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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett problem i Sverige och övriga 

Europa. Det har framkommit att sjuksköterskeyrket är stressigt då arbetsmiljön och 

arbetsbelastningen påverkar sjuksköterskorna negativt. Sjukskrivningar har ökat markant på 

grund av stressrelaterade tillstånd. Det är därför av intresse att undersöka orsaker till varför 

stress uppstår hos sjuksköterskor på sjukhus för att kunna finna åtgärder för att minska stress 

och sjukskrivningar i framtiden.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva orsaker till att sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress i arbetet på sjukhus. 

Metod: Studiens syfte besvarades med en systematisk litteraturstudie med beskrivande 

design. Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod granskades. Genom en integrerad 

analys identifierades fyra kategorier och 12 subkategorier.  

Resultat: Flera orsaker till stress identifierades. De främsta orsakerna var personalbrist, 

tidsbrist och hög arbetsbelastning. Andra faktorer som orsakade stress var relationer med 

patient och anhöriga samt med chefer och kollegor. Stress som uppstår på arbetsplatsen 

berörde inte enbart sjuksköterskan på arbetet utan även privatlivet påverkades negativt. Vissa 

stressfaktorer upplevdes olika beroende på vilken arbetserfarenhet sjuksköterskorna besatt.  

Slutsats: Arbetsrelaterad stress är ett stort problem som existerar i hela världen. Genom att 

utföra förändringar på arbetsplatserna kan stress reduceras och skapa en mer positiv 

arbetsmiljö. 

 

Nyckelord: KASAM, Orsak, Sjukhusmiljö, Sjuksköterska, Stress  
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1. Inledning 
I Sverige men också i övriga Europa har det framkommit att sjuksköterskeyrket är stressigt då 

arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkade sjuksköterskorna negativt (Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013). Det är intressant för sjuksköterskor och 

ledningen på sjukhus att ta reda på orsakerna till stress då det kan vara en viktig kännedom för 

att eventuellt i framtiden kunna minska stressen som uppstår på sjuksköterskornas arbetsplats.  

2. Bakgrund 
2.1 Sjuksköterskeyrket från förr till nu 
Vård av människor har alltid varit aktuellt och förr i tiden var det kvinnorna som stod för det 

huvudsakliga vårdandet. Vården bedrevs i hemmen och sågs till en början som en kallelse då 

människorna, i ord och handlingar, ville förmedla högre makters ord och vilja. Från 1900-talet 

började sjuksköterskeyrket organiseras som ett eget yrke och år 1957 kom den första 

legitimationen för sjuksköterskor vilket innebär ett självständigt yrkesansvar. Redan då 

ställdes det krav på sjuksköterskor när det gällde kunskap, egenskaper, utbildning och 

uppgifter vilket förde med sig att yrket blev mer komplext (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

 

Att vara sjuksköterska i dagens samhälle medför ett stort ansvar. Kunskap, förståelse, 

färdighet och förmåga i omvårdnadsämnen är krav som sjuksköterskan skall behärska för att 

kunna arbeta patientsäkert och ge en god omvårdnad till patienten. Hur sjuksköterskan 

fungerar inom yrkesrollen är kopplat till den personliga identiteten då individens självkänsla, 

personliga mognad, nyfikenhet, kunskap och tolerans för stress sätts på prov. Som 

sjuksköterska är det mycket att tänka på, bland annat många patienter med olika behov vilket 

kräver reflektion över arbetssättet och vad som händer i mötet med den enskilde patienten 

(Finnström, 2012). Enligt International Council of Nurses etiska kod är sjuksköterskans 

främsta uppgifter att främja hälsa, lindra lidandet, förebygga sjukdom och återställa hälsa. 

Sjuksköterskeyrket idag är ett viktigt yrke och kräver därför en legitimation. Legitimation fås 

genom att individen uppfyller de krav som krävs för en godkänd och vetenskaplig baserad 

utbildning. Att ha en legitimation är det yttersta beviset på yrkesutövarens kompetens samt en 

garanti för samhället att individens kunskapsnivå är lämplig för att kunna utföra yrket. 

Vårdpersonal som inte har någon legitimation får inte kallas sjuksköterska (ibid.). 

2.1.2 Teamarbete på sjukhus 

Fler patienter idag behöver mer omfattande vård. De behöver omsorg och rehabilitering från 

många olika yrkesgrupper, därför har det blivit vanligt att samverka i team. För att kunna 

samverka bra med andra yrkesroller krävs det att veta vilket ansvar de olika yrkesrollerna har 

samt att det finns tydliga och enkla regler för hur samverkan skall ske (Blomqvist & 

Petersson, 2014). Ett team kan vara uppbyggt på olika vis beroende på vilka kompetenser som 

behövs till situationen. Gemensamt är att teamet består av ett antal aktörer med olika 

kompetenser som arbetar mot samma mål. Att arbeta i team skapar en bättre kompetens då 

alla kan bidra med olika kunskaper. Det kan ge en bättre kommunikation och samarbete 

mellan yrkesgrupperna. Ytterligare fördelar är att de kan underlätta och avlasta varandra i det 

dagliga arbetet samt ge bättre stöd till varandra (Berlin, 2013). 

Björvell & Thorell-Ekstrand (2014) skriver att sjuksköterskans roll i teamet innebär att skapa 

en omvårdnadsplan vilket innebär att ge en genomtänkt beskrivning av patientens 

omvårdnadsbehov utifrån de omvårdnadsdiagnoser som finns. I en omvårdnadsplan skall 
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sjuksköterskan kunna presentera olika omvårdnadsåtgärder som är aktuella för patienten. 

Sjuksköterskan skall vara den som samordnar alla olika yrkesrollers arbete vilket bland annat 

innebär att arbeta för att komma fram till en vårdplan för patienten.  

2.2 Arbetsmiljö på sjukhus 
Arbetsmiljön på sjukhus innefattar högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade 

arbetsuppgifter under tidspress. Arbetsbelastningen har ökat på grund av omvärldens krav på 

minskade vårdköer och ökad vårdkvalitet. Arbetsmiljön medför att det blir alltmer vanligt att 

känna att det inte finns utrymme till att genomföra god omvårdnad då det är svårt att få tid för 

reflektion och återhämtning (Magnusson, 2014). Arbetsmiljöverket (2015) skriver att 

belastningen för de anställda ökar på grund av den ständiga kunskapsutvecklingen och 

anpassningen till de nya vetenskapliga resultat som framkommit. Att arbeta gentemot 

människor kan medföra påfrestningar men även ge tillfredställelse.  

2.3 Stress  
Stress är en reaktion som uppkommer som resultat av en händelse och behöver inte vara något 

negativt. Det finns både positiv och negativ stress men det är den negativa stressen som 

orsakar ohälsa (Währborg, 2009). Alla individer är olika och en stressande situation för en 

individ behöver inte upplevas som stressande för en annan, det är samspelet mellan individ 

och omgivning som utgör om händelsen upplevs med stress (Antonovsky, 2005; Skärsäter, 

2009). Stress avspeglar sig, mer eller mindre, tydligt i människors beteende. De vanligaste 

beteenden som uppstår är olika grader av irritation och fientlighet eller tydlig känsla av 

uppgivenhet (Währborg, 2009). Vidare definierar Währborg (2009) stress som ”De 

psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och 

som till följd därav ger upphov till funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” (s. 

55). 

 

Stress förekommer både nationellt och internationellt. Översikter på europeisk och 

internationell nivå styrker att stress och ohälsa utgör ett växande problem främst inom 

arbetslivet (Levi, 2013). Personer med stressrelaterad ohälsa har ökat kraftigt i Sverige de 

senaste åren vilket leder till att långtidssjukskrivningarna har ökat markant (Währborg, 2009). 

Studier har utförts i Europa och visat att personalen inte kunde fullfölja omvårdnadsuppgifter 

såsom patientövervakning, ge medicin i tid samt dokumentation av sjukvårdsarbetet på grund 

av stress (Aiken et al, 2012, 2013). 

2.3.1 Psykologiska och fysiologiska symtom på stress 

Symtom till följd av stress kan uppkomma på olika sätt, både psykologiskt och fysiologiskt. 

Psykologiskt kan negativ stress uppkomma när en känsla av obalans mellan krav och förmåga 

uppstår. De fysiologiska symtom som kan uppstå vid negativ stress är sömnproblem och 

bristande engagemang i sociala sammanhang. Kroppen reagerar på stress genom att prioritera 

energi till hjärnan och skelettmusklerna, blodet blir mer trögflytande och aktiviteten i det 

återuppbyggande systemet går ned. Stresspåslaget skall fungera som en skyddsmekanism som 

kickar igång vid känslan av hot eller fara (Skärsäter, 2009). Stress kan utvecklas till något 

negativt om den får pågå under en längre tid utan möjlighet till återhämtning (Währborg, 

2009). Långvarig stress är när stressreaktionen håller i och stress upplevs under en längre tid. 

Det är inte bra att utsättas för långvarig stress då det kan leda till minskad energi, 

uppgivenhet, nedsatt immunförsvar, ökad infektionskänslighet, bukfetma, högt blodtryck, 

insulinresistens och höga blodfetter (Gustafsson, 2014).  
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2.4 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv – KASAM  
KASAM är en förkortning för känsla av sammanhang och utgår från den salutogena modellen 

som innebär en hälsofrämjande modell. Salutogenes betyder hälsans ursprung och modellen 

fokuserar på vilka faktorer som orsakar och behåller hälsa i påfrestande situationer. För att 

uppnå KASAM i sin helhet skall tre begrepp uppfyllas: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). En individ som upplever hög begriplighet förväntas 

kunna förstå oväntade stimuli som kan komma att uppstå i inre och yttre miljöer samt se 

stimuli i framtiden som förutsägbara. Hanterbarhet handlar om de resurser individen har för 

att kunna möta de krav som ställs utifrån det stimuli som inträffat. Känsla av kontroll, 

antingen egenkontroll eller andra personers kontroll som individen har förtroende för, är 

viktigt för att kunna hantera situationer som inträffar i vardagen. Om hög känsla av 

hanterbarhet finns accepterar individen händelserna lättare och anses inte vara orättvist 

behandlad av livet. Meningsfullhet anses vara det viktigaste begreppet då individen antingen 

känner meningslöshet inför en händelse eller motivation till att klara av situationen. 

