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Sammanfattning  

Bakgrund: Långvarig stress kan för individen leda till negativa konsekvenser. 

Vårdpersonal arbetar ofta under stress och sjuksköterskor är en grupp som är 

särskilt utsatta för stress. Det är viktigt att sjuksköterskan är mån om sin egen 

hälsa för att kunna utföra en så god och säker vård till patienten som möjligt, 

inom hälso- och sjukvården.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva orsaker till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor 

Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt med systematisk sökning. 

Artikelsökningen skedde i databaserna Medline, CINAHL och PsykINFO och 

totalt inkluderades åtta kvantitativa artiklar i studien. Datamaterialet 

analyserades med hjälp av en innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visar att arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan bero 

på många orsaker. Sex huvudkategorier identifierades i studiens resultat som 

alla kan orsaka arbetsrelaterad stress: En krävande yrkesroll, Missnöje med 

arbetssituationen, arbetsplatsen och organisationen, Sociodemografiska 

orsaker, Otillräckliga personliga resurser, Olika personlighetstypers association 

med arbetsrelaterad stress och Svårigheter i relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten.  

Slutsats: Många orsaker kan leda till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 

Stress kan upplevas och hanteras olika av sjuksköterskor. Arbetsrelaterad stress 

behöver inte bara påverka sjuksköterskans hälsa negativt utan även försämra 

deras förmåga att hantera de krav som ställs i arbetet samt förmågan att vårda 

patienter.  

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, orsaker, sjuksköterskor, stressorer  
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Inledning 

Stress kan skildras och upplevas på olika sätt av individer. Begreppet stress har 

inte bara en definition utan flera, men kan förklaras som en obalans mellan 

individens tillgängliga resurser och de krav individen ställs inför. Det är för 

individen inte alltid ohälsosamt att uppleva kortvarig stress, utan det kan 

generera i positiva effekter. De negativa följderna uppstår först vid långvarig 

stress och konsekvenserna kan vara många. Arbetsrelaterad stress kan uppstå 

på grund av många olika faktorer och variera mellan olika arbetsplatser. 

Sjuksköterskor är en profession som ofta exponeras för stress och det kan 

påverka deras hälsa. Som blivande sjuksköterskor var det för författarna ett 

aktuellt och intressant ämne att undersöka och fördjupa sig i.   

1 Bakgrund  

1.1 Stress  

Då stress är ett begrepp med många definitioner kan det för människor 

upplevas och beskrivas olika. Centralt för begreppet är att stress är något som 

uppkommer på grund av yttre faktorer som kan orsaka inre psykologiska och 

fysiologiska reaktioner hos en individ. De yttre påverkningarna är de som i 

litteratur kallas för stress och de inre reaktionerna är de som kallas för 

stressreaktioner (Rydén & Stenström, 2008). Den obalans som kan finnas 

mellan det som krävs av individen och de tillgångar personen har för att 

hantera kraven beskrivs som stress. När en individ utsätts för stress aktiveras 

kroppens stresshanteringssystem. Stressystemet i kroppen har inte utvecklats 

efter de förhållanden som ses i dagens moderna samhälle, utan utvecklingen 

har skett under andra omständigheter och är framförallt anpassat för att möta 

oväntade fysiska hot. Det är idag istället mer förekommande att individer 

utsätts för psykosocial samt psykisk stress (Socialstyrelsen, 2009). Att vara 

påverkad av stress under kort tid är inte ansett som ohälsosamt. Det kan för 

individen istället ge positiva effekter som en ökad prestationsförmåga, minskad 

smärtkänslighet, förbättrat minne samt ett effektivare immunförsvar 

(Ringsberg, 2009). Det är om stressreaktionen kvarstår en längre tid och 

individen samtidigt inte hinner vila upp, sig som stressreaktionen kan påverka 

individen negativt (Skärsäter, 2009).  

Det som fysiologiskt sker när kroppen utsätts för stress är bland annat att 

blodtrycket stiger. Om kronisk stress förekommer kan det höga blodtrycket 

kvarstå och blodkärlens väggar blir då skadade och mindre elastiska. Därmed 

finns det en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. En annan negativ påverkan av 

långvarig stress är att immunförsvaret kan försämras. Vid stress ökar 

smärtkänsligheten parallellt med en förhöjd muskelspänning och 

muskelbesvären kan då bli kroniska. Om hjärnan påverkas av långvarig stress 

finns det risk för utveckling av utmattningsdepression, depression samt 

minnessvårigheter, aggressivitet och koncentrationssvårigheter (Ringsberg, 

2009). Andra konsekvenser av långvarig stress kan till exempel vara nedsatt 

prestationsförmåga, kronisk trötthet, domningar, nedstämdhet samt 

sömnproblem (Socialstyrelsen, 2009).  
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1.2 Arbetsrelaterad stress  

Arbetsmiljöverket (2015b) beskriver att en betungande arbetssituation kan leda 

till arbetsrelaterad stress vilket kan förekomma i många yrken och problemet 

kan se olika ut beroende på arbetsplats. Vid uppkomst av arbetsrelaterad stress 

är de två vanligaste orsakerna, problematik kring den sociala interaktionen på 

arbetet samt hög belastning gällande arbetsuppgifter. Andra vanligt 

förekommande riskfaktorer kopplat till arbetsrelaterad stress är ensamarbete, 

brister i omgivningen, ständiga förändringar, skiftarbete och otrygg anställning. 

En långvarig obalans mellan de krav som ställs på arbetsplatsen och individens 

egna resurser kan leda till negativa konsekvenser för individens välbefinnande 

och hälsa. Negativa konsekvenser kan även drabba organisationen om den 

utsätt för en sådan långvarig obalans. Inom yrken där personalen arbetar med 

människor till exempel sjuksköterskor, använder de sig själva som ett 

betydelsefullt redskap. Att arbeta med människor kan vara påfrestande då 

engagemang från personalen ofta behövs, det i kombination med oklara 

förväntningar gällande arbetet samt ett högt tempo kan leda till arbetsrelaterad 

stress (ibid.). Det har visat sig att vårdpersonal ofta arbetar under stress, där 

särskilt sjuksköterskor är utsatta för problem som är relaterade till stress till 

exempel utbrändhet. Det finns också bevis för att sjuksköterskor i större 

utsträckning drabbas av fysiska och psykiska besvär. När höga krav ställs mot 

låg kontroll hos en individ kan en för individen mycket påfrestande situation 

utvecklas, det kan i sin tur leda till negativ påverkan för hälsan (Mark & Smith, 

2011).  

1.3 Historisk utveckling i Sverige 

En ökning gällande de krav som ställs i arbetet har påvisats åtminstone i 

relation till upplevelsen av psykisk ansträngning och ett högt tempo på 

arbetsplatsen i Sverige. Mellan år 2003-2005 upplevde cirka 35 procent av 

männen och cirka 40 procent av kvinnorna att de hade ett arbete som var både 

psykiskt ansträngande och som innebar ett högt tempo. Männen och kvinnorna 

var mellan 25-64 år (Socialstyrelsen, 2009).  

I Sveriges befolkning ses ett ökat besvär av värk och en försämring av den 

psykiska hälsan sedan 1980-talet. En liknande utveckling av andra symtom har 

också skett som konstant trötthet, oro, ångest, värk i nack- och skulderomårdet 

samt ängslan. En ökning kan påvisas från 1990-talet fram till 2001 då ökningen 

var maximal, efter det kunde dock en viss minskning urskiljas (Socialstyrelsen, 

2009).   

