt att ge en sammanställd bild av den aktuella 

forskning som rör arbetsrelaterade stressorer och dess påverkan på sjuksköterskan. Författarna 

genomförde testsökningar för att få en uppfattning om forskningsläget gällande syftet. 

Författarna fick fram relevanta sökord och kombinationer med sökord i och med 

testsökningen. Vi valde att använda det booleska sökordet ”AND” istället för ”OR” då vi ville 

specificera sökningen snarare än att bredda den.  Databaserna som användes vid 

artikelsökningarna var Cinahl, Pubmed och PsycInfo, då artiklarna återkom i de olika 

sökningarna bedömdes sökningen vara mättad, författarna bedömde då att sökningen inte 

resulterade i flera användbara artiklar och sökningen avslutades. Författarna ser det som en 

styrka att samma artiklar återkom då det tyder på relevanta sökord och kombinationer 

användes, vilket resulterat i en uttömmande sökning. Polit och Beck (2012) menar att mättnad 

innebär när sökningar inte genererar någon ytterligare information. 

 

En svaghet med urvalsförfarandet av artiklarna var att i steg ett lästes endast artiklarnas titlar, 

detta kan ha medfört att användbara artiklar ofrivilligt uteslutits. Författarna upplevde dock att 

materialets omfattning var tillräckligt för att besvara syftet. 

 

De inklusionskriterier som användes var att de skulle vara publicerade de senaste 10 åren i en 

europeisk tidskrift, skrivna på engelska, vara peer-reviewed och endast inkludera studier på 

människor. Svagheter med dessa inklusionskriterier blir att användbara artiklar skrivna på 

andra språk utelämnades samt att artiklar som publicerats i tidskrifter utanför Europa också 

har exkluderats. Även tidsaspekten kan ha bidragit till att intressanta artiklar äldre än 10 år 

uteslutits. Styrkorna med inklusionskriterierna är istället att forskningen är aktuell på grund av 

tidsaspekten. Trots att vi valt att artiklarna skall vara publicerade i europeiska tidsskrifter 

kunde ändå artiklarna ha utförts i andra världsdelar vilket ger en global överförbarhet till vår 

studie då den inte visar förhållandet i en liten del av världen. En brist med att ha begränsat 

sökningen till europiska tidskrifter är att studier som utförts i Europa men publicerats i en 

tidskrift på en annan kontinent har uteslutits i resultatet. 

 

Resultatets trovärdighet ökas genom att både kvantitativa och kvalitativa artiklar används i 

studien (Polit & Beck, 2012), vilket författarna gjort. Antalet artiklar som författarna 
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inkluderat i studien var tillräcklig för att besvara syftet. Dock ansåg författarna i efterhand att 

en större andel kvalitativa artiklar på ett bättre sätt hade framhävt sjuksköterskeperspektivet i 

resultatet vad gällde att bevara syftet för att kvalitativa artiklar ger ett större djup vad gäller 

den upplevda påverkan på sjuksköterskan. Av artiklarna som inkluderades innehöll ett fåtal 

fler yrkeskategorier än endast sjuksköterskor, författarna valde ändå att inkludera dessa då det 

tydligt framgick vilken data som gällde sjuksköterkor och de andra yrkeskategorierna. För att 

säkerställa en hög trovärdighet på studien granskades samtliga artiklar för att säkerställa dess 

kvalitet, två granskningsmallar användes som var utformade för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar. Den största styrkan med granskningsmallarna var enkelheten. Det var 

tydligt och enkelt att på ett korrekt sätt granska artiklarna. Författarna läste och bedömde om 

de inkluderade artiklarna kunde anses vara etiska, i de artiklar eller tidskrifter etiska 

överväganden till synes saknades gjorde författarna bedömningen att om artiklar var utförda i 

norden, Storbritannien, USA eller Australien kunde de anses etiska. I studien inkluderades en 

artikel som efter handledning inkluderats i resultatet då den varit publicerad i ett land där 

etiska överväganden hos vetenskapliga tidskrifter kan tas för givet. Med detta sagt menar 

författarna inte att artiklar som publiceras i tidskrifter utanför dessa länder inte tar hänsyn till 

etiska överväganden. 

 

För att säkerställa god kvalitet på analysen och öka studiens styrka har författarna läst och 

analyserat artiklarna och tagit ut meningsenheter på varsitt håll för att sedan ha en dialog om 

kodningen och genom detta minska risken för feltolkningar, i och med detta har 

tillförlitligheten i resultatet ökat. Polit och Beck (2012) menar att risken för felkällor minskar 

i och med denna typ av metodtriangulering.  