Meningsfullhet handlar om att individen känner att saker i livet är viktiga vilket medför 

engagemang. Det är de viktiga sakerna i individens liv som gör att motivationen höjs eftersom 

viljan att klara av utmaningar är så pass stark. Individen tycker därför att händelserna är värda 

att lägga tid på. Är graden av meningsfullhet hög är det troligt att individen kan förstå och 

hantera situationer som uppstår (Antonovsky, 2005; Langius-Eklöf, 2009).  

 

Känsla av sammanhang utvecklas från det att personen föds. Vid småbarnsålder har alla 

människor låg KASAM då livet ter sig obegripligt. Under uppväxten ökar känslan av 

sammanhang ständigt men beroende på hur livserfarenheter hanteras och förstås i ung ålder 

skiljer graden av KASAM vid vuxen ålder (Langius-Eklöf, 2009). Antonovsky (2005) menar 

att det alltid finns stressorer i den mänskliga tillvaron samt att individer som utsätts för hög 

stressbelastning tenderar till att klara sig relativt bra i vardagen. Människan måste lära sig att 

hantera livets med- och motgångar för att göra det bästa av tillvaron eftersom det inte enbart 

räcker att undvika stress för att främja hälsa. Ju mer individen bemästrar de tre begreppen 

begriplighet, hanterbart och meningsfullhet desto högre KASAM uppnås. 

2.5 Problemformulering  
Sjuksköterskor upplever idag att stressnivån på arbetsplatsen är hög. Hög stress på sjukhus är 

inte bara ett problem i Sverige utan även i Europa (Aiken et al., 2012, 2013). Sjukskrivningar 

har ökat markant de senaste åren på grund av stressrelaterade tillstånd (Währborg, 2009). 

Eftersom tidigare forskning har visat att stress blir alltmer vanligt på sjukhus är det av vikt att 

undersöka orsaker till varför stress upplevs av sjuksköterskorna som arbetar där. Kunskaper 

om orsaker till stress kan användas i form av stressreducerande åtgärder.  

3. Syfte  
Syftet med studien var att beskriva orsaker till att sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress i arbetet på sjukhus. 

4. Metod 
4.1 Design  
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med beskrivande design 

(Kristensson, 2014).  
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4.2 Sökstrategi  
En systematisk sökning gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Sökorden 

valdes ut genom de meningsbärande orden i syftet. Synonymer till de meningsbärande orden 

söktes fram för att hitta alla relevanta artiklar som svarade på syftet. Ämnesord valdes utifrån 

databasernas indexordlistor. I CINAHL användes CINAHL Headings, i Medline användes 

MesH och i PsycINFO användes Thesaurus. Ämnesorden som rekommenderades i de olika 

databaserna som användes i sökningen var Nurses, Stress, Stress Occupational, Stress 

Physiological, Stress Psychological, Work Experience, Job Experience, Job Experience Level, 

Experiences och Hospitals, Genom att använda funktionen ”Explode” utökades ämnesorden 

ytterligare.  

Se Bilaga 1 

 

Fritextsökning användes i samtliga databaser med orden nurse, stress, work related stress, 

experience, job experience, work experience, cause, factor, reason och hospital. Trunkering 

och frassökning med citationstecken användes i fritextsökningen. Booleska operatorer 

användes i sökningen. Synonymerna kombinerade med termen OR till olika block för att 

expandera resultatet. Därefter gjordes en sökning bestående av fyra block som kombinerades 

med termen AND för att få ett slutgiltigt resultat avgränsat till litteraturstudiens syfte 

(Karlsson, 2012).  

Se Bilaga 1 

Begränsningar som användes i sökningen var Peer reviewed, engelskt språk och 

publikationsåren 2006-2016. Sökningen i databasen CINAHL gav 371 träffar. I Medline blev 

resultatet 339 artiklar och i PsycINFO blev antalet träffar 159 artiklar. Detta sammanställdes i 

sökmatriser.  

Se Bilaga 1  

4.3 Urval 
4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades var kvalitativa artiklar med intervjumetod som svarade mot 

studiens syfte. Inklusionskriterierna var sjuksköterskor som kände stress på arbetsplatsen och 

att arbetsplatsen skulle vara inom sjukhuset. Exklusionskriterier som tillämpades vid urvalet 

var artiklar som omfattade studenter, utbrändhet, post-traumatisk stress eller var 

översiktsartiklar.  

4.3.2 Urvalsförfarande 

Urvalet gjordes i olika steg utifrån urvalskriterierna (Kristensson, 2014). I det första steget 

gjordes en grovsållning där samtliga titlar i respektive databas lästes. Totalt 869 titlar lästes 

från samtliga valda databaser. I nästa steg valdes 171 artiklar ut vars abstrakt lästes och 

slutligen lästes 56 artiklar i fulltext. Dubbletter av artiklar sållades bort i sista steget. Efter 

urvalet kvarstod åtta artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Från sökningen i CINAHL 

valdes sex artiklar och från sökningen i Medline valdes två artiklar. Inga artiklar från 

PsycINFO inkluderades då de var dubbletter från Medline och CINAHL.  

Se Bilaga 1 

4.4 Värdering  
Granskningsmallar för kvalitativa studier från Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU, användes för att granska studiernas vetenskapliga kvalitet (http://www.sbu.se). 

Artiklarna värderades utifrån syftets relevans, urvalets relevans för studiens design, om 

datainsamling och analys var tydligt beskrivet samt om resultatet var logiskt och begripligt.  

Se Bilaga 2 
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4.5 Bearbetning och analys  
En integrerad analys användes (Kristenssons, 2014). Först lästes artiklarna igenom för att 

urskilja och identifiera övergripande likheter och skillnader. Funna likheter och skillnader 

markerades. All text i artiklarna som relaterade till varandra placerades i olika kategorier. 

Kategorierna låg till grund för rubrikerna i litteraturstudiens resultat. Slutligen bearbetades 

innehållet i varje kategori enskilt för att sedan kunna sammanställa liknande fynd under olika 

subkategorier. De skapade subkategorierna användes som underrubriker i litteraturstudiens 

resultat. För att minimera risken att påverka varandra under analysen lästes artiklarna av 

litteraturstudiens författare på varsitt håll och diskuterades sedan gemensamt.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Alla artiklar utom en var godkända av en etisk kommitté. Vid genomläsning av artikeln 

framkom dock inget som föreföll strida mot etiska principer och den inkluderades. Enligt 

Kristensson (2014) är det viktigt att ta ansvar för de individer som ingår i studierna och 

kontrollera att forskarna tagit hänsyn till de fyra etiska aspekterna: autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte-skada-principen och rättviseprincipen. Författarna använde ett etiskt 

förhållningssätt genom att inte medvetet undanhålla eller förvanska resultat utan redovisa med 

beaktande av objektivitet och saklighet.  

5. Resultat  
Resultatet av studien innehåller totalt åtta kvalitativa artiklar med intervjumetod. Samtliga 

artiklar undersökte orsakerna till sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress på 

sjukhus. Artiklarna som användes i studien var från olika länder i världen men visade 

liknande resultat. Studierna utfördes i Makedonien, Finland, Taiwan, Turkiet, Iran, Australien 

och Irland. Artiklarna som inkluderades i studien fokuserade inte bara på sjuksköterskor som 

arbetade på allmänna avdelningar utan hade även fokus på operationssjuksköterskor samt 

sjuksköterskor som arbetade på palliativ vårdavdelning för barn. Vid analys framkom fyra 

kategorier och 12 subkategorier av stressfaktorer. Kategorierna som framkom var 

stressfaktorer relaterade till arbetsmiljön, samarbetet på arbetsplatsen, yrkesrollen samt mötet 

med patient och anhöriga.  

Se Tabell 1 

 

Tabell 1. Kategorier av stressfaktorer som upplevdes av sjuksköterskor i sluten vård. Utifrån 

artiklarna skapades fyra kategorier och 12 subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Stressfaktorer relaterade 

till arbetsmiljön 

- Hög arbetsbelastning och tidsbrist 

- Personalbrist 

- Bristande resurser 

- Oregelbundna arbetstider 

- Brister i arbetsmiljön 

Stressfaktorer relaterade 

till samarbetet på 

arbetsplatsen 

- Bristande uppbackning av chefer 

- Icke fungerande samarbete i teamet 

Stressfaktorer relaterade 

till yrkesrollen 

- Brist på erfarenhet och yrkesfärdighet 

- Känslan av ansvar och bristande kontroll 

- Bristande social status och värdighet 

Stressfaktorer relaterade 

till mötet med patient och 

anhöriga 

- Svårigheter att interagera med patienter 

- Konflikter och relationer med anhöriga 
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5.1 Stressfaktorer relaterade till arbetsmiljön 
I artiklarna framkom fem subkategorier relaterade till arbetsmiljön. De olika subkategorierna 

som framkom var hög arbetsbelastning och tidsbrist, personalbrist, bristande resurser, 

oregelbundna arbetstider samt dåligt utformad arbetsmiljö. 

5.1.1 Hög arbetsbelastning och tidsbrist  

I flertalet artiklar togs hög arbetsbelastning upp som en av de vanligaste orsakerna till stress. 