Ett samband återfinns mellan stressymtom och sysselsättningsgrad, från 1900-

talets mitt har en ökning av stressymtom skett hos individer som också har en 

ökad sysselsättningsgrad. Stressymtomen minskar när sysselsättningsgraden 

gör det. Stressymtomen innefattar enligt Socialstyrelsen (2009) åtminstone ett 

besvär av följande som konstant trötthet, lindriga eller komplicerade problem 

av oro, ängslan eller ångest samt nackbesvär. Bland de som arbetar har det från 

1980-talets början, blivit en allt mer återkommande faktor att arbetet upplevs 

som psykiskt påfrestande och stressigt. Vad som skulle kunna ligga till grund 

för det är en obalans mellan de ohälsosamma samt hälsosamma förhållandena, 

där de ohälsosamma förhållandena väger tyngre. Det är främst hos individer 

som är anställda av landstingen som en ökning av påfrestningarna har skett. En 
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orsak till att arbetet upplevs som mer psykiskt påfrestande och stressigt skulle 

kunna vara återkommande omorganisationer. Sjukfrånvarons förlopp är i 

princip densamma som stressymtomen. Av de diagnoser som nyligen 

beviljades aktivitets- och sjukersättning var besvär av värk samt psykisk ohälsa 

mest frekventa. År 2006 var det 65 procent bland män och 76 procent bland 

kvinnor som hade sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykiska 

sjukdomar samt värk i rörelseorganen. Psykiska sjukdomar innebär bland annat 

depression, utmattningssyndrom, missbruksproblematik, personlighetsstörning 

samt schizofreni. De diagnoser som är vanligast är reaktion på stress, 

ångestsyndrom, depression och anpassningsstörningar (ibid.). De faktorer som 

främst leder till sjukskrivningar hos individer som arbetar inom landsting och 

kommun är depression, stressreaktioner eller snarlika tillstånd (Gustafsson, 

2014). Stress på arbetet har visat sig inte enbart ha konsekvenser för 

sjuksköterskans hälsa utan även deras förmåga att hantera de krav som ställs i 

arbetet. Det försämrar även vårdens kvalitet och effektivitet (Lee, 2003).  

1.4 Arbetssituationen inom sjukvården  

Vårdplatser som stängs ner, otillräckliga landstingsbudgetar och brist på 

sjuksköterskor är något som det idag skrivs mycket om. I Sverige utexamineras 

ungefär 4000 sjuksköterskor varje år. Var tredje sjuksköterska överväger att 

efter två år som arbetande lämna sjuksköterskeyrket och allvarliga 

utbrändhetssymtom kan ses hos 30 procent av de sjuksköterskor som arbetat i 

fem år eller mer. Brister i arbetsvillkor och otillräckliga löner är orsaker som 

bidrar till att ungefär 1300 sjuksköterskor varje år väljer att arbeta i Norge 

under andra förutsättningar. Inom 15 år beräknas Sverige ha en brist på 30 000 

sjuksköterskor (Slidén, 2015).  

 

Av de sjukdomar som anmäldes inom hälso- och sjukvården år 2008-2013 var 

en tedjedel av dem relaterade till belastning på arbetet. Vårdpersonal arbetar 

ofta i ansträngande arbetsställningar under längre perioder som till exempel vid 

såromläggningar då det är av vikt att kunna se så bra som möjligt. Att sitta 

längre stunder framför bildskärmar är även det vanligt förekommande och 

påfrestande. Arbete med armarna långt i från kroppen kan leda till bevär i 

skuldror och axlar om det sker länge och ofta (Arbetsmiljöverket, 2015a).  

Att arbeta inom vården innebär att ofta under tidspress och i ett högt tempo 

utföra arbetsuppgifter som är både många och splittrade. Arbetsbelastningen 

inom vården har ökat på grund av kraven från omvärlden gällande ökad 

kvalitet och minskade vårdköer. Svårigheter finns vad gäller att hinna få tid till 

att reflektera och återhämta sig som vårdpersonal. Hälften av 

arbetssjukdomarna orsakas av fysisk överbelastning. Bra möten inom vården 

innebär att hänsyn tas till alla. Samtidigt som vårdtagaren ska få sina behov 

tillgodosedda ska hänsyn tas till vårdpersonalens rättigheter att ges möjlighet 

att kunna ta hand om sin egen hälsa (Magnusson, u.å.). 

1.5 Hälsa utifrån ett salutogent perspektiv  

Ett perspektiv som förklarar hälsa är det humanistiska. Där anses hälsa vara en 

process och människan ses som en enhet bestående av ande, kropp och själ. 

Enligt det humanistiska perspektivet är hälsan kopplad till människans 

välbefinnande samt upplevelser eller upplevelsen av mening och känsla av 
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sammanhang. Hälsa ses som något mer än enbart sjukdomsfrånvaro, ett sätt att 

se på hälsa inom det humanistiska perspektivet är Antonovskys salutogenetiska 

synsätt. En central del i det salutogenetiska synsättet är KASAM (Willman, 

2009). KASAM står för känsla av sammanhang och grundar sig i de tre 

aspekterna hanterbarhet, meningsfullhet samt begriplighet. Synsättet 

poängterar det som är positivt i individens hälsa och levnadssätt. Centralt i 

hälsoteorin är att kunna uppleva meningsfullhet och sammanhang i tillvaron. 

Hälsa hos individen kan med andra ord förklaras som att uppleva 

meningsfullhet gällande sina handlingar och att i tillvaron känna koherens. En 

individs förmåga att bemästra situationer som innebär mycket stress anses ha 

en betydande koppling till upplevelsen av KASAM. Den vårdvetenskapliga 

hälsoforskningen i Norden har i stor omfattning använt sig ut av Antonovskys 

teori (Wärnå-Furu, 2012).  

 

1.6 Sjuksköterskans profession  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan ansvar för fyra 

huvudsakliga områden vilka är att lindra lidande, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det kan 

sjuksköterskan göra genom att identifiera och förebygga risker för hälsan samt 

hos de individerna med behov motivera till livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskans ansvarsområde och profession är omvårdnad som baseras på 

vetenskaplig kunskap och omfattar arbete nära patienten. Sjuksköterskan kan 

arbeta inom många olika områden, ett arbete som kan pågå dygnet runt såväl 

inom öppenvård som slutenvård. Arbetet kan ske i team med andra 

professioner till exempel läkare, undersköterskor och sjukgymnaster men ett 

samarbete ska alltid ske tillsammans med patient och eventuellt närstående. De 

omvårdnadsinsatser som utformas i samråd med andra professioner, patient 

och/eller närstående planeras, utvärderas och följs upp av sjuksköterskan. För 

att exemplifiera kan behov finnas av stöd eller undervisning, det kan ske i 

grupp eller enskilt. Ansvar för en del medicinska åtgärder och behandlingar 

åligger sjuksköterskan såsom hantering och administration av läkemedel. Även 

förebyggande åtgärder, hälsoupplysning samt undervisning och handledning av 

framtida vårdpersonal och studenter ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Arbetet innebär varierande och många uppgifter där sjuksköterskan både är 

ledare och har övergripande ansvar för omvårdnadsarbetet (Falk, 2015). ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor belyser vikten av att sjuksköterskan är mån om 

sin egen hälsa för att inte äventyra förmågan att utföra god vård till patienter 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).    

 

1.7 Problemformulering  

 

Kortvarig stress är något som kroppen kan hantera och som kan leda till 

positiva effekter som förbättrat minne, minskad smärtkänslighet, ökad 

prestationsförmåga samt förstärkt immunförsvar. Det är när en individ utsätts 

för stress under en längre period som det kan medföra konsekvenser i form av 

olika sjukdomstillstånd och symtom. Arbetsrelaterad stress är idag vanligt 

förekommande. I yrken där individen arbetar nära människor, som för 

sjuksköterskor inom kommun och landsting, är arbetsrelaterad stress inget 

ovanligt. Stress bland sjuksköterskor har inte enbart konsekvenser för deras 
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egen hälsa utan kan även påverka deras förmåga att hantera de arbetskrav som 

ställs. Det kan i sin tur leda till försämrad vårdkvalité och effektivitet, som kan 

ha inverkan på patientsäkerheten. Att ha kunskap om arbetsrelaterad stress har 

betydelse både för sjuksköterskans egen hälsa och även för patienten.  

 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet var att beskriva orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. 

 

3 Metod  

 

En allmän litteraturstudie med en systematisk sökning gjordes för att få en 

överblick av områdets kunskapsläge (Forsberg & Wengström, 2013). En 

litteraturstudie innebär att data samlas in i flera konkreta steg. All relevant data 

eftersöks, granskas och sammanställs i inbördes ordning (Kristensson, 2014).  