 

Författarna har använt Travelbees omvårdandsteori som teoretiskt ramverk för att visa på 

effekter av vårdandet som utförs av en sjuksköterska som arbetar under påverkan av stress.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur stress i arbetsmiljön påverkar 

sjuksköterskan. De huvudsakliga resultat som framkommit delades in i kategorierna: 

arbetsmiljöns påverkan, arbetslagets påverkan, fysisk och psykisk påverkan på 

sjuksköterskan, kunskap och kompetens som orsak till stress. 
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I resultatet framkom det att sjuksköterskor rapporterade om en bristande kontroll och 

frekventa avbrott i patientkontakten som på sikt ledde till en otillräcklig omvårdnad av 

patienten, detta på grund av hög arbetsbelastning. 

 

Enligt omvårdnadsteorin av Travelbee är det viktigt att sjuksköterskan har tid att skapa en 

mellanmänsklig relation med patienten för att uppmärksamma dennes behov av omvårdnad 

(Kirkevold, 2000). Författarna anser att sjuksköterskans upplevda brist på kontroll av 

patientomvårdnaden är något som inte bara drabbar sjuksköterskan i form av stress och 

otillräcklighet utan även i förlängningen omvårdnaden av patienten. I och med den höga 

arbetsbelastningens effekter på sjuksköterskan och dennes arbete anser författarna att det är av 

stor vikt att lägga resurser på och arbeta fram strategier för att minska arbetsbelastningen på 

sjuksköterskan. Genom dessa åtgärder kan man säkerställa att sjuksköterskan kan utföra sitt 

arbete på ett fullgott sätt och även minska antalet stressrelaterade symtom som sjuksköterskan 

exponeras för.  

 

Bristande kommunikation och konflikter inom arbetslaget var en orsak till stress. Stressade 

kollegor gjorde att arbetsklimatet blev otrevligt och att konflikter lätt uppstod då stress hade 

negativ inverkan på humöret. Författarna befarar att den negativa inverkan som stress har på 

sjuksköterskan och arbetsmiljön som helhet på lång sikt är en bidragande faktor till en hög 

arbetsbelastning då sjuksköterskan som inte trivs på sin avdelning har större benägenhet att 

söka sig till andra avdelningar. Den höga arbetsbelastningen riskerar att öka på grund av 

sjuksköterskebristen som råder och det faktum att sjuksköterskan byter arbetsplats till följd av 

det otrevliga arbetsklimatet. I och med risken att sjuksköterskebristen ökar kommer således 

också arbetsbelastningen och stressen öka på avdelningar därför anser författarna att det är av 

stor vikt att åtgärda problematiken med interna konflikter med exempelvis teambildande 

insatser, handleding och gruppsamtal. Lim, Bogossian och Ahern (2010) menar att 

sjuksköterskor upplever bäst effekt för att motverka stress och konflikter på avdelningen 

genom handledning och gruppsamtal inom arbetslaget, endast en liten andel ansåg att 

professionell hjälp behövdes för att reda ut och hantera problemen.         

 

Majoriteren av sjuksköterskorna upplevde tidpress på arbetet och det fanns ett samband 

mellan tidspress och en rad fysiska och psykiska besvär så som oro och rastlöshet, 

sömnsvårigheter, muskel- och ledvärk, huvudvärk och buksmärta. Hög arbetsbelastning, 

fysisk påverkan och tidspress hade en tendens att påverka sjuksköterskans beslutsfattande i 
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negativ riktning. Barker och Nussbaum (2011) bekräftar även de att långvarig fysisk och 

psykisk påfrestning har ett tydligt samband med negativ inverkan på sjuksköterskans 

upplevda arbetsprestation. Vidare visade resultatet att detta hade negativ effekt på 

sjuksköterskans förmåga att integrera och förstå patienten, då sjuksköterskan aktivt hela tiden 

tvingades ta beslut för att upprätthålla den mellanmänskliga kontakt som skapats med 

patienten. I och med sjuksköterskans förmåga att interera med patienten bör insatser för att 

minska den höga arbetsbelastningen värdesättas.  

 

Travelbees omvårdnadsteori menar att det är på sjuksköterskans initiativ som den 

mellanmänskliga kontakten uppstår, det är därför viktigt att man som sjuksköterska har 

förmågan att läsa av patienten och dennes situation för att ta beslut om hur interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska skall ske (Kirkevold, 2000).  

 

Utifrån resultatet som påvisade att sjuksköterskor med formell kompetens hade lättare att 

hantera och undvika hög arbetsbelastning och stressymtom än de med icke formell kompetens 

anser författarna att möjligheten för kompetensutveckling bör prioriteras. En högre kompetens 

ger inte bara en bättre förutsättning för att hantera stress och då även minska risken för 

stressrelaterade hälsorisker utan ger också personalen en högre kompetens för att möta och 

tillgodose patienten behov av vård. För att tillgodose patientens behov av vård menar 

Kirkevold (2000) utifrån Travelbees omvårdnadsteori att den mellanmänskliga 

kommunikationen måste fungera. Författarna anser att det ytterligare motiverar behovet av 

kunskapsutveckling för att därigenom utveckla förmågan till en mellanmänsklig interaktion.  