Sjuksköterskorna kände att de hade för många arbetsuppgifter och för lite tid till att utföra 

dem (McCloskey & Taggart, 2010; Happell, Dwyer, Reid Searl, Caperchione & Gaskin, 

2013; Karadzinska Bislimovska et al., 2014; Turk, Davas, Tanik & Montgomeryn, 2014). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var för många patienter på avdelningen per sjuksköterska 

(Happell et al., 2013; Karadzinska Bislimovska et al., 2014; Turk et al., 2014).  

 

Sjuksköterskorna kände stress då operationsschemat var överbelastat. Det höga trycket i 

schemat gjorde att sjuksköterskorna kände oförmåga att uppfylla arbetskraven. 

Sjuksköterskorna nämnde även att det kunde vara stressande att inte kunna uträtta sina 

personliga behov, såsom toalettbesök, under ett pågående operationspass. Förseningar kunde 

även uppstå då tiden var kort mellan operationerna. Sjuksköterskorna upplevde att väntan på 

kirurgen kunde vara en stressfaktor eftersom arbetsschemat inte hade utrymme för förseningar 

då operationerna låg tätt efter varandra tidsmässigt (Aholaako, 2011). 

 

Administrativt arbete orsakade stress (Happell et al., 2013; McCloskey & Taggart, 2010). 

Sjuksköterskorna kände stress över trycket att hinna med att dokumentera då det upptog en 

stor del av deras tid. En sjuksköterska upplevde att allmän vård kunde utföras men att tiden 

inte räckte till för personlig vård såsom att interagera med barnet och möta barnets behov 

utöver den kliniska vården (McCloskey & Taggart, 2010) 

 

På grund av den höga arbetsbelastningen uppstod tidsbrist vilket ansågs vara en av de största 

stressfaktorer som förekom på arbetsplatsen. De båda stressfaktorerna påverkade 

vårdkvaliteten negativt eftersom sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att arbeta 

skyndsamt för att inte behöva jobba övertid (Karadzinska Bislimovska et al., 2014; Turk et 

al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist på arbetsplatsen orsakade stress då de 

uppgav att det var svårt att hantera tidsplaneringen (O’Shea & Kelly, 2007). Tidsbrist innebar 

att till exempel förseningar uppstod samt att labbsvaren inte kom i tid vilket kunde påverka att 

sjuksköterskorna blev stressade (Adib Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde även att otillgängliga och upptagna läkare var en stressfaktor då 

de upplevde att läkarna inte hade tid att se till patienterna (Adib Hajbaghery et al., 2012; 

Happell et al., 2013).  

 

Tidsbristen ledde till en ond cirkel då det inte fanns tillräckligt med tid för återhämtning vilket 

kunde ses som en bidragande orsak till stress (Turk et al., 2014). På grund av den höga 

arbetsbelastningen och för att sjuksköterskorna inte skulle behöva jobba övertid resulterade 

tidsbristen i att sjuksköterskorna inte kunde ta regelbundna pauser (Happell et al., 2013). Den 

tidsbrist och övertid som uppstod på arbetsplatsen upplevdes leda till ett försämrat privatliv då 

förlorad tid för familjen uppstod. Sjuksköterskorna kände att de varken hade tid för familjen 

eller egna fritidsintressen vilket ledde till ökad stress (Adib Hajbaghery et al., 2012).  

5.1.2 Personalbrist 

Sjuksköterskorna ansåg att personalbrist var en av de vanligaste orsakerna till att stress 

förekom på arbetsplatsen vilket ledde till att vårdkvaliteten påverkades negativt (McCloskey 

& Taggart, 2010; Adib Hajbaghery et al., 2012; Happell et al., 2013; Karadzinska 
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Bislimovska et al., 2014; Turk et al., 2014; O’Shea et al., 2007). Personalbrist ledde till 

påtvingad övertid och fysisk mental utmattning eftersom varje enskild sjuksköterska fick fler 

arbetsuppgifter att utföra vilket kunde leda till att risken för misstag inom vården ökade (Adib 

Hajbaghery et al., 2012). Sjuksköterskorna som arbetade med palliativ vård av barn upplevde 

att det var begränsad personalstyrka. Problemet var att specialistutbildning krävdes på deras 

arbetsplats vilket gjorde att det var brist på kvalificerade sjuksköterskor som kunde arbeta 

inom området (McCloskey & Taggart, 2010).  

5.1.3 Bristande resurser 

Brist på adekvat materiell utrustning upplevdes som en stressfaktor enligt sjuksköterskorna. 

De upplevde stress om bristande medicinsk utrustning förekom på arbetsplatsen då den var 

otillräcklig för arbetsuppgifterna. De uppgav även att användning av specialiserad utrustning 

ansågs vara en stressfaktor (Karadzinska Bislimovska et al., 2014; Happell et al., 2013).  

  

I studien om palliativ vård av barn uttryckte sjuksköterskorna att begränsade resurser såsom 

tjänster och finansiering ansågs vara en källa till stress. Tillhandahållning av utrustning kunde 

leda till konflikter med patienternas anhöriga. Även fast antalet barn som behöver palliativ 

vård är få så var vården komplex och dyr (McCloskey & Taggart, 2010).  

5.1.4 Oregelbundna arbetstider  

I flertalet artiklar framkom det att skiftarbete var en bidragande orsak till stress då det var en 

psykisk påfrestning att jobba kvällar och helger (Happell et al., 2013; Turk et al., 2014; 

Karadzinska Bislimovska et al., 2014). I studien av Karadzinska Bislimovska et al. (2014) 

uppgav sjuksköterskorna att långa arbetspass, nattjobb och oförutsägbara arbetstimmar inom 

sjukvården även var en bidragande orsak till stress.  

5.1.5 Brister i arbetsmiljön 

Arbetsmiljön hade inverkan på sjuksköterskornas känsla av stress. Sjuksköterskorna kände att 

de inte fanns något gemensamt område där de kunde umgås på rasterna. Återhämtningen blev 

försämrad och de upplevde att de inte kunde slappna av eller ventilera ostört med kollegorna 

om arbetsdagen (Happell et al., 2013). 

 

Ytterligare en stressfaktor som nämndes av sjuksköterskorna var att det inte fanns särskilda 

personalparkeringar. På morgonen fick sjuksköterskorna leta parkeringar vilket bidrog till 

stress då de upplevde att de blev sena till jobbet. Ofta blev de tvungna att parkera långt ifrån 

sjukhuset och kände då att de var tvungna att använda rasten till att flytta bilen närmare för att 

få en säkrare hemgång efter arbetspasset. Hela bilparkeringsprocessen bidrog till stress hos 

sjuksköterskorna (Happell et al., 2013). 

5.2 Stressfaktorer relaterade till samarbetet på arbetsplatsen 
I artiklarna framkom två subkategorier relaterade till samarbetet på arbetsplatsen. De olika 

subkategorierna som framkom var dålig uppbackning av chefer samt icke fungerande 

samarbete i teamet. 

5.2.1 Bristande uppbackning av chefer  

I flertalet artiklar ansåg många sjuksköterskor att cheferna inte uppskattade deras förmågor 

och inte heller inkluderade dem i olika beslut vilket upplevdes som en stressande faktor 

(McCloskey & Taggart, 2010; Adib Hajbaghery et al., 2012; Happell et al., 2013). På grund 

av att ledningen inte såg sjuksköterskornas ansträngningar i arbetet ledde det till att de 

upplevde stress över att de inte gjorde någon utveckling i karriären (Happell et al., 2013). 

Diskussioner gällande löner och arbetsvillkor på arbetsplatsen skapade irritation och stress 

hos sjuksköterskorna (Turk et al., 2014; Happell et al., 2013). Cheferna kunde dela ut 
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bestraffningar vilket ledde till att sjuksköterskorna kände stress (Adib Hajbaghery et al., 2012; 

Su, Boore, Jenkins, Liu & Yang, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att cheferna hade 

fördomar och felaktig inställning gentemot sjuksköterskornas yrkesroll. Beteendet hos 

cheferna ansågs vara stressande på grund av otacksamhet och brist på stöd. När cheferna 

tyckte att sjuksköterskorna hade gjort fel delades oförtjänta bestraffningar ut vilket skapade 

irritation och spänningar i relationen vilket bidrog till en stressig miljö (Adib Hajbaghery et 

al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de hela tiden vara tvungna att utföra uppgifterna 

korrekt för att undgå bestraffningar. De upplevde även att cheferna beordrade överdrivet stor 

arbetsmängd och hade höga förväntningar på att sjuksköterskorna skulle jobba hårt utan 

någon åsikt (Su et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att konflikter till cheferna skapades 

på grund av att endast negativ feedback förekom på arbetsplatsen. Cheferna noterade endast 

det dåliga utförandet av sjuksköterskorna och ignorerade de uppgifter som de lyckats bra med. 

Sjuksköterskorna ansåg chefernas beteende som stressande vilket bidrog till att arbetsmiljön 

blev försämrad (Turk et al., 2014). 

5.2.2 Icke fungerande samarbete i teamet  

Det var inte bara relationen till cheferna som sjuksköterskorna upplevde vara stressande utan 

även relationen till kollegor kunde orsaka stress (Su et al., 2009; Happell et al., 2013; 

McCloskey & Taggart, 2010; Adib Hajbaghery et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att 

läkarna, likt cheferna, förväntade sig att de enbart skulle hålla med och inte ha en egen åsikt 

(Su et al, 2009). Oönskade relationer och brist på stöd från kollegor försämrade och 

försvårade arbetet för sjuksköterskorna. De ansåg att brist på stöd, förtrolighet och samarbete 

skapade stress (McCloskey & Taggart, 2010; Adib Hajbaghery et al., 2012). Utöver att inte 

känna stöd på arbetsplatsen framkom det även att konflikter mellan kollegor ansågs vara ett 

stort problem på grund av mobbning, kommunikationsproblem och brist i dokumentationen. 