3.1 Sökstrategi 

Databaserna som användes vid litteratursökningen var Medline, CINAHL och 

PsycINFO. Medline innehåller främst artiklar som är vetenskapliga och 

behandlar bland annat omvårdnad och medicin. CINALH behandlar 

sjukgymnastik, arbetsterapi samt omvårdnad. Databasen presenterar även 

tidskrifter som inte återfinns i Medline och har som specialistområde 

omvårdnad. Databasen PsychINFO har ett brett innehåll av forskning inom 

psykologi, omvårdnad samt medicin och andra relevanta områden kan även 

förekomma (Forsberg & Wengström, 2013). Valet av databaserna grundades 

på litteraturstudiens syfte.  

Databassökningen påbörjades genom att relevanta sökord identifierades ur 

studiens syfte. De bärande sökorden som valdes ut översattes sedan från 

svenska till engelska. Sökorden identifierades i respektive databas genom Mesh 

2015, CINAHL Headings och PsycINFO Thesaurus samt fritextsökning. 

Sökningen genomfördes sedan med sökorden: Nurses, Nurse Practitioners, 

Nursing Staff, Stress Occupational, Stress Psychological, Occupational Health 

Nursing, Occupational Stress, Psychological Stress, Environmental Stress och 

Job Stress. Sökorden söktes sedan var för sig för att sedan kombineras genom 

de Booleska operatorerna AND och OR.  

Sökorden som kombinerades i databasen Medline var: Nurses OR Nurse 

Practitioners OR Nursing Staff AND Stress, Psychological OR Occupational 

Health Nursing And Job Stress, det resulterade i totalt 45 artiklar. I databasen 

CINAHL kombinerades sökorden: Nurses AND Stress, Occupational OR 

Stress, Psychological AND Job Stress, sökningen gav totalt 88 artiklar. 

Sökorden Nurses AND Occupational Stress OR Psychological Stress OR 

Environmental Stress AND Job Stress kombinerades i databasen PsychINFO 

och resulterade i 218 artiklar totalt. En fritextsökning på sökordet Job Stress 

gjordes i samtliga databaser då sökordet inte hittades som ämnesord (Se Bilaga 

1).  
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Begränsningarna som gjordes vid databassökningarna var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan årtalen 2010-2016. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och i databaserna CINAHL och PsychINFO valdes även ’’Peer 

Reviewed’’ som innebär att artiklarna blivit vetenskapligt granskade. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle finnas i fulltext 

samt att abstract skulle vara tillgängligt. Artiklarnas titel, syfte eller ämnesord 

skulle motsvara syftet med litteraturstudien. Exklusionskriterierna var att de 

vetenskapliga artiklar som inte förde ett etiskt resonemang uteslöts samt 

översiktsartiklar. Även de artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte 

exkluderades.  

Urvalet har skett i flera olika steg (Forsberg & Wengström, 2013). Det första 

steget var att läsa 351 titlar som resulterade i 45 relevanta artiklar vars abstract 

lästes. Totalt lästes 21 artiklar i sin helhet enskilt av författarna, varav 13 

artiklar exkluderas och åtta kvantitativa ansågs besvara studiens syfte. Därefter 

kvalitetsgranskades alla kvarvarande artiklar enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengströms (2008)  modifierade 

granskningsmall för kvantitativa artiklar. Granskningsmallen bestod av ja eller 

nej frågor där artiklarnas kvalité värderades som låg, medel eller hög (se Bilaga 

2). Totalt inkluderades åtta artiklar av kvantitativ ansats till studien med medel 

eller hög kvalité (se Bilaga 3).  

3.3 Etiska överväganden  

Det var i urvalet av artiklarna samt i resultatpresentationen som etiska 

överväganden tillämpades. De artiklar som togs med i studien hade antingen 

tydligt redogjort för etiska överväganden eller hade fått godkännande från etisk 

kommitté. Resultatredovisningen har skett objektivt. Oavsett forskarnas egna 

åsikter så presenterades allt relevant resultat (Forsberg & Wengström, 2013).  

3.4 Dataanalys  

För att analysera data användes innehållsanalys. Vid innehållsanalys 

identifierar forskaren metodiskt och stegvis innehåll och mönster samt 

klassificerar data (Forsberg & Wengström, 2013). Det första steget var att 

författarna läste igenom artiklarna ett flertal gånger för att få en förståelse av 

deras innehåll. I det andra steget gavs innehållet koder som i steg tre 

kondenseras till kategorier (Forsberg & Wengström, 2013). Koder kan 

förklaras som en sammanfattning som enbart innehåller ett fåtal ord. Varje kod 

innebär en sammanfattning av en meningsbärande enhet. Koder som liknar 

varandra kombineras och de bildar i sin tur kategorier. Kategorierna kan sedan 

bilda huvudkategorier eller övergripande teman, då författarna inte kunde 

urskilja några teman eller huvudkategorier i resultatet som framkom 

avstannade analysen (Kristensson, 2014). Författarna analyserade varje artikel 

enskilt och översatte från engelska till svenska vid behov. Sedan jämförde och 

diskuterade författarna anteckningarna tillsammans så att ingen information av 

värde skulle missas. Det skedde efter varje analyserad artikel under hela 

processens gång.  



 7 

4 Resultat 

Studiens resultat baserades på åtta kvantitativa artiklar. Studierna genomfördes 

i Asien, Afrika, Australien samt Europa. Artiklarna beskrev orsaker till 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor och sex kategorier identifierades.  

Tabell 1 Översikt över de identifierade kategorierna 

Kategori 1 En krävande yrkesroll 

Kategori 2 Missnöje med arbetssituationen, 

arbetsplatsen och organisationen 

Kategori 3 Sociodemografiska orsaker 

Kategori 4 Otillräckliga personliga resurser 

Kategori 5 Olika personlighetstypers association 

med arbetsrelaterad stress 

Kategori 6 Svårigheter i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten 

 

4.1 En krävande yrkesroll 

En av orsakerna som påvisades ha samband med arbetsrelaterad stress var 

själva yrkesrollen i sig. Enligt Wu, Chi, Chen, Wang & Jin (2010) kunde 

yrkesrollen orsaka stress om hög arbetsbelastning påverkade individens 

förmåga att klara av arbetsuppgifterna. Om individen hade otillräcklig 

utbildning, kunskap eller erfarenhet gentemot arbetskraven, kunde 

konsekvensen bli densammma. Arbetsuppgifterna samt vårdandet av andra 

innebar ett stort ansvar i yrkesrollen. Sjuksköterskans upplevelse av 

motstridiga arbetskrav och lojalitetskonflikter i arbetet var en av de största 

orsakerna till arbetsrelaterad stress (Wu et al., 2010). De sjuksköterskor i 

studien som hade en chefsposition upplevde en mer intensiv stress än de andra 

sjuksköterskorna (Johanna van der Colff & Rothmann, 2014).  

I Thian, Kannusamy, He och Klainin-Yobas (2015) studie var hög 

arbetsbelastning den största orsaken till arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskorna samt många patienter i förhållande till antalet sjuksköterskor. 

McCarthy, Power och Greiner (2010) talar också om hög arbetsbelastning som 

en orsak till stress.  