 

Resultatet har betydelse för yrkesverksamma sjuksköterskor då det visat på att denna 

yrkeskategori upplever arbetsrelaterade stressymtom. Resultatet visade på att stressorer som 

hög arbetsbelastning, låg bemanning, bristande kompetens och konflikter på arbetsplatsen är 

faktorer som relateras till stress som med korrekta strategier och åtgärder kan minskas. Många 

fysiska och psykiska symtom ökar risken för sjukskrivningar vilket leder till ökad 

arbetsbelastning för de sjuksköterskor som fortfarande är i tjänst. Handledning, 

kompetensutveckling, ökade personalresurser och tydliga riktlinjer för arbetets upplägg och 

utförande är möjliga åtgärder för att minska den stress som sjuksköterskan upplever.  
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7 Slutsats 
Stress medför fysisk och psykisk påverkan. Det har visat sig att sjuksköterkor upplever en hög 

grad av arbetsrelaterad stress och de symtom som detta medför. Att arbeta under stress utgör 

risker för både patientens och sjuksköterskans hälsa. Utifrån resultatet har författarna 

identifierat faktorer som kan verka för att minska stress. Då resultatet i många fall visar att 

bristande uppbackning från chefer ökar stressen anser vi att chefer aktivt bör bemöta denna 

problematik. Vidare visare resultatet att stressen ökar då sjuksköterskor som saknar formell 

kompetens inom specifika områden tvingas utföra dessa sysslor. Resultatet visar också att 

denna stress är mindre hos de med kompetens för just dessa sysslor vilket medför att 

författarna anser att kompentensutveckling för sjuksköterskor bör prioriteras. Interna 

konflikter tas i resultatet upp som en bakomliggande orsak till stress. Författarna menar att 

åtgärder som medför att kännedom om sina arbetskamrater, förbättrad gruppdynamik och 

förmågan att samarbeta ökar är insatser som medför minskade interna konflikter som i sin tur 

medför en minskad stress. I och med den minskade patientsäkerheten och den höga 

arbetsbelastningen på sjuksköterskan bör man ifrågasätta de nedskärningarna och 

effektiviseringar som konstant sker inom vården. Vidare forskning inom området hur 

sjuksköterskans stress påverkar kvalitet på omvårdnaden samt om effektiviseringen av vården 

verkligen har effekter som påverkar sjuksköterskans arbete och patientens vård är något som 

vi anser behövs.  
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övriga grupperna.  

Kvalitet 81 %, 
grad I. 

 

 

 

 

 

 



	

XII 
 

Författare 
År 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

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 

Syftet är att 
identifiera, ur 
ett 
sjuksköterske-
perspektiv 
arbetsrelaterade 
stressorer och 
hur de kan 
reduceras.  

Kvalitativ. 38 
deltagare. 

Fokusgruppsintervjuer, 
6 grupper. Två öppna 
frågor var ställda för att 
starta diskussion. 
Analysen genomfördes 
med hjälp av en 
induktiv 
innehållsanalys. 

Källor till 
arbetsrelaterad stress 
var; hög 
arbetsbelastning, 
otillgängliga läkare, 
dåligt stöd från 
chefer, brist på 
personliga resurser, 
problem personal 
emellan, patienters 
anhöriga, skiftarbete, 
parkering, 
rapporterings-
förfaranden, ingen 
allmän plats för 
sjuksköterskor, inget 
utvecklande arbete 
och patienters 
mentala hälsa. 

Kvalitet 83 
%, grad I. 

 

 

 

 

 



	

XIII 
 

Författare 
År 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Josefsson, 
K. (2012).  

Registered nurses' 
health in community 
elderly care in 
Sweden.  
 
International Nursing 
Review 

Syftet är att 
beskriva nivån av 
arbetsrelaterade 
hälsoproblem, 
sjukdomsnärvaro 
och 
sjukdomsfrånvaro. 

Kvantitativ. 213 
deltagare, 
62 % av 
de 
tillfrågade. 

Strukturerade 
frågeformulär enligt 
likert-typ där de får 
gradera olika ämnen 
indelat i tre 
huvudkategorier. 
Analysen 
genomfördes med 
SPSS 17.0. 
Spearman´s analys 
användes för att 
analyser samband 
mellan variabler. 

Sjuksköterskor 
rapporterade in 
hälsoproblem så 
som; nack- och 
ryggbesvär, torr 
hud, muskel- och 
ledvärk, huvudvärk, 
sömnproblem. De 
upplevde stor 
tidpress och psykisk 
press på jobbet. 