Att jobba med nya människor kunde skapa oro för sjuksköterskan då osäkerhet kunde uppstå 

angående ovissheten om kollegan var redo för vissa arbetsuppgifter. Överlämningsförfarandet 

av information mellan kollegor om patienter ansågs vara en stressfaktor då det kunde ske intill 

patientsängen och även inom hörhåll för övriga patienter och närstående (Happell et al., 

2013). Sjuksköterskorna upplevde att en stressfaktor var att kollegorna inte såg de färdigheter 

som sjuksköterskan besatt (McCloskey & Taggart, 2010). 

 

Personrelaterad stress förekom ibland när sjuksköterskorna arbetade i nära team med andra 

kollegor. Sjuksköterskorna upplevde stress om arbetet skedde med en hetlevrad kirurg, en 

yngre kirurg som inte vågade fråga om hjälp eller en orolig kollega. Ytterligare stressfaktorer 

var att arbeta med kollegor som inte kunde ta kritik, arbeta med en kollega som hade en 

utländsk utbildning eller om en kollega inte utförde steril metod korrekt (Aholaako, 2011). 

 

Stressfaktorer som påverkade sjuksköterskorna var att inte veta rollen på arbetsplatsen på 

grund av oklar definition av rollerna. Brist på klara arbetsbeskrivningar och gränser mellan 

yrkesrollerna ledde till att sjuksköterskorna kunde få göra andra professioners arbetsuppgifter 

(Adib Hajbaghery et al., 2012; McCloskey & Taggart, 2010; Turk et al., 2014).  

 

Oregelbundenhet i organisationen uppmärksammades då handlingar utfördes olika från gång 

till gång vilket kunde upplevas som stressande för sjuksköterskorna. Några handlingar som 

nämndes var bristande överensstämmelser mellan olika delar av sjukhuset såsom att samma 

analys av labbtest kunde ta olika lång tid vid olika tillfällen (Adib Hajbaghery et al., 2012; 

Happell et al., 2013). 

 

I en studie tas sexuella trakasserier upp som en orsak till stress. I studien uttryckte 

sjuksköterskorna att sexuella trakasserier och kommentarer om den kvinnliga kroppen 
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förekom på arbetsplatsen samt att läkarna skämtade på sjuksköterskornas bekostnad. Samtliga 

händelser ledde till att sjuksköterskorna kände sig stressade (Turk et al., 2014). 

5.3 Stressfaktorer relaterade till yrkesrollen  
I artiklarna framkom tre subkategorier relaterade till yrkesrollen. De olika subkategorierna 

som framkom var brist på erfarenhet och yrkesfärdighet, känsla av ansvar och bristande 

kontroll samt bristande social status och värdighet. 

5.3.1 Brist på erfarenhet och yrkesfärdighet 

Brist på erfarenheter och färdigheter av arbetsuppgifter inom vården var ytterligare 

stressrelaterade faktorer (Adib Hajbaghery et al., 2012; O’Shea et al., 2007; Happell et al., 

2013; Aholaako, 2011). Bristande färdigheter ledde till obalans mellan vårdpersonal då nivåer 

av erfarenhet och kompetens var olika hos personalen beroende på hur länge de hade jobbat 

som sjuksköterska samt vilken utbildning de erhöll. Att inneha olika nivåer av erfarenhet och 

kunskap samt att jobba med nya människor kunde skapa oro för sjuksköterskan. Stress kunde 

uppstå då det var svårt att veta vilken erfarenhet kollegan besatt. Hade personalen mindre 

erfarenhet kunde det kännas stressande vilket ledde till att personen med mer erfarenhet 

behövde utföra fler arbetsuppgifter (Happell et al., 2013; Adib Hajbaghery et al., 2012). Brist 

på erfarenhet var inte den enda orsaken till stress utan även bristande beredskap inför 

situationer var en bidragande orsak. Bristande beredskap kunde uppstå vid snabba 

förändringar såsom försämrat tillstånd hos patienten, byte av personal och nya arbetskamrater 

(Adib Hajbaghery et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att arbeta med patienter som har 

psykiska problem var en stressfaktor eftersom sjuksköterskorna kände att de inte erhöll 

tillräcklig kunskap inom området. Det framkom att just brist på erfarenhet var en tydlig 

stressfaktor vid början av sjuksköterskekarriären (Happell et al., 2013). Brist på erfarenhet 

och kliniska färdigheter var en stor stressfaktor då nya situationer uppstod dagligen. Uppgifter 

såsom att organisera raster, boka prover och lägga order till apoteket var nya situationer som 

inte hade utövats under studietiden. Andra nya situationer som ansågs stressande var vården 

av döende patienter, administration av läkemedel och samarbetet med läkaren. Utöver de 

vanliga arbetsuppgifterna upplevde sjuksköterskorna att det var stressande att handleda 

studenter när de fortfarande var så pass nya och själva försökte komma in i 

sjuksköterskerollen (O’Shea et al., 2007).  

 

Stress uppstod hos operationssjuksköterskorna när krav ställdes på deras kunskap om 

operationsutrustningen. Ytterligare stressfaktorer hos sjuksköterskorna var när kirurgen 

förväntade att rätt instrument skulle förses, om extra utrustning behövdes, räkna och hålla koll 

på instrumenten samt vid användning av vassa operationsföremål (Aholaako, 2011).  

5.3.2 Känslan av ansvar och bristande kontroll  

Sjukvården innebär att ha ett stort ansvar för andra människor vilket kunde upplevas som 

stressande för sjuksköterskorna (Karadzinska Bislimovska et al., 2014). Att ha kontroll på 

arbetsplatsen var inte alltid lätt då jobbdagarna aldrig såg likadana ut och oväntade situationer 

kunde uppstå varje dag. Snabba beslut kunde behöva tas vilket ledde till att arbetsuppgifterna 

behövde omprioriteras och sjuksköterskorna tyckte att det blev svårare att behålla kontrollen 

vilket resulterade i att stress uppstod. Andra situationer som bidrog till stress var att arbeta 

ensam samt att de hade ett stort ansvar då sjuksköterskan ansågs vara den direkta 

beslutsfattaren i vård och symtomhantering (McCloskey & Taggart, 2010). Sjuksköterskorna 

tyckte att orsaker till stress kunde vara rädsla att en patient skulle komma till skada på grund 

av de gjort något misstag (Adib Hagbaghery et al., 2012).  
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Sjuksköterskorna upplevde att arbeta på sjukhus innebar en hektisk miljö (Aholaako, 2011). 

Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde stress av att ständigt vara i ”larmsituation”. Kritiska 

och oförutsägbara situationer medförde stress då den avgörande och nödvändigaste åtgärden 

skulle utföras på kortast möjliga tid (Adib Hagbaghery et al., 2012). 

 

Operationssjuksköterskorna nämnde att stress uppkom om risk för avbrott i den sterila 

hanteringen under operationen inträffade. Ytterligare orsaker till stress var rädsla att skada 

patienten, tunga patienter, lång arbetsställning samt om patienter hade risk för komplikationer 

(Aholaako, 2011). 

 

Orsaker till stress kunde vara emotionella aspekter. Det kunde vara psykiskt stressande att 

arbeta med kroniskt sjuka, obotliga eller döende patienter. Sjuksköterskorna kände även stress 

då de upplevde det svårt att släppa tankarna på jobbet när arbetspasset var slut (Karadzinska 

Bislimovska et al., 2014; Turk et al., 2014). De nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde att 

sömnen påverkades på grund av nervositet att inte kunna utföra arbetet korrekt vilket 

resulterade att de kände psykisk stress (O’Shea et al., 2007). 

5.3.3 Bristande social status och värdighet 

I studien av Adib Hajbaghery et al. (2012) uppgav vissa sjuksköterskor att de upplevde 

psykisk stress relaterat till värdighet och social status. Anhöriga ansåg att sjuksköterskeyrket 

inte var värdigt och sjuksköterskorna själva skämdes över att berätta vilken lön de hade när 

folk frågade. Su et al. (2009) skriver att sjuksköterskorna i studien upplevde att samhället var 

en orsak till stress då de upplevde att samhället hade höga förväntningar. De upplevde även 

att samhället hade en bristande förståelse för omvårdnadsarbetet vilket även resulterade i 

stress.  

5.4 Stressfaktorer relaterade till mötet med patient och anhöriga 
I artiklarna framkom två subkategorier relaterat till mötet med patient och anhöriga. 

Subkategorierna som framkom var svårigheter i att interagera med patienter samt konflikter 

och relationer till anhöriga. 

5.4.1 Svårigheter att interagera med patienter  

Känslomässiga utmaningar kunde skapa stress då sjuksköterskans arbete innebar att arbeta 

med andra människor. Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att interagera med 

patienter då patienter och anhöriga ansåg att sjuksköterskan skulle agera enligt deras villkor 

och förväntningar vid vården av patienten (Su et al., 2009; Karadzinska Bislimovska et al., 

2014). Liknande upplevelse beskrevs då sjuksköterskor ansåg att en orsak till stress var brist 

på kompabilitet med patienten vilket innebar att sjuksköterskan och patienten inte alltid var 

överens. Det skapade misstro samt att sjuksköterskan behövde tolerera förolämpningar och 

otacksamhet (Adib Hajbaghery et al., 2012).  

5.4.2 Konflikter och relationer till anhöriga 

Relationen till anhöriga kunde vara ett stressmoment för sjuksköterskorna. Anhöriga kände 

oro för patienten och ringde hela tiden till avdelningen vilket upplevdes som stressande då 

sjuksköterskorna var tvungna att avsätta tid för samtal istället för att fokusera på patienterna 

på avdelningen. Anhöriga hade svårt att följa avdelningsregler och ville komma och umgås 

med patienten utöver de avsatta besökstiderna (Happell et al., 2013). 

  
Orsaker till stress såg annorlunda ut i studien om palliativ vård för barn. McCloskey & 

Taggart (2010) skriver att sjuksköterskorna uppgav att skapa relationer med barn och familjer 

ansågs som både givande och stressande. Situationer som sjuksköterskan kände stress över 
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var då föräldrarna hade begränsade copingförmågor eller försämrad mental hälsa. Det 

resulterade i ilska och aggressivitet mot sjuksköterskan vilket kunde resultera i konflikter. 