4.2 Missnöje med arbetssituationen, arbetsplatsen och organisationen  

Den fysiska miljön kan i sig inge stress för sjuksköterskan och kan se olika ut 

på olika arbetsplatser (McCarthy et al., 2010). Gällande faktorer i arbetsmiljön 

var stress relaterat till arbetet den mest väsentliga. Känslomässig utmattning 

hos sjuksköterskorna fanns i större utsträckning när fler stressorer återfanns i 

arbetsmiljön (Wang, Liu & Wang, 2013). 
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Arbetstimmar per vecka, arbetspositionen samt hur stort sjukhuset de arbetade 

på var faktorer som påverkade sjuksköterskans arbetssituation. Att arbeta 

nattetid (Wu et al., 2010) eller arbete i skift (Xie, Wang & Chen, 2011) samt 

tidsbrist (Thian et al., 2015) var orsaker till stress. Sjuksköterskorna ansåg 

också att bristfälligt stöd från arbetskollegor (McCarthy et al., 2010; Thian et 

al., 2015), låg yrkesstatus, brist gällande professionell återkoppling samt dålig 

kommunikation med andra yrkesprofessioner, kollegor och även 

kommunikation inom sjukhuset hade betydelse för stress på arbetet (Thian et 

al., 2015). Stress kopplat till interaktionen med andra sjuksköterskor och 

yrkesprofessioner kunde se olika ut på olika arbetsplatser (McCarthy et al., 

2010).  Sjuksköterskor uppgav att för lite lön var en annan betydande orsak till 

arbetsrelaterad stress (Thian et al., 2015; Johanna van der Colff & Rothmann, 

2014). En del administrativa arbetsuppgifter som ansågs vara onödiga och 

kollegor som inte utförde sina arbetsuppgifter hade betydelse för stress på 

arbetet (Johanna van der Colff & Rothmann, 2014). Detsamma gällde 

personalbrist och att den personal som fanns inte kunde hantera 

arbetsbelastningen (Johanna van der Colff & Rothmann, 2014). 

Sjuksköterskors psykiska hälsa, deras organisatoriska engagemang och trivsel 

på arbetet kunde påverkas av administrativa stressfaktorer. Stressorer 

relaterade till tid hade en negativ inverkan på sjuksköterskornas psykiska hälsa 

och stressorer relaterade till resurser ledde till missnöje på arbetsplatsen (Teo, 

Yeung & Chang, 2012). I en studie av Xie et al., (2011) framgick det att 

sjuksköterskor som arbetade på större sjukhus upplevde mer stress än de som 

arbetade på mindre sjukhus.  

McCarthy et al. (2010) beskriver i sin studie att förekomsten av stress var 

signifikant högre hos sjuksköterskor som arbetade på pediatrik-, intensivvård- 

och medicinavdelning samt på akutmottagning. Ingen signifikant skillnad 

återfanns mellan arbetsplatserna vad gällde arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskorna som arbetade på geriatrikavdelningen rapporterades uppleva 

lägre arbetsbelastning och mindre krav. De kände sig också mindre stressade 

och hade mest stöd från både arbetsledare och kollegor. Dagenheten och 

pediatrikavdelningens sjuksköterskor upplevde ett sämre stöd från arbetsledare. 

Stress relaterat till den psykiska, fysiska eller sociala miljön såg olika ut 

beroende på vilken avdelning sjuksköterskorna arbetade på. På 

pediatrikavdelningen var den psykiska miljön högst rankad till att orsaka stress 

och lägst rankad på den postoperativa avdelningen. Den fysiska miljön var den 

största faktorn på medicinavdelningen och den minsta på den geriatriska 

avdelningen samt där patienterna vårdades högst ett dygn. Sjuksköterskorna på 

dagenheten upplevde den sociala miljön som den största orsaken till stress 

medan sjuksköterskorna på geriatrikavdelningen ansåg att det var den minsta 

(ibid.).  

4.3 Sociodemografiska orsaker 

Låg ålder samt otillräcklig utbildning var båda associerade med arbetsrelaterad 

stress (Wu et al., 2010). I Johanna van der Colff och Rothmann (2014) studie 

var det de sjuksköterskor som var inom åldersspannet 20-30 år som upplevde 

mer stress i association till sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det var även de 

yngre sjuksköterskorna som upplevde mest stress och var utbrända i Xie et al. 

(2011) studie.  
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4.4 Otillräckliga personliga resurser  

I Wu et al. (2010) studie så handlade personliga resurser om hur sjuksköterskan 

kunde använda sig av avslappnande aktiviteter, nöjen, personliga intressen men 

också cooping strategier och på så vis hantera sin stress. Personliga resurser 

innebar också att ha ett socialt stöd runt omkring sig. Det som framgick var att 

avsaknad av socialt stöd var associerat med stress (Wu et al., 2010). 

Svårhanterliga känslor på arbetet kunde också leda till stress (Thian et al., 

2015). Utbrändhet i Xie et al. (2011) studie innefattade både känslomässig 

utmattning och förändring i personligheten. Utbrändhet hos sjuksköterskor 

hade ett starkt samband med arbetsrelaterad stress. Det visade sig att 

sjuksköterskorna upplevde stor känslomässig utmattning, förändring gällande 

personlighet samt minskad personlig prestation. I studien påvisades att 

arbetsrelaterad stress hade större påverkan gällande förändring i personlighet 

och känslomässig utmattning hos sjuksköterskorna jämfört med personlig 

prestation på arbetet (Xie et al., 2011). 

4.5 Olika personlighetstypers association med arbetsrelaterad stress 

I Shulz et al. (2011) studie baserades resultatet på fyra olika personlighetstyper 

som sjuksköterskorna kategoriserades in i. De olika personlighetstyperna 

kunde i sig vara en orsak till varför sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad 

stress. De flesta sjuksköterskorna tillhörde typ S som beskrevs som den 

oambitiösa typen. De var bra på att känslomässigt distansera sig till arbetet 

men visade ett mindre arbetsengagemang. Sjuksköterskorna hade en relativt 

positiv och tillfredsställande upplevelse av livet. Det samma gällde upplevelsen 

av inre balans samt socialt stöd. Typ G var den näst största gruppen som 

beskrevs som den hälsosamma ambitiösa typen. Även i den gruppen hade 

sjuksköterskorna känslomässig distans till arbetet men jämfört med typ S så 

hade de stort arbetsengagemang. De var bra på att stå emot stress genom att 

kunna hantera stressfyllda situationer och vara mentalt stabila. Det var också 

den gruppen som upplevde mest tillfredsställelse och positivitet gällande 

arbetet, livet, den inre balansen och det sociala stödet. Typ B var en av 

riskgrupperna som beskrev den resignerade typen. Sjuksköterskornas 

engagemang gentemot arbetet var litet. De var inte bra på att känslomässigt 

kunna ta avstånd till arbetet, att kunna hantera stressfyllda situationer och de 

hade en sämre mental stabilitet. Sjuksköterskorna upplevde även låg 

tillfredsställelse gällande livet och arbetet samt det sociala stödet. Den sista 

gruppen var risktypen A som beskrev den alltför ambitiösa typen. Även de 

sjuksköterskorna hade svårt att känslomässigt ta avstånd till arbetet men var 

överdrivet engagerade. Överlag så hade de mycket negativa känslor och svårt 

för att hantera stressfyllda situationer (ibid). 

Sjuksköterskorna som tillhörde risktyperna var de som upplevde mest stress på 

arbetet. Sjuksköterskorna som representerade risktyperna A och B upplevde en 

obalans gällande vad de utförde och vad de fick tillbaka på arbetet. Denna 

obalans återfanns inte hos typerna G och S. Representativt för risktyperna A 

och B var att sjuksköterskornas psykiska hälsa var betydligt sämre än 

sjuksköterskorna som tillhörde typerna G och S. Sjuksköterskorna som 

tillhörde risktyperna A och B hade även en sämre fysisk hälsa än typerna G och 
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S. Risktypernas psykiska samt fysiska hälsa var orsaker som kunde associeras 

med stress (Shulz et al., 2011).  

4.6 Svårigheter i relationen mellan sjuksköterskan och patienten  

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kunde påverka sjuksköterskans 

upplevelse av stress på arbetet, på olika sätt (Johanna van der Colff & 

Rothmann, 2014; Thian et al., 2015; Wu et al., 2010). Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten kunde upplevas otillräcklig, detsamma kunde 

gälla kommunikationen dem emellan. Dock sågs den bristfälliga 

kommunikationen med patienterna som en mindre utmärkande orsak (Thian et 

al., 2015). Sjuksköterskan kunde i relation med patienten och sina 

arbetsuppgifter uppleva stress pågrund av olika orsaker, det kunde bero på krav 

från patienter eller risken för att göra fel under behandlingen. Att vara oense 

med kollegor gällande patientens behandling kunde också vara en orsak. 