Kvalitet 85 
%, grad I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

XIV 
 

Författare 
År 

Titel Syfte Typ av  
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Nielsen, K. 
J., Pedersen, 
A. H., 
Rasmussen, 
K., Pape, L., 
& Mikkelsen, 
K. L. (2013).  

Work-related 
stressors and 
occurrence of 
adverse 
events in an 
ED.  
 
American 
Journal of 
Emergency 
Medicine 

Syftet är att 
undersöka 
sambandet 
mellan 12 
arbetsrelaterade 
faktorer och 
händelser med 
negativ 
utgångspunkt 
på en 
akutmottagning. 

Kvantitativ. 118 
deltagare,  
69 % av 
målgruppen. 

Frågeformulär under 
en fyraveckorsperiod, 
som de graderade 
tolv olika stressorer 
mellan 1-5. Analysen 
genomfördes i 
STATA 12.1.  

En variation av 
stressorer och 
känslomässig 
påverkan upptäcktes 
bland de olika grupper 
som deltog.  

Kvalitet 74 %, 
grad II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

XV 
 

Författare 
År 

Titel Syfte Typ av studie Deltagare/bortfall Metod 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Samia, L. W., 
Ellenbecker, C. 
H., Friedman, 
D. H., & Dick, 
K. (2012).  

Home Care 
Nurses' 
Experience of 
Job Stress and 
Considerations 
for the Work 
Environment.  
 
Home Health 
Care Services 
Quarterly 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
arbetsrelaterad 
stress och finna 
karakteristiska 
drag i 
arbetsmiljön. 

Kvalitativ. 29 deltagare. 
Bortfall ej 
angivet. 

Datainsamling 
via intervjuer 
och 
observationer. 
Data 
analyserades 
genom kodning 
och grounded 
theory 
analysmetod 
där data 
jämförs. 

Diverse olika 
stressorer i 
arbetsmiljön 
har 
identifierats.  
De största 
faktorerna som 
framkom var 
bristande 
kontroll och 
självständighet, 
roll konflikter 
och hög 
belastning. 

Kvalitet 77 %, 
grad II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

XVI 
 

 

 

 

 

Författare 
År 

Titel Syfte Typ av studie Deltagare/bortfall Metod 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Sveinsdóttir, 
H., Biering, 
P., & Ramel, 
A. (2006).  

Occupational stress, 
job satisfaction, and 
working 
environment among 
Icelandic nurses: a 
cross-sectional 
questionnaire 
survey.  
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

Syftet är att 
utforska vilka 
faktorer som 
kan härledas 
till 
arbetsrelaterad 
stress bland 
isländska 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
och utanför 
sjukhusmiljön. 

Kvantitativ. 522 tillfrågade. 
219 deltagande, 
42 %. 

Frågeformulär. 
Demografisk 
data, JDI (Job 
Descriptive 
Index), SOSS 
(The source of 
occupational 
stress scale). 
Analys 
genomfördes i 
SPSS 10.0 och 
Pearson`s 
correlation 
även t-test, 
ANOVA och 
chi-två test 
genomfördes. 

Resultatet visar 
att 
sjuksköterskor 
på sjukhus är 
mer stressade 
än de som 
jobbar utanför 
sjukhus. 
Forskarna har 
också kommit 
fram till vilka 
stressorer som 
är vanligast för 
de båda 
grupperna. 

Kvalitet 74 %, 
grad II 



	

XVII 	

Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 

Titel 
Författare 

Bilaga 4. Bedömningsmall kvalitativ. 

Poängsättning 0 1 2 3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 
 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 
Metod 	 	 	 	

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 	
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 
Triangulering Saknas Finns 	 	
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 
Patienter med 
lungcancerdiagnos 

 

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas / 
Ja 

 

Nej 

	 	

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna 	 	

Resultat 	 	 	 	
Frågeställning besvarad Nej Ja 	 	
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 
Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 
Diskussion 	 	 	 	

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

	

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
	 	 	 	

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas 	 	

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 
	 p 

% 
Grad 



	

XVIII 	

Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 

Titel 
Författare 

Bilaga 5. Bedömningsmall kvantitativ. 

Poängsättning 0 1 2 3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 
 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 
Metod 	 	 	 	

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 	
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 
Patienter med 
lungcancerdiagnos 

 

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas / 
Ja 

 

Nej 

	 	

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 	 	
Resultat 	 	 	 	

Frågeställning besvarad Nej Ja 	 	
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 
Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

	

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat 	 	
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 	 	 	 	
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

	

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
	 	 	 	

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 
Ogrundade slutsatser Finns Saknas 	 	

 

Total poäng (max 47 p) p p p p 
	 P 

% 
Grad 
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