Etiska konflikter kunde lätt uppstå i palliativ vård av barn. Konflikterna uppstod mellan 

sjuksköterska och föräldrar då de hade olika åsikter om barnets behandling. Sjuksköterskan 

och föräldrarna tyckte inte alltid lika vilket skapade ett dilemma eftersom sjuksköterskans 

ansvar var att stå upp för barnet. Vanliga situationer där konflikter uppstod var vid avslutande 

av behandling samt avlägsnande av födointag. En situation som sjuksköterskorna uttryckte 

vara extra stressande var intensiva relationer mellan en specifik sjuksköterska och familjen då 

familjens hela livssituation framkom. Det resulterade i att sjuksköterskan blev involverad i 

deras bekymmer. De djupa relationerna till barnen och familjerna gjorde att sjuksköterskorna 

kände sorg och förlust när barnet dog då de upplevdes vara mer som än föräldrar än 

yrkesrollen som sjuksköterska. De uppgav att det var ångestladdat då händelsen var svår att 

släppa och ledde till att sjuksköterskan tog med oron hem. En annan aspekt som 

sjuksköterskorna upplevde vara stressande var att jobba och bo i samma område som 

patienterna och deras familjer. De upplevde att det var svårare att lämna sjuksköterskerollen 

på jobbet då anhöriga interagerade med sjuksköterskan på fritiden vid exempelvis 

dagislämning och på mataffären då enbart prat om det sjuka barnet förekom.  

5.5 Resultatsammanfattning  
Orsakerna till stress hos sjuksköterskor på sjukhus var många. Stressfaktorer relaterade till 

arbetsmiljön var hög arbetsbelastning, tidsbrist, personalbrist, bristande resurser, 

oregelbundna arbetstider och brister i arbetsmiljön. De vanligaste upplevda stressfaktorerna 

var hög arbetsbelastning, tidsbrist och personalbrist. På grund av de stressfaktorer som fanns 

på arbetsplatsen uppkom övertid vilket ledde till försämrat privatliv hos sjuksköterskorna då 

tid för familj och fritidsintressen uteblev. Andra orsaker som framkom var stressfaktorer 

relaterade till samarbetet på arbetsplatsen. Bristande uppbackning av chefer och icke 

fungerande samarbete i team ansågs vara stressande. Stressfaktorer relaterade till yrkesrollen 

var brist på erfarenhet och yrkesfärdighet, bristande känsla av ansvar och bristande kontroll 

samt bristande social status och värdighet. Stressfaktorer relaterade till mötet med patient och 

anhöriga delades upp i svårigheter att interagera med patienter samt konflikter och relationer 

med anhöriga.  

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion  
Systematisk litteraturstudie med beskrivande design valdes för att få en kunskapsöversikt av 

det berörda området. Kristensson (2014) anser att litteraturstudie är en bra metod för att 

sammanställa relevant kunskap från tidigare forskning inom området för att ett specifikt 

problem skall kunna besvaras och sedan kunna användas i praktiken. Arbetet skall utföras i 

tydliga steg där all relevant litteratur kritiskt granskas och sammanställs.  

 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO för att få en bred täckning 

av relevanta artiklar. CINAHL och Medline valdes för att de är de ledande databaserna inom 

omvårdnad. PsycINFO valdes för att täcka upp artiklar inom psykologi och 

beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Sökningen skedde i samtliga databaser för att hitta 

alla artiklar som kunde tänkas svara på syftet (Henricson & Billhult, 2012). Ämnesord valdes 

utifrån databasernas indexordlistor, Subject Heading List i CINAHL, MesH i Medline samt 

Thesaurus i PsycINFO. Genom att använda indexordlistorna tillkom olika begrepp av 

ämnesordet vilket gjordes för att få en specifik sökning (Kristensson, 2014). För att inte 

riskera att missa artiklar som uppfyllde litteraturstudiens urvalskriterier valdes funktionen 
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”Explode” vilket innebär att underliggande strukturer för ämnesordet tillkommer i sökningen 

(Edhlund & McDoughall, 2014). En manuell sökning kunde ha generat fler artiklar men 

valdes att inte genomföras då den ursprungliga sökningen gav tillräcklig mängd artiklar till 

litteraturstudien.  

 

Orsak är ett meningsbärande ord i syftet men finns inte i ämnesordlistan så därför gjordes en 

sökning i fritext. För att inte missa artiklar som använde andra meningsbärande ord än orsak 

används synonymer till ordet i sökningen. Fritextsökning, i allmänhet, gjordes för att hitta 

ytterligare artiklar som motsvarade de sökord som valts ut för att kunna besvara syftet. 

Kristensson (2014) menar att fritextsökning ökar sökningens känslighet och generar fler 

artiklar. Dock kan många ord i fritextsökning anses vara problematiskt då sökningens 

specificitet minskar och risken för irrelevanta artiklar ökar. Trunkering användes på 

fritextorden för att få med alla olika ändelser på ordets ursprung vilket ger en bredare sökning. 

Frassökning användes på fritextorden med hjälp av citationstecken för att hålla ihop 

begreppet. Blocksökning utfördes för att bredare resultat i sökningen vilket innebär att 

synonymer av ett ord läggs ihop genom att kombinera orden med OR i en sökning och på sätt 

bildas ett block. Därefter kombinerades de olika blocken med AND för att specificera 

sökningen och få ett slutgiltigt sökresultat. Blocksökning utfördes för att finna alla artiklar 

som kunde tänkas svara på syftet (Karlsson, 2012; http://www.sbu.se). 

 

Peer reviewed valdes ut som en begränsning i de databaser som har det som alternativ för att 

försäkras om att artiklarna blivit vetenskapligt granskade (Kristensson, 2014). Engelska 

valdes som begränsning då det är det enda språk, utöver svenska, som författarna behärskar på 

hög nivå. Språkbegränsningen kan leda till att artiklar som kunde varit relevanta föll bort vid 

sökningen men minskar risken för tolkningsfel då författarna inte har tillräcklig kunskap i 

andra språk. Andra begränsningar gjordes med publikationsåren 2006-2016 för att studera 

aktuell forskning inom området.  

 

Ett flertal artiklar exkluderas på grund av att de handlade om utbrändhet eftersom utbrändhet 

är en konsekvens av stress, inte en orsak. Trots att ett ämnesord i sökningen var 

sjuksköterskor så förekom artiklar om studenters och patienters upplevelser av stress, 

artiklarna exkluderades eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskans upplevelse. 

Även artiklar som handlade om post-traumatisk stress valdes bort eftersom de inte svarade på 

studiens syfte. Översiktsartiklar exkluderas då endast primärkällor skulle användas i studien.  

 

Litteraturstudien inkluderade endast artiklar med kvalitativ metod. Henricson & Billhult 

(2012) skriver att kvalitativ design avser att studera personers levda erfarenheter. Kvantitativa 

artiklar hade kunnat inkluderas för att kunna få fram fler orsaker till arbetsrelaterad stress men 

utifrån studien syfte och design var det lämpligt att enbart inkludera kvalitativa artiklar då 

studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser. Vidare menar Rosén (2012) att vid 

ett examensarbete bör endast en typ av artiklar väljas ut beroende på forskningsfrågan. 

Kristensson (2014) skriver att kvalitativa studier inte eftersträvar att kunna generaliseras men 

att resultaten kan vara överförbara då en rimlighetsbedömning sker av läsaren.  

 

Åtta artiklar inkluderades i studien vilket kunde ha en inverkan på resultatet genom att 

datamängden blev begränsad. Större mängd material ger större datamängd. Nödvändigtvis 

behöver det inte betyda att fler artiklar skulle bidra med mer information till litteraturstudiens 

resultat men kanske hade fler kategorier kunnat identifieras. Artiklarna som inkluderades hade 

fokus på olika arbetsområden såsom operationsavdelning, palliativ vårdavdelning för barn 

samt allmän medicinsk och kirurgisk avdelning vilket ger en spridning i resultatet. En artikel 

http://www.sbu.se/
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var inte etiskt prövad av en etisk kommitté men innehöll etiska överväganden och var prövad 

av sjuksköterskor som hade samma befogenhet. Vid genomläsning av artikeln framkom det 

att inget föreföll strida mot etiska principer och därför inkluderades den.  

 

Eftersom studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie är det viktigt att en 

systematisk granskning utförs. För att granskningen skall bli bra och systematisk behöver 

granskningsmallar användas. Redan existerande granskningsmallar från SBU valdes eftersom 

att de är beprövade (Kristensson, 2014). Artiklarna granskades enligt SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Att använda 

granskningsmallar kan hjälpa författarna att ta ställning till vilken kvalitet som anses vara 

acceptabel för att artikeln skall kunna inkluderas i studien (Kristensson, 2014). Att 

granskningsprocessen sker var för sig ökar reliabilitet på artiklarna (Henricson & Billhult, 

2012). Granskningen gjordes på var sitt håll av författarna för att inte påverka varandra. Sedan 

diskuterades artiklarnas styrkor och svagheter gemensamt. Sammantaget visade granskningen 

att artiklarna hade god vetenskaplig kvalitet.  

 

Innan urval- och granskningsprocessen påbörjas ska tidigare kunskaper och erfarenheter av 

stress diskuteras och reflekteras över för att inte påverka resultatet (Henricson & Billhult, 

2012). Litteraturstudiens författare var medvetna om förekommandet av förförståelse och 

förkunskap inom området då tidigare erfarenheter av stress inom vården har förekommit 

under praktikperioderna. 

6.2 Resultatdiskussion  
Artiklarna som användes i studien var från olika länder i världen men visade liknande resultat. 

Artiklarna utfördes i Makedonien, Finland, Taiwan, Turkiet, Iran, Australien och Irland. 