Sjuksköterskorna uppgav även att den hälsorisk de kunde utsättas för, i 

samband med patientkontakt kunde orsaka stress. I arbetet kunde samtal om 

döden behöva förekomma och även det faktum att se patienter, där en nära 

relation utvecklats, avlida. Vilket kunde orsaka stress hos sjuksköterskorna. 

Generellt ansåg sjuksköterskorna att behöva utföra smärtsam omvårdnad och 

att se en patient lida som några av de främsta orsakerna till stress i 

patientrelationen (Johanna van der Colff & Rothmann, 2014).  

Tabell 2 Översikt över de identifierade orsakerna i association med 

arbetsrelaterad stress som förekom i fler än en artikel 

De orsaker som förekom i fler än en 

artikel 

Antalet artiklar som tog upp 

orsakerna 

Arbetsbelastning  3 artiklar 

Arbetsmiljön 3 artiklar 

Bristfälligt stöd från kollegor  2 artiklar 

Otillräcklig lön (enligt 

sjuksköterskorna) 

2 artiklar 

Upplevd stress associerat till lägre 

ålder hos sjuksköterskorna 

2 artiklar 

Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten 

3 artiklar 

Administrativa arbetsuppgifter 2 artiklar 

Psykisk hälsa 2 artiklar 

Den sociala interaktionen med kollegor 2 artiklar  

Tidsbrist 2 artiklar  
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4.7 Resultatsammanfattning 

Studien visade att orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor beskrivs 

olika. Sex kategorier identifierades då artiklarna analyserades: En krävande 

yrkesroll, Missnöje med arbetssituationen, arbetsplatsen och organisationen, 

Sociodemografiska orsaker, Otillräckliga personliga resurser, Olika 

personlighetstypers association med arbetsrelaterad stress samt Svårigheter i 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Arbetsrelaterad stress var i alla 

studier mer eller mindre associerade med kategorierna. De olika kategorierna i 

studien beskrevs olika och återfanns i olika omfattning i artiklarna. Artiklarna 

som togs med i studien påvisade både skillnader och likheter angående orsaker 

till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna. En del orsaker till 

arbetsrelaterad stress förekom i fler än en artikel (se Tabell 2).  

 

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Studien var en litteraturöversikt där sökningen skedde systematiskt. 

Kristensson (2014) anger flera anledningar till varför en litteraturstudie kan 

vara ett bra val. För att exemplifiera kan en litteraturstudie genomföras då 

tidigare material ska sammanställas för att besvara en specifik fråga eller för att 

förklara eller definiera ett begrepp. Litteraturstudiens strukturerade process då 

datan eftersöks, granskas och sammanställs gör att resultatets tillförlitlighet 

ökar och även att dess kvalité stärks. Därför ansåg författarna att en 

litteraturstudie var lämplig för att sammanställa relevant kunskap och därmed 

kunna besvara syftet med studien.  

Databaserna som användes för att söka fram artiklar var Medline, CINAHL 

och PsychINFO. Enligt Henricson (2012) kan en sökning i flera databaser med 

fokus på omvårdnad minska risken att missa relevanta artiklar och arbetets 

validitet kan stärkas. Författarna valde därför att söka i de tre databaserna. 

Författarna identifierade relevanta sökord utifrån studiens syfte. För att i 

sökningen inte få med litteratur som var irrelevant gentemot syftet gjordes 

sökorden så specifika och tydliga som möjligt (Kristensson, 2014). De sökord 

som återfanns som ämnesord kombinerades genom de Booleska operanderna 

AND eller OR för att få en bred men träffsäker sökning. Operanden AND 

användes för att göra en begränsning och operanden OR användes för att skapa 

en sensitiv och bred sökning. Då sökordet ’’Job stress’’ inte hittades som 

ämnesord i någon av de tre databaserna gjordes istället en fritextsökning då det 

ansågs som ett väsentligt sökord att ha med. Andra begränsningar som kan 

göras i samband med sökningen är till exempel ålder, kön, tidsperiod och språk 

(Karlsson, 2012). Begränsningar gällande ålder och kön var inte relevanta för 

studien. Däremot gjordes en språkbegränsning till att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska då det är ett språk som författarna behärskar. Eftersom att 

författarna har begränsade kunskaper i engelska då det inte är modersmålet, 

kan det enligt Kjellström (2012) påverka författarnas förmåga att kunna 

bedöma och tolka artiklarna. Det kan vara en svaghet som författarna är 

medvetna om. En tidsbegränsning gjordes till åren 2010-2016. Tidsperioden 

valdes med hänsyn till vad Forsberg & Wengström (2013) säger angående att 
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forskning ses som en färskvara. Författarna är medvetna om att en längre 

tidsperiod hade kunnat resultera i fler relevanta artiklar som skulle kunnat 

användas i studien. Artiklarna som inkluderades var vetenskapligt granskade 

(Peer Reviewed) för att forskningens kvalité skulle säkras (Karlsson, 2012). 

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie med systematisk sökning 

genomföras på ett sätt så att all relevant litteratur eftersöks. En av författarnas 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext. Enligt 

författarna är det en svaghet för studien och har med sannolikhet påverkat 

resultatet, då relevanta artiklar på grund av inklusionskriterien troligtvis har 

blivit uteslutna. 

Karlsson (2012) beskriver att vid sökningen kan författarna ha följande frågor i 

åtanke: ger de artiklar som sökts fram svar på studiens problemformulering, 

behövs ytterliggare information och är den framsökta information trovärdig? 

Författarna ansåg vid sökningen att de fick ett tillräckligt stort urval av artiklar 

som kunde användas i studien. Författarna är dock medvetna om att endast en 

sökning i varje databas kan vara för lite och att sökningen eventuellt kan 

förbättras genom flera sökningar, något som även Karlsson (2012) beskriver. 

Författarna anser dock att antalet inkluderade artiklar (åtta stycken) kunde 

besvara studiens syfte. En manuell sökning kan också vara bra att göra, till 

exempel genom att titta i redan utvalda artiklars referenslistor för att hitta 

ytterliggare litteratur till studien (Karlsson, 2012). Författarna bedömde att 

deras redan utvalda artiklar kunde besvara syftet, av den anledningen gjordes 

ingen manuell sökning.  

En särskild granskningsmall användes för att på ett strukturerat sätt granska 

artiklarnas kvalité, författarna tog sedan ställning till vilken grad av kvalité på 

artiklarna som kunde anses acceptabel för att de skulle tas med i studien 

(Kristensson, 2014). Författarna granskade sedan samtliga artiklar enligt 

granskningsmallen var för sig för att sedan jämföra. Enligt Henricson (2012) 

kan tillvägagångssättet stärka reliabiliteten. Endast artiklar av medel eller hög 

kvalité användes för att stärka litteraturstudiens kvalité.  

Forsberg och Wengström (2013) beskriver vikten av att vara objektiv som 

forskare då det är lätt att påverkas av sin befintliga kunskap och sina 

värderingar. Det finns därför alltid en risk att forskaren själv påverkar resultatet 

och att vara helt objektiv anses därför omöjligt. Under litteraturstudien har 

författarna haft objektiviteten i åtanke under hela arbetets gång, men det är 

ändå av vikt att belysa att risken föreligger. Förförståelsen är en annan viktig 

aspekt att diskutera. Att ha förförståelse innebär att forskare vet och kan saker 

redan innan de inleder en studie (Priebe & Landström, 2012). Inte heller 

förförståelsens eventuella påverkan gällande resultatet och dataanalysen går att 

utesluta (Henricson, 2012). Författarna har en viss förförståelse sen tidigare 

gällande orsaker till arbetsrelaterad stress. De har både fått se och höra från 

sjuksköterskekollegor om den höga arbetsbelastningen, överbeläggningar på 

vårdavdelningen, personalbrist samt missnöje gällande arbetsvillkoren.  

Författarna har försökt att förbise sin förförståelse när innehållsanalysen 

gjordes men som Henricson (2012) beskriver så kan de inte utesluta dess 

påverkan.  
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De inkluderade artiklarna var till antalet huvudsakligen från Asien och 

resterande från Europa, Australien samt Afrika. Då författarna inte hade för 

avsikt att begränsa sig geografiskt sett gjordes ingen sådan begränsning. 

Författarna ville inte utesluta relevant forskning och hade som syfte att 

beskriva orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor oavsett var i 

världen de arbetade. Eftersom att flera artiklar beskriver orsaker till 

arbetsrelaterad stress på samma sätt skulle det kunna göra det överförbart även 

till Sverige. Samtliga artiklar var tvärsnittsstudier och författarna har även det i 

åtanke gällande generalisering av resultatet. Tvärssnittsstudier beskriver inte 

den arbetsrelaterade stressen över tid utan ger endast information vid en viss 

tidpunkt. Författarna hade inte för avsikt att generalisera resultatet utan ville få 

en ökad kunskap gällande arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor.  

5.2 Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkommer det att orsaker till arbetsrelaterad stress kan 

beskrivas utifrån En krävande yrkesroll, Missnöje med arbetssituationen, 

arbetsplatsen och organisationen, Sociodemografiska orsaker, Otillräckliga 

personliga resurser, Olika personlighetstypers association med arbetsrelaterad 

stress samt Svårigheter i relationen mellan sjuksköterskan och patienten.  

Sjuksköterskan beskrivs som en ledare med övergripande ansvar för 

omvårdnaden och har i sin yrkesroll både många samt varierande 

arbetsuppgifter (Falk, 2015). Av den anledningen så kan yrkesrollen i sig vara 

associerad med stress hos sjuksköterskor. Ett stort ansvarsområde var att vårda 

andra och att ha en chefsposition. Många exempel gavs på de krav som 

sjuksköterskorna utsattes för. I studien av Wu, Chi, Chen, Wang och Jin (2010) 

beskrivs till exempel hög arbetsbelastning gällande vad sjuksköterskan 

upplevde sig klara av eller för lite kunskap samt erfarenhet gentemot 

arbetskraven. Det är en beskrivning av stress enligt Socialstyrelsens (2009) 

definition som förklaras som en obalans hos individens hanteringsförmåga i 

association med omgivningens krav.  

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan många ansvarsområden kopplat till 

yrkesrollen. Koden tar bland annat upp det personliga ansvaret som 

sjuksköterskan har gällande yrkesutövningen samt att sjuksköterskan ska 

bevara sin yrkeskompetens genom ett kontinuerligt kunskapsinhämtande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Författarna har stor förståelse för att 

yrkesrollen i sig kan associeras till arbetsrelaterad stress och anser att stressen 

kopplat till yrkesrollen bör reduceras. Författarna tror att stressen kan reduceras 

genom att mer tid avsätts så att sjuksköterskorna både självständigt och genom 

organisationen uppdaterar samt inhämtar ny kunskap. Författarna tror även att 

viss typ av stress kopplat till yrkesrollen kan vara svår att reducera genom yttre 

faktorer. Det kan därför vara viktigt att sjuksköterskorna själva kommer på 

strategier för att hantera den typen av stress. Varje individ är unik och kan 

beskriva och uppleva stress olika trots att de utsätts för samma typ av 

stressorer. Även därför anser författarna att egna hanteringsstrategier kan vara 

av betydelse.  

I resultatet beskrivs svårigheter med den sociala interaktionen på många olika 

sätt och var en återkommande orsak för sjuksköterskorna vid beskrivningen av 

arbetsrelaterad stress. Att inte ha en bra kommunikation med kollegor och 
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andra yrkesprofessioner var något som upplevdes stressande, detsamma gällde 

om kommunikationen inte heller fungerade inom sjukhuset. Även bristfälligt 

stöd från kollegor och avsaknad av professionell återkoppling gav upphov till 

stress. Stress i association med den sociala interaktionen kan skilja sig åt 

mellan olika arbetsplatser.  

Som resultatet visar så beskriver även Arbetsmiljöverket (2015) att svårigheter 

med den sociala interaktionen på arbetsplatsen kan vara en orsak till stress.  

Sjuksköterskornas upplevelse av stress kunde variera beroende på var de 

arbetade och även orsakerna som kunde generera i stress, något som beskrivs 

av Arbetsmiljöverket (2015). För att exemplifiera så kunde sjuksköterskor som 

arbetade på medicin-, intensivvård- och pediatrikavdelning samt på 

akutmottagning uppleva betydligt mer stress än de som arbetade på 

geriatrikavdelning i studien av McCarthy, Power och Greiner (2010). Stöd från 

arbetsledare var en faktor som varierade mellan de olika avdelningarna och de 

sjuksköterskor som upplevde ett större stöd var också de som var uppgav 

mindre stress. Det var inte bara den fysiska miljön som påverkade 

sjuksköterskorna utan även den psykiska och sociala. Studiens resultat gällande 

den påverkan arbetsplatsen och arbetssituationen kan ha styrks av Mark och 

Smith (2012) som beskriver att en arbetsplats är en komplex miljö och 

arbetsrelaterad stress är en komplicerad process. En förklaring gällande den 

komplicerade processen kan vara att trots att individer utsätts för samma 

stressorer kan de ändå reagera olika (Mark & Smith, 2012). Författarna håller 

med om att arbetsplatsen är en komplex miljö och att stress är en komplicerad 

process. Att helt reducera stressen som är associerad med arbetsplatsen, 

arbetsmiljön och organisationen tror författarna kan vara svårt. Dels för att det 

är många olika orsaker som påverkar och även för att individer upplever och 

reagerar olika på stress. Därmed inte sagt att det inte är viktiga orsaker att 

arbeta med för att minska den stress som sjukvårdspersonal utsätts för i stor 

utsträckning.  

De personliga resurser som sjuksköterskan har för att hantera stress kan 

variera. Förutom att använda sig av cooping strategier eller personliga intressen 

är det högst väsentligt med ett socialt stöd. Positiva känslor och att känna 

tillfredställelse på arbetet var kopplat till att känna ett större arbetsengagemang. 

Studien av Shulz et al. (2011) som undersökte olika personlighetstyper beskrev 

också arbetsengagemang och socialt stöd som något positivt för sjuksköterskan 

i relation till att kunna hantera stress. De påvisade även att personligheterna 

som kunde distansera sig till arbetet, hade en god inre balans samt upplevde 

positivitet gällande arbetet samt livet och var bra på att hantera stress, 

stressfyllda situationer och var mentalt stabila.  

Sjuksköterskornas personligheter och upplevelser som beskrivits i Shulz et al. 

(2011) studie i föregående stycke, skulle kunna kopplas till beskrivningen av 

KASAM. KASAM bygger på de tre aspekterna meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. Upplevelsen av KASAM har visat sig ha en betydande 

koppling till hur en individ klarar av att hantera stressfyllda situationer (Wärnå-

Furu, 2012). Utifrån det humanistiska perspektivet att se på hälsa och 

begreppet KASAM så skulle det kunna vara en förklaring till varför just de 

sjuksköterskorna i studien var bättre på att hantera stress och stressfyllda 

situationer.  
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I Shulz et al. (2011) studie fanns det även sjuksköterkor som tillhörde 

risktyper, de rapporterade att de hade svårt att distansera sig känslomässigt till 

arbetet. Sjuksköterskorna hade även en sämre mental stabilitet, sämre socialt 

stöd och svårt att hantera stress samt upplevde mycket negativa känslor 

överlag. Generellt upplevde de lägre tillfredställlelse med livet. Sjuksköterskor 

i Wu, Chi, Chen, Wang och Jin (2010) studie rapporterade också avsaknad av 

socialt stöd och svårhanterliga känslor på arbetet. Utbrändhet hos 

sjuksköterskor var också associerat med stress. 

Författarna anser att KASAM även kan associeras med övriga identifierade 

kategorier. Den krävande yrkesrollen kunde till exempel innebära att 

sjuksköterskorna upplevde att för lite kunskap och hög arbetsbelastning var 

orsaker till arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskornas missnöje med 

abetssituationen, arbetsplatsen samt organisationen innebar orsaker som kunde 

associeras med arbetsrelaterad stress. Även svårigheter i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten kunde orsaka arbetsrelaterad stress. 