Resultatet tyder därför på att sjuksköterskeyrket kan upplevas som stressigt runt om i världen 

och att orsakerna till stress är många. 

 

I litteraturstudien framkom det att tidsbrist ansågs vara en av de vanligaste orsakerna till 

stress. Tidsbrist orsakades på grund av flera olika faktorer på arbetsplatsen såsom att 

avdelningarna var underbemannade vilket gjorde att sjuksköterskorna fick hög 

arbetsbelastning. Tidsbrist hade samband med försämrad vårdkvalitet då sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att utföra god personlig vård. Att de inte hann 

med att utföra arbetsuppgifterna i tid ledde även till påtvingad övertid. Den övertid som 

uppstod ledde till att privatlivet och eventuella familjerelationer blev lidande.  

Aiken et al. (2012, 2013) har studerat hur arbetsförhållandena var för sjuksköterskor på 12 

sjukhus i Europa, däribland Sverige. De visade att tidsbrist förekom på samtliga studerade 

sjukhus och att ökad arbetsbelastning, fler patienter per sjuksköterska, försämrade 

vårdkvaliteten. Det framkom att sjuksköterskorna blev tvungna att lämna vissa 

arbetsuppgifter ogjorda på grund av den höga arbetsbelastning och tidsbrist som rådde. 

Studierna av Aiken et al. (2012, 2013) styrker därmed de redovisade resultaten i 

litteraturstudien att tidsbrist påverkar den personliga vården hos patienterna. Det visar hur 

viktigt det är att förebygga tidsbristen. Tidsbrist, personalbrist och arbetsbelastning går hand i 

hand. För att komma ett steg närmare att minska stressen för sjuksköterskor måste de främsta 

åtgärderna till stress åtgärdas. Personalbrist och tidsbrist är två av de främsta orsakerna till 

stress, därför kan antaganden göras att om fler sjuksköterskor blir anställda och mängden 

patienter per sjuksköterska minskas kan stress reduceras.  

 

Relationen till patient och anhöriga upplevdes som en orsak till stress för sjuksköterskorna. 

Brist på kompabilitet ledde till att sjuksköterskorna och patient inte alltid kom överens och 
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dessutom kände misstro till varandra. Anhöriga ansågs vara en stressfaktor eftersom 

sjuksköterskorna upplevde att de skulle agera enligt anhörigas förväntningar och villkor. Inom 

den palliativa vården för barn kunde etiska konflikter lätt uppstå då sjuksköterskorna och 

föräldrar hade olika åsikter om barnets behandling. Utöver etiska konflikter med föräldrarna 

kunde även konflikter uppstå inom sjuksköterskan då uppgifter som gick emot hens egna 

principer var tvungna att utföras. Det har tagits upp i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2a och 2 § att det finns krav på hälso- och sjukvården att främja goda kontakter 

mellan patienten och sjukvårdspersonalen samt att vård skall ges på lika villkor för hela 

befolkningen. I Patientlagen (SFS 2014:821), 8 §, har det fastställts att barnets bästa särskilt 

skall beaktas när hälso- och sjukvård ges. Berg (2012) har skrivit att i en relation till patienten 

är det viktigt som sjuksköterska att ge information och undervisning för att motivera patienten 

och anhöriga. Enligt 4 §, kap. 3, i SFS 2014:821 har det beskrivits att om information inte kan 

ges till patienten skall anhöriga informeras istället. Dock måste hänsyn till sekretess 

respekteras. Relationen till patienter och anhöriga går inte att komma ifrån då patienten är 

huvudfokus i den vård som sker. Det finns krav på sjukvården att främja goda kontakter till 

patienterna samt ge vård på lika villkor. Det är viktigt att behandla alla patienter med lika 

värde och se till patientens bästa även fast relationen till varje enskild patient är olika. För att 

uppfylla kraven är det viktigt som sjuksköterska att försöka skapa en god relation till patient 

och anhöriga genom att informera och göra patienterna mer delaktiga i vården. Genom att 

försöka främja relationen leder det förhoppningsvis till att interaktion mellan patient och 

sjuksköterska blir bättre och på så vis reducera den stress som uppstår i relation till patient 

och anhöriga.  

 

I litteraturstudien tog hälften av artiklarna upp att relationer med kollegor och chefer kunde 

vara en stressfaktor då brist på stöd upplevdes. Det framkom även att stress uppstod på grund 

av icke fungerande samarbete i teamet. Konflikter kunde uppstå på grund av mobbning och 

kommunikationsproblem. Även att arbeta med nya människor kunde vara stressande då 

personalen ibland inte hade kännedom om kollegans kompetens. Aiken et al. (2013) har 

studerat att sjuksköterskorna upplevde brist på stöd från ledningen och kollegor då det 

framkom att de inte lyssnade på sjuksköterskornas vilja och åsikter. Stöd från kollegor och 

chefer är mycket viktigt för att uppnå en bra arbetsmiljö samt minska risken för att stress 

uppstår. Stöd från chefer och kollegor kan upplevas olika av sjuksköterskor och det kan vara 

svårt att veta vad det är som gör att upplevelserna skiljs åt. Litteraturstudiens artiklar har 

utförts i olika länder vilket gör att antaganden om olikheter av upplevelser kan vara kulturella 

skillnader eller att arbetsmiljön ser olika ut på de sjukhus som har studerats. Många konflikter 

uppstår på grund av kommunikationsproblem. En förbättrad kommunikation kan minska 

risken för missförstånd mellan kollegor samt att vården kan bli säkrare för patienten.  

 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskorna hade oförstående chefer vilket skapade dåliga 

förutsättningar för att kunna hantera påfrestande situationer på arbetsplatsen. För att klara av 

en påfrestande situation krävs det att sjuksköterskan har en hög känsla av sammanhang. I 

tidigare litteratur nämns det att sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan hjälpa patienter 

att öka KASAM (Langius-Eklöf, 2008). Cheferna skulle kunna applicera känslan av 

sammanhang till sjuksköterskan på samma sätt som sjuksköterskan kan applicera KASAM på 

patienter. Sjuksköterskorna kan öka känslan av sammanhang genom att stärka de tre 

begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Chefer och kollegor skulle kunna 

bidra till att öka KASAM hos sjuksköterskan. Genom att förmedla kunskap och information i 

en tydlig öppen kommunikation kan begriplighet uppnås. För att uppnå en känsla av 

hanterbarhet kan chefer och kollegor visa stöd till sjuksköterskorna genom att återkoppling 
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och delaktighet ges. Cheferna kan även skapa meningsfullhet genom att ge sjuksköterskorna 

en positiv uppmuntran.  

 

I enbart en artikel framkom det att sexuella trakasserier var en orsak till stress. Valente & 

Bullogh (2004) har studerat att sexuella trakasserier såsom förnedringar, sexuella 

anmärkningar, beröringar och upprepade telefonsamtal och brev kan förekomma hos 

sjuksköterskor och kunde ge psykologiska konsekvenser såsom stress. Det framkom att en av 

två kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen av kollegor och chefer. Studien 

av Valente & Bullogh (2004) tyder på att sexuella trakasserier förekommer mer vanligt i yrket 

än vad resultatet i litteraturstudien påvisar. Funderingar på varför orsaken inte nämndes i flera 

artiklar kan ha med att göra att sjuksköterskorna inte relaterar sexuella trakasserier som en 

stressfaktor.    

 

I två av litteraturstudiens artiklar undersöktes inte enbart sjuksköterskornas upplevelser utan 

även annan vårdpersonals. I Karadzinska Bislimovska et al. (2014) fanns svårigheter att 

urskilja vilken yrkeskategori som upplevde vad. I studien av Turk et al. (2014) var det svårt 

att urskilja om informationen var sjuksköterskors eller annan vårdpersonals upplevelse. I 

studiens resultat gjordes ansträngningar att endast inkludera upplevelser som uttrycktes av 

sjuksköterskor eftersom att studiens syfte var att beskriva arbetsstressen hos sjuksköterskor.  

 

Majoriteten av deltagarna är kvinnor vilket gör det svårt att veta vilka stressfaktorer på 

arbetsplatsen som orsaker stress hos män. Då det inte framkommer ur artiklarna om 

upplevelserna var beskrivna av kvinnliga eller manliga sjuksköterskor kan det vara svårt att 

veta huruvida orsakerna generar stress hos båda könen. 

6.3 Slutsats 
De åtta artiklarna som inkluderas beskriver studier från olika delar i världen vilket kan tyda på 

att arbetsrelaterad stress existerar globalt. Studierna visade att det förekom en rad olika 

stressfaktorer av olika karaktär. Personalbrist, hög arbetsbelastning och tidsbrist nämndes som 

stressfaktorer i majoriteten av artiklarna vilket tyder på att det är vanligt förekommande 

stressfaktorer. Stress relaterat till dåligt ledarskap och dåligt fungerande teamsamarbete 

nämndes också i flertalet studier. En vidare slutsats av resultatet kan vara att organisation och 

ledarskap är den största källan till arbetsrelaterad stress.  