Författarna anser att det humanistiska perspektivets sätt att se på hälsa är 

användbart. Ur det humanistiska perspektivet och KASAM skulle de 

sjuksköterskor som upplevde arbetsrelaterad stress och saknade socialt stöd 

kunna förklaras genom att de hade en sämre hälsa och inte lika bra känsla av 

sammanhang. Wärnå-Furu (2012) beskriver att en individs upplevelse av 

KASAM anses betydelsefull för individens förmåga att hantera mycket 

stressfyllda förhållanden. Författarna tror att det kan förklara varför en del 

sjuksköterskor kan hantera arbetsrelaterad stress bättre än andra. De 

sjuksköterskor som upplever arbetstrelaterad stress tror författarna skulle kunna 

hantera den bättre om de kände hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Även om KASAM i sig inte kan reducera det som orsakar arbetsrelaterad stress 

skulle upplevelsen av KASAM kunna leda till att sjuksköterkorna bättre kan 

hantera den arbetsrelaterade stressen de utsätts för enligt författarna. I de 

studier där ung ålder var en orsak till arbetsrelaterad stress tror författarna att 

sjuksköterskornas avsaknad av arbetserfarenhet och för lite kunskap kan 

påverka upplevelsen av KASAM. Författarna tror därför att sjuksköterskornas 

upplevelse av att kunna känna hanterbarhet och begriplighet kan påverkas.  

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan vara komplex och i 

relationen finns många faktorer som har visat sig kunna orsaka stress (Johanna 

van der Colff & Rothmann, 2014; Thian, Kannusamy, He & Klainin-Yobas, 

2015; Wu, Chi, Chen, Wang & Jin, 2010). Det kunde vara stressande för 

sjuksköterskan att uppleva att relationen till patienten var otillräcklig eller att 

kommunikationen dem emellan hade brister (Johanna van der Colff & 

Rothmann, 2014).   

Resultatet i studien kan jämföras med det Arbetsmiljöverket (2015) beskriver. 

Där framgår det att yrken där ett nära arbete med människor förekommer, ofta 

kräver ett stort engagemang från personalen i kombination med oklara 

förväntningar. Som resultatet i studien visar är det påfrestande för 

sjuksköterskor att känna krav från patienten samt ha en otydlig 

kommunikation, det kan göra att oklara förväntningar uppstår. Att i sitt yrke 

använda sig själv som ett viktigt redskap kan även det vara krävande, till 

exempel då sjuksköterskan utvecklar en nära relation till en patient som sedan 

avlider eller att med en patient behöva samtala kring döden.  
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ICN:s etiska kod beskriver det ansvar sjuksköterskan har att informationen som 

ges till patienten både ska vara tillräcklig, lämplig samt korrekt. Den kan även 

behöva vara kulturellt anpassad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En 

fungerande kommunikation är en förutsättning för en god vårdrelation. 

Tvärkulturell kommunikation ingår i sjuksköterskans kulturella kompetens. 

Begreppet kulturell kompetens innebär även kulturell bedömning samt 

sjuksköterskans personliga övertygelser, värderingar och kulturella 

medvetenhet (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Författarna anser att det är 

viktigt att tänka på att som sjuksköterska uttrycka sig på ett sätt så att patienten 

förstår för att försöka minska risken att missförstånd uppstår i relationen. 

Författarna tror också att sjuksköterskans kulturella kompetens kan påverkas av 

arbetsrelaterad stress och det skulle kunna leda till negativa konsekvenser för 

patientrelationen. Orsaker som tidsbrist och hög arbetsbelastning skulle kunna 

leda till att sjuksköterskan åsidosätter sin kulturella kompetens och enbart 

fokuserar på det som verkligen måste göras.   

Sjuksköterskan ska i relationen till patienten vara professionell där 

sjuksköterskan ska visa medkänsla, respektfullhet och vara lyhörd samt 

trovärdig och värna om patientens integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Författarna anser att de egenskaper som koden tar upp är viktiga att 

sjuksköterskan kan påvisa för att främja en god relation till patienten. Om 

sjuksköterskan upplever stress i samband med arbetet tror författarna att de 

egenskaperna kan glömmas bort vilket kan medföra negativa konsekvenser för 

relationen till patienten. Författarna tror att sjuksköterskans relation med 

patienten ur ett etiskt perspektiv kan påverkas om sjuksköterskan upplever 

stress relaterat till arbetet. Till exempel då hög arbetsbelastning förekommer 

eller vid personalbrist kan sjuksköterskan tvingas göra prioriteringar som 

annars inte hade behövt förekomma. Sjuksköterskan kan på grund av de 

orsakerna behöva prioritera de patienter som är i störst behov av vård, vilket 

kan göra att sjuksköterskan kanske inte hinner träffa alla patienter. Författarna 

tror att det kan leda till etiska dilemman då sjuksköterskan kan uppleva sig 

otillräcklig då alla patienters behov inte kan bli tillgodosedda. Patienterna kan i 

sin tur reagera negativt om de upplever att deras behov inte är lika viktiga som 

andra patienters.  

Mark och Smith (2011) beskriver att en påfrestande situation kan utvecklas när 

en individ med låg upplevelse av kontroll ställs mot höga krav från 

omgivningen. Det kan ställas i relation till det som Lee (2003) tar upp 

angående konsekvenser för sjuksköterskans hälsa då de upplever stress på 

arbetet. Arbetsrelaterad stress kan för sjuksköterskan påverka deras 

hanteringsförmåga av de krav som ställs i arbetet samt försämra vårdens 

effektivitet och kvalité.  

Om vårdens kvalité försämras och inte kan upprätthållas tror författarna att 

patientsäkerheten eventuellt skulle kunna påverkas. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659, 1 §) gäller all sjukvårdspersonal och har som syfte att främja en hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Enligt ICN:s etiska kod bör 

sjuksköterskan vara aktsam om sin egen hälsa för att förmågan att kunna ge 

god vård till patienter inte ska äventyras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Om sjuksköterskorna utsätts för arbetsrelaterad stress finns inte enbart risken 

att deras egen hälsa blir negativt påverkad, utan även att vården av patienter 

äventyras och därmed patientsäkerheten.  
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Resultatet visar att sjuksköterskor är utsatta för stress i varierande utsträckning. 

Det styrks av Mark och Smiths (2011) studie som tar upp att sjukvårdspersonal 

är en grupp där stor risk att utsättas för negativa konsekvenser på grund av 

stress relaterat till arbetet finns. De tar upp att sjuksköterskor är särskilt utsatta 

för att drabbas av problem relaterade till stress, till exempel utbrändhet. Även 

Slidén (2015) beskriver att utbrändhet hos sjuksköterskor är ett problem, 30 

procent av sjuksköterskorna som har arbetat i fem år eller mer uppvisar 

allvarliga utbrändhetssymtom. I Sverige utexamineras cirka 4000 

sjuksköterskor varje år och av dem söker cirka 1300 norsk 

sjuksköterskelegitimation, på grund av otillräckliga löner och brister i 

arbetsvillkoren i Sverige. Författarna tror att en del av de brister som 

sjuksköterskor upplever gällande arbetsvillkoren skulle kunna orsaka 

arbetsrelaterad stress och tror därför att det är viktigt att en förändring sker. Om 

en förändring inte sker och den arbetsrelaterade stressen inte reduceras tror 

författarna att det på längre sikt kan komma att påverka samhället. Enligt 

Slidén (2015) kommer det inom 15 år att saknas ungefär 30 000 sjuksköterskor 

i Sverige. En följd av sjuksköterskebristen tror författarna kan leda till negativa 

konsekvenser för vården, som i sin tur kommer påverka de individer i 

samhället som är i behov av sjukvård.  

Författarna anser att ur ett genusperspektiv så hade det varit önskvärt med fler 

manliga deltagare i de inkluderade studierna. Två av studierna hade enbart 

kvinnliga deltagare, varav den ena studien hade som syfte att endast inkludera 

kvinnliga sjuksköterskor. Även i de resterande studierna så var majoriteten 

kvinnor. Ett intresse hos författarna har vuxit fram under arbetets gång gällande 

om resultatet hade blivit annorlunda om fler män deltagit i studierna. Då 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat (Nyman, 2007) så är det inget som 

författarna själva har kunnat påverka.  