6.4 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien ger sjuksköterskor förståelse om vad som kan orsaka stress inom 

arbetsplatsen på sjukhus. Genom kunskapen som tillämpas kan sjuksköterskor försöka 

motverka stress genom att exempelvis bli bättre på att kommunicera och visa stöd för 

varandra och på så vis öka samarbetskänslan i teamet. Det kan vara till nytta för chefer inom 

vården då de skulle kunna arbeta för att ändra arbetsvillkor så att sjuksköterskorna skall få en 

bättre arbetsmiljö. För att cheferna skall kunna ändra arbetsvillkoren är det viktigt att 

politikerna i samhället får insikt i problematiken som råder på sjukhusen. Om politikerna får 

insikt i de ohållbara arbetsvillkoren kan större chans finnas att förändringar sker. De 

arbetsvillkor som orsakar stress hos sjuksköterskorna kan därmed förbättras. Vidare skulle 

cheferna även kunna dra nytta av litteraturstudien och utveckla strategier för att öka 

sjuksköterskans KASAM. Genom att använda resultatet från litteraturstudien kan orsaker till 

stress förebyggas och på så vis förbättra vårdkvaliteten för patienten.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning inom området   
För att kunna minska den stress som uppstår på sjuksköterskornas arbetsplats måste 

ytterligare forskning på stressåtgärder finnas annars kommer arbetsmiljö inte kunna 
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förbättras. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att jämföra stressfaktorer på olika 

avdelningar på sjukhus för att ta reda på vart de största insatser bör läggas, företrädesvis 

utifrån sjuksköterskans eget perspektiv om vad de upplever vara stressande på arbetsplatsen. 

Det kan vara till nytta då det behövs mer forskning med kvalitativ metod. Vidare förslag 

skulle kunna vara att genomföra experimentella studier, vilket kan vara att testa nya 

organisationsmodeller, undersöka om bättre bemanning minskar stress eller om riktad 

utbildning i stresshantering skulle kunna bidra till reducerad stress på arbetsplatsen. Det kan 

även vara intressant att studera arbetsmiljön inom svensk sjukvård för att sedan kunna 

jämföra med andra länder.  
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BILAGA 1     

Sökmatris      1(3) 

 

Databas  Sökord och begränsningar  Resultat av 

sökningen  
 

Urval 1  

  
Urval 2  

  
Urval 3  

  

      Titlar  Abstract  Fulltext  

Medline  

160128  

S1. (MH ”Nurses+”)    72 780        

Medline  

160128  

S2. Nurse*   

  
296 873       

Medline  

160128  

S3. (MH ”Stress, physiological”) OR  

(MH ”Stress, psychological”) 

147 474        

Medline  

160128  

S4. Stress* OR ”Work related stress”  716 303       

Medline  

160128  

S5. (MH “Hospitals”) 55 101       

Medline  

160128  

S6. Hospital*  3 475 047       

Medline  

160128  

S7. Experience* 782 049       

Medline  

160128  

S8. Cause* OR Reason* OR Factor*  5 884 433       

Medline  

160128  

S9. S1 OR S2 

  
296 873       

Medline  

160128  

S10. S3 OR S4 716 303       

Medline  

160128  

S11. S5 OR S6 

  
3 475 047       

Medline  

160128  

S12. S7 AND S8 AND S9 AND S10 AND 

S11  

Limiters: 2006-2016, English language  

339  339  82  26 

 

  



 

 

Sökmatris      2(3) 

Databas  Sökord och begränsningar  Resultat av 

sökningen  

Urval 1  

  

Urval 2  

  

Urval 3  

  

   Titlar  Abstract Fulltext  

CINAHL  

160128  

S1. (MH ”Nurses+”)    174 114       

CINAHL  

160128  

S2. Nurse*   

  

375 547       

CINAHL  

160128  

S3. (MH “Stress”) OR (MH ”Stress 

Occupational”) OR (MH ”Stress 

physiological”) OR (MH ”Stress 

psychological”) 

51 086       

CINAHL  

160128  

S4. Stress* OR ”Work related stress”  127 188       

CINAHL  

160128  

S5. (MH ”Job experience”) OR (MH 

”Work Experience”)  

11 445        

CINAHL  

160128  

S6. Experience*   219 222       

CINAHL  

160128  

S7. Cause* OR Reason* OR Factor* 1 047 096       

CINAHL  

160128  

S8. (MH ”Hospitals”) 44 138        

CINAHL  

160128  

S9. Hospital*  

  

306 501        

CINAHL  

160128  

S10. S1 OR S2 393 934       

CINAHL  

160128  

S11. S3 OR S4 127 188       

CINAHL  

160128  

S12. S5 OR S6 

  

219 222       

CINAHL  

160128  

S13. S8 OR S9 306 501       

CINAHL  

160128  

S14. S7 AND S10 AND S11 AND S12 

AND S13 

Limiters: 2006-2016, English language, 

Peer reviewed 

371  371  66  21 

  



 

 

Sökmatris      3(3) 
Databas  Sökord och begränsningar  Resultat av 

sökningen  

Urval 1  

  

Urval 2  

  

Urval 3  

  

      Titlar  Abstract  Fulltext  

PsycINFO  

160128  

S1. DE “Nurses”  
 

21 177       

PsycINFO 

160128  

S2. Nurse* 57 911       

PsycINFO 

160128  

S3. Stress* OR “Work related stress” 224 080       

PsycINFO 

160128  

S4. DE “Stress” OR DE “Occupational 

Stress” OR DE "Psychological Stress" 

OR DE "Physiological Stress"  

74 732       

PsycINFO 

160128  

S5. Experience* 512 963       

PsycINFO 

160128  

S6. DE ”Job Level Experience” OR DE 

”Experiences” 

19 153       

PsycINFO 

160128  

S7. Cause* OR Reason* OR Factor* 885 828       

PsycINFO 

160128  

S8. DE “Hospitals” 11 884       

PsycINFO 

160128  

S9. Hospital* 

  
317 960       

PsycINFO 

160128  

S10. S1 OR S2 57 911       

PsycINFO 

160128  

S11. S3 OR S4 224 080       

PsycINFO  

160128  

S12. S5 OR S6 

  
512 963       

PsycINFO  

160128  

S13. S8 OR S9 317 960        

PsycINFO 

160128  

S14. S7 AND S10 AND S11 AND S12 

AND S13 

Limiters: 2006-2016, English language, 

Peer reviewed 

159  159  23  9 



 

 

BILAGA 2 

Artikelmatris          1(8) 

  

Författare, artikelns 

titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Adib Hajbaghery M., 

Khamechian, M. & Alavi, 

N M. (2012). Nurses’ 

perception of occupational 

stress and its influencing 

factors: A qulitative study. 

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research, 17(5), 352-9. 

 

Land: Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att förstå 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

uppfattningar av 

jobbrelaterad 

stress.  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier:  

Två års erfarenhet. 

 

Ingen självrapporterad mental sjukdom. 

 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskan fick inte varit missnöjd.  

 

Sjuksköterskan hade anställning vid 

tidpunkten då studien genomförandes. 

Uppehåll för studier.  

 

Urval:  

Bekvämlighetsurval på flera sjukhus. 

 

Studiegrupp: 19 sjuksköterskor, 14 

kvinnor och fem män med en medelålder 

på 32 år. 

 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerad djupintervju.  

 

Analysmetod:  
Innehållsanalys. 

Styrkor:  
Datamättnad och 

analysmättnad. 

 

Tydligt beskrivet 

resultat.  

 

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier. 

 

Svagheter:  

Urvalsförförandet 

var dåligt beskrivet. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att stress kunde 

orsakas av tre 

huvudfaktorer vilka var 

arbetsrelaterad stress, 

yrkesrelaterad stress och 

familjerelaterad stress. 

 

Studien tar upp olika 

kategorier som orsakar 

stress hos sjuksköterskor 

inom vården.  

 

Sjuksköterskor upplevde 

stress vid brist på 

erfarenhet, brist på 

personal, brist på 

underhåll, oönskade 

relationer med chefer och 

kollegor, ständig 

larmsituation och prioritet 

av karriären. 



 

 

Artikelmatris          2(8) 

 

Författare, artikelns 

titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Aholaako, T K. (2011). 

Reducing surgical nurses’ 

aseptic practise-related 

stress. Journal of Clinical 

Nursing, 20(23/24), 3339-

3350. Doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2011.03844.x.  

 

Land: Finland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

sterilhanterad stress 

inom operation. 

 

Problemformuleringen 

var att definiera 

stressrelaterade 

faktorer och åtgärder 

för att reducera stress. 

Kvalitativ metod med 

explorativ design. 

 

Inklusionskriterier:  

Registrerade professionella 

sjuksköterskor.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga exklusionskriterier hittades. 

 

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp:  

31 sjuksköterskor, 28 kvinnor 

och tre män. Deltagarna var 

mellan 20-66 år.  

Bortfall tre st.  

 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod:  
Innehållsanalys. 

 

Styrkor:  
Tydligt beskriven 

datainsamling. 

 

Tydligt beskriven analys.  

 

Svagheter: 

Dåligt beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Otydligt urvalsförfarande. 

Stressande situationer 

som kunde uppstå för 

operationssjuksköterskor

na var relaterad till 

arbetserfarenhet, tid, 

utrustning och relationer. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde olika grader av 

stress beroende på vilka 

operationskollegor som 

deltog vid operationen.  

 

 

  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2011.03844.x
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2011.03844.x


 

 

Artikelmatris           3(8) 

 

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Happell, B., Dwyer, T., 

Reid Searl, K., 

Caperchione, C M. & 

Gaskin, C J. (2013). 

Nurses and stress: 

recognizing causes and 

seeking solutions. Journal 

of Nursing Management, 

21(4), 638-47. Doi: 

10.1111/jonm.12037. 

 

 

Land: Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

identifiera, ur 

sjuksköterskans 

perspektiv, 

jobbrelaterade 

stressorer och hur 

de kan reduceras.  

Kvalitativ metod med explorativ 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor i olika nivåer inom 

hierarkin. 

 

Exklusionskriterier:   
Inga exklusionskriterier hittades. 

 

Urval:  

Avsiktligt urval. 

 

Studiegrupp:  
38 sjuksköterskor. 

Fyra sjuksköterskedirektörer, 13 

enhetschefer, 21 sjuksköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju i 

fokusgrupper. 

 

Analysmetod:  
Induktiv innehållsanalys. 

Styrkor:  
Sjuksköterskorna jobbade 

inom olika områden vilket 

ökar bredden på det 

insamlade materialet. 

 

Stor spridning på 

erfarenhet. 

 

Att forskaren gjorde 

avsiktligt urval.  

 

Tydligt beskrivet resultat. 

 

Svagheter:  

Inga exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

Otydligt beskrivet 

urvalsförfarande.  

Faktorer som orsakade 

stress var hög 

arbetsbelastning, 

personalbrist och för 

många patienter. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att 

bristande relationer till 

kollegor och chefer var 

orsakar till stress om de 

inte kände att de fick något 

stöd.   

 

Krav från anhöriga kunde 

vara en orsak till stress då 

de ansågs kunna ha 

orimliga krav på vården.  

 

Sjuksköterskor ansåg att 

skiftarbete, avsaknad av 

bilparkering samt brist på 

gemensamt uppehållsrum 

skapade stress.  

 

 



 

 

Artikelmatris          4(8) 
 

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Karadzinska Bislimovska, 

J., Basarovska, V., 

Mijaksoki, D., Minov, J., 

Stoleski, S., Angelska, N. 

& Atanasovska, A. (2014). 

Linkages between 

workplace stressors and 

quality from health 

professionals’ perspective 

– Macedonian experience. 

British Journal of Health 

Psychology, 19(2), 425-

441. Doi: 
10.1111/bjhp.12040.  

 

Land: Makedonien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

identifiera 

stressorer och 

faktorer i arbetet 

som har inverkan 

på kvaliteten av 

vården utifrån 

vårdarens 

perspektiv.  

Kvalitativ metod med beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier:  

Den personal som kunde delta i vid de 

arrangerade tillfällena.  

 

Sjukvårdspersonal. 

 

Exklusionskriterier:   

Inga exklusionskriterier hittades. 

 

Urval:  
Bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp:  

28 deltagare. Nio läkare, sju män och två 

kvinnor. Sjuksköterskor var en man och 10 

kvinnor. Praktikanter och läkare under 

utbildning åtta stycken, tre män och fem 

kvinnor. Åldern på deltagarna var mellan 

22-58 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper. 

 

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Tydligt syfte.  

 

Tydlig beskrivning 

av analysmetod. 

 

Tydligt beskrivet 

urvalsförfarandet.  

 

Svagheter:  
Svårt att urskilja 

yrkesrollen 

eftersom det är 

läkare och 

sjuksköterskor.  

 

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivs. 

Negativa faktorer som 

genererade stress 

framkom i studien.  

 

Negativa faktorer 

identifierades som hög 

arbetsbelastning, 

tidspress, långa och 

oförutsägbara 

arbetstimmar och 

personalbrist. 

 

Deltagarna upplevde 

även att skiftarbete och 

nattjobb var orsaker till 

stress.  

 

Att arbeta med andra 

människor och ta hand 

om döende patienter var 

emotionella utmanade 

och kunde vara en orsak 

till stress.   

 

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/bjhp.12040


 

 

Artikelmatris         5(8) 
 

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

McCloskey, S., & Taggart, 

L. (2010). How much 

compassion have I left? 

An exploration of 

occupational stress among 

children’s palliative care 

nurses. International 

Journal of Palliative 

Nursing, 16(5), 233-240. 

 

Land: Irland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

utforska upplevelsen 

av arbetsrelaterad 

stress från 

sjuksköterskans 

perspektiv vid 

omvårdnad av 

palliativ vård av 

barn i en region av 

UK.  

Kvalitativ metod med 

explorativ design.  

 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor, som inom de 

senaste 12 månaderna, har jobbat 

med familjer vars barn mellan 0-

19 år behövt vård i livets 

slutskede.  

 

Exklusionskriterier:   
Inga exklusionskriterier hittades.  

 

Urval:  
Avsiktligt urval.  

 

Studiegrupp:  
18 sjuksköterskor inom palliativ 

vård för barn.  

 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper. 

 

Analysmetod:  

Innehållsanalys i tre steg 

innehållande transkribering, 

kodning och granskning. 

Styrkor:  
Tydligt syfte.  

 

Tydligt beskriven 

datainsamling och 

analysmetod.  

 

Tydligt beskrivet resultat. 

 

Att forskaren gjorde 

avsiktligt urval.  

 

Svagheter:  

Inga exklusionskriterier 

beskrivet.  

Fyra centrala teman till 

orsaker av stress 

identifierades som krav, 

kontroll, relationer samt 

stöd och roller.  

 

Källor till stress upplevdes 

vara arbetsbelastning, 

etiska konflikter, 

begränsade resurser, 

administration och 

emotionell belastning.  

 

Relationer mellan 

sjuksköterska och familj 

ansågs vara en 

stressfaktor.  

 

Att hantera krav och 

tidsbrist för att behålla 

kontroll i arbetet var 

bidragande faktorer till 

stress.  

 

Brist av stöd från chefer 

och otydliga 

arbetsbeskrivningar 

orsakade stress. 



 

 

Artikelmatris          6(8) 

 

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

O’Shea, M. & Kelly, B. 

(2007). The lived 

experiences of newly 

qualified nurses on clinical 

placement during the first 

six months following 

registration in the 

Republic of Ireland. 

Journal of Clinical 

Nursing, 16(8), 1534-

1542. Doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2006.01794.x.  

 

Land: Irland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

upplevda erfarenheter 

av nyexaminerade 

sjuksköterskor i den 

kliniska verksamheten 

under de första sex 

månaderna. 

Kvalitativ metod med 

explorativ design. 

 

Inklusionskriterier:  

Tvungna att varit registrerade 

sex månader men inte mer än 

sju månader. 

 

Exklusionskriterier:   

Inga exklusionskriterier 

hittades.  

 

Urval:  

Avsiktligt urval. 

 

Studiegrupp:  

10 stycken sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer med 

ljudinspelning.  

 

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Pilotstudie utfördes innan. 

 

Att forskaren gjorde 

avsiktligt urval.  

 

Svagheter:  

Inga exklusionskriterier 

beskrivet.  

 

 

Sjuksköterskorna kände 

stress på grund av brist på 

erfarenhet.  

 

Att alltid hantera nya 

situationer var svårt och 

ansågs vara stressande.  

 

Sjuksköterskorna kände 

psykisk stress då de inte 

fick tillräckligt med sömn.  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01794.x
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2006.01794.x


 

 

Artikelmatris          7(8) 
           

Författare, artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Su, S F., Boore, J., 

Jenkins, M., Liu, P E. & 

Yang, M J. (2009). Nurses 

perceptions of 

environmental pressures in 

relation to their 

occupational stress. 

Journal of Clinical 

Nursing, 18(22), 3172-31-

80. Doi: 10.1111/j.1365-

2702.2008.02771.x.  

 

 

Land: Taiwan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

stressupplevelser 

av att jobba inom 

det nuvarande 

sjukvårdssystemet 

i Taiwan. 

Kvalitativ metod med explorativ ansats. 

Design: Grounded Theory.  

 

Inklusionskriterier: 

Intensivvårdssjuksköterskor som är 

anställda på heltid och arbeta på någon typ 

av intensivvårdsavdelningen för vuxna.  

 

Skulle ha jobbat permanent på sin position i 

mer än tre månader. 

 

Exklusionskriterier:  

Sjuksköterskor i chefsposition och tillfälliga 

sjuksköterskor. 

 

Urval:  
Teoretiskt urval. Analys efter varje intervju. 

 

Studiegrupp:  

28 kvinnliga sjuksköterskor med en ålder 

mellan 27-53 år.  

 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod:  

Flerstegsanalys. 

Styrkor:  
Sju olika sjukhus 

vilket ger en bredd.  

 

Tydligt beskrivet 

inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier.   

 

Datamättnad och 

analysmättnad.  

 

 

Svagheter:  

Inga svagheter 

hittades. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde stress utifrån 

fyra kategorier:  

-Höga förväntningar 

från patienter. 

 

-Höga förväntningar 

från läkare. 

 

-Höga förväntningar 

från 

sjuksköterskechefer. 

 

-Höga förväntningar 

från samhället.  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2008.02771.x
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2008.02771.x


 

 

Artikelmatris           8(8) 

 

 

Författare, artikelns 

titel, tidsskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Turk, M., Davas, A., 

Tanik, F A. & 

Montgomery, A J. (2014). 

Organizational stressors, 

work-family interface and 

the role of gender in the 

hospital: experiences from 

Turkey. British Journal of 

Health Psychology, 19(2), 

442-58. Doi: 

10.1111/bjhp.12041. 

 

 

Land: Turkiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

utforska 

sjukhusmiljöns 

stressfaktorer och 

deras relation till 

vårdpersonalens 

välmående och 

vårdkvalitet.  

Kvalitativ metod med explorativ 

design. 

 

Inklusionskriterier:  

Vårdpersonal som arbetar på ett 

universitetssjukhus. 

 

Exklusionskriterier:  

Professorer. 

 

Urval:  
Bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp:  

56 stycken, 36 kvinnor och 20 

män. 33 st var sjuksköterskor och 

23 st var läkare. Åldern var mellan 

20-49 år på deltagarna.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper. 

 

Analysmetod:  
Induktiv innehållsanalys.  

Styrkor:  

Tar upp studiens 

begränsningar.  

 

Redovisar studiens 

svagheter.  

 

Svagheter:  
Både läkare och 

sjuksköterskor med i 

studien vilket resulterade 

till att det blev svårare att 

hålla isär svaren. 

 

Otydlig beskrivning av 

rekrytering av deltagare. 

Deltagarna upplevde att 

orsaker till stress var 

associerade med 

arbetsförhållandena.  

 

Brist på resurser, bristande 

relationer och oklara roller 

i arbetet skapade stress.  

 

Deltagarna tyckte inte att 

de hade tillräckligt med tid 

för familjen på grund av 

den höga 

arbetsbelastningen och 

arbetsschemat.  

 

De kvinnliga deltagarna 

uttryckte att sexuella 

trakasserier förekom på 

arbetsplatsen vilket 

orsakade stress.  

 

  