6 Slutsats 

Att utsättas för långvarig stress kan leda till negativa konsekvenser. 

Sjuksköterskor är en yrkesprofession som i stor utsträckning kan utsättas för 

arbetsrelaterad stress. Stress relaterat till yrket kan av sjuksköterskorna 

upplevas olika och orsakerna som de associerar med stress kan variera. 

Studiens resultat bygger på de sex kategorierna: En krävande yrkesroll, 

Missnöje med arbetssituationen, arbetsplatsen och organisationen, 

Sociodemografiska orsaker, Otillräckliga personliga resurser, Olika 

personlighetstypers association med arbetsrelaterad stress samt Svårigheter i 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Att vara sjuksköterska innebär 

att vara en ledare och ha det övergripande omvårdnadsansvaret. Fyra viktiga 

beståndsdelar är att lindra lidande, återställa hälsa, främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Att som sjuksköterska utsättas för arbetsrelaterad stress betyder inte 

bara negativa konsekvenser för den egna hälsan utan hanteringsförmågan 

gällande de arbetskrav som ställs. För att inte riskera utförande av god 

patientvård är det därför viktigt att sjuksköterskan tar hand om sin egen hälsa.  

7 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för vad som orsakar 

arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor. Studien kan även vara användbar 

för både chefer inom vården samt politiker genom den bidragande kunskap om 
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vad som orsakar stress på arbetet, för att en förändring av sjuksköterskors 

arbetsmiljö ska kunna ske och därmed göra den mer tillfredsställande. Genom 

en förbättrad arbetsmiljö och minskad stress kan sjuksköterskors hälsa 

förbättras och därmed förmågan att ge god vård till patienter. En bättre hälsa 

hos sjuksköterskor kan även medföra att de bättre kan hantera arbetskrav och 

att kvalitén samt effektiviteten inom vården kan förbättras. Studiens resultat 

skulle även kunna bidra till minskad sjukfrånvaro hos sjuksköterskorna genom 

de presenterade arbetsrelaterade orsakerna. Med hänvisning till vad Gustafsson 

(2014) säger, angående att faktorerna stressreaktioner eller snarlika tillstånd 

samt depression är de som framförallt leder till sjukskrivningar hos de 

individer som arbetar inom kommun och landsting. En förbättrad vårdkvalité 

och effektivitet samt minskad sjukfrånvaro hos sjuksköterskor kan göra 

sjukvården bättre och gynnar de i samhället som är i behov av vård. En 

minskad sjukfrånvaro hos sjuksköterskor kostar även samhället mindre pengar.  

8 Ytterligare forskning   

Då sökningen i databaserna genererade i främst kvantitativa studier vore det 

enligt författarna av intresse att fler studier med kvalitativ ansats utförs. Det 

skulle kunna bidra till att orsaker till arbetsrelaterad stress beskrivs utifrån 

sjuksköterskornas egna upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa studier skulle 

kunna ge en mer beskrivande bild utifrån ett vidare perspektiv. Det skulle även 

vara intressant med ytterligare forskning inom svensk hälso- och sjukvård 

gällande orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. För att se om de 

likheter och skillnader som påvisats i andra delar av världen går att återfinna 

även i Sverige.  

Då majoriteten av deltagarna i valda studier har varit kvinnor vore det även av 

intresse att få fler manliga deltagare i framtida studier. Dels för att vetskap 

kring hur manliga sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och om de 

orsaker som anges bidra till arbetsrelaterad stress skiljer sig åt ur ett 

genusperspektiv. Ytterligare forskning som också vore av intresse enligt 

författarna är att studera om patienterna påverkas av att sjuksköterskorna 

upplever arbetsrelaterad stress och vad det kan ha för inverkan på utförandet av 

arbetsuppgifterna.  
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Driessen, M., 

Ward, M., & 

Wingenfeld, K. 

(2011).  

 

Artikelns titel: 
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beskrivning av 

studiens deltagare 

 

Fyra olika typer av 
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kvantitativ studie med 

tvärsnitts design. 
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sjuksköterskors 
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Metod och design: En 

kvantitativ studie med 

tvärsnitts design.  

Urval: 550 

sjuksköterskor 

tillfrågades att vara med 
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svarade. 

Sjuksköterskorna 
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sjukhus i Pudong 
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Alla deltagarna var 

kvinnor och medelåldern 
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Datainsamlingsmetod: 
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med 
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måttlig 

personlighetsföränd

ring bland 

sjuksköterskor var 

relaterat till stress 

på arbetet. Även 

ung ålder, 

skiftarbete samt att 

arbeta på större 

sjukhus hade ett 

samband med 

arbetsrelaterad 

stress. 
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Sjuksköterskor som var 
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sjuksköterskors svar var 
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deltagarna var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Online frågeformulär.  

Analysmetod: Data 
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samt beskrivande 

statistik och statistiska 

beräkningar. 

 

Etiskt godkännande.  
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vetenskaplig 

kvalité 

+ Tydligt 

beskriven metod  

+ Tydligt 

beskrivet resultat  

+ Tydliga 

inklusionskriterier 

- Majoriteten av 

deltagarna kvar 

kvinnor   

 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde stress 

gällande tid och 

resurser på grund 

av administrativt 

relaterade 

stressfaktorer. 

Missnöje på 

jobbet var 

associerat med 

resurs-stressorer 

och pyskologisk 

påfrestning var 

associerat med 

tid-stressorer hos 

sjuksköterskorna.  
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Work 
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Tidskrift: 

Psychology 
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Syftet var att 

identifiera källor 

till arbetsrelaterade 

stressfaktorer 

bland registrerade 

sjuksköterskor och 

undersöka 

sambanden mellan 

stress, positiv 

affektivitet och 

arbetsengagemang.  

 

 

 

Metod och design: En 

kvantitativ studie med 

beskrivande sambands 

design. 

Inklusionskriterier: 

Registrerade 

sjuksköterskor som var 

mellan 21-62 år, har 

arbetat i minst två 

månader och arbetar 

heltid på allmänna 

avdelningar. De skulle 

även kunna 

kommunicera på 

engelska.  

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som 

arbetar tillfälligt, hade 

allvarliga medicinska 

sjukdomar och/eller 

mentala störningar som 

kräver pågående 

behandling eller 

sjukhusvård. 

Urvalsförfarande: 

Slumpmässigt urval  

Urval: 300 

sjuksköterskor 

tillfrågades att vara med 

i studien, varav 195 

svarade.  

Majoriteten var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär  

Bedömning: 

Hög 

vetenskaplig 

kvalité 

+ Tydliga 

inklusions- och 

exklusions 

kriterier 

+ Tydligt 

beskrivet resultat 

+ Power analys 

- Inget tydligt 

urvalsförfarande 

- Majoriteten av 

deltagarna var 

kvinnor 

 

Faktorer som bidrog 

till stress på arbetet 

var hög 

arbetsbelastning, 

otillräcklig patient 

interaktion, låg lön, 

tidsbrist samt 

svårhanterliga 

känslor på arbetet.  

 

Högre nivåer av 

positiv affektivitet 

hos sjuksköterskor 

var associerade med 

lägre nivåer av stress 

samt ett större 

arbetsengagemang.  

 



 

 

Analysmetod: Data 

analyserades med 

beskrivande statistik.  

Etiskt godkännande  
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Nurse burnout: 

Personal and 
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factors as 
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Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Practice  

Land: Kina  

Syftet var att 

undersöka nivåer 

av utbrändhet hos 

sjuksköterskor 

samt hur 

personligafaktorer 

och förhållanden i 

miljön kunde 

påverka 

sjuksköterskornas 

utbrändhet  

Metod och design: En 

kvantitativ studie med 

tvärsnitts- och 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: 

Registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus och 

hade direktkontakt med 

patienter 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

Urval: 900 

sjuksköterskor 

tillfrågades att delta i 

studien, varav 748 

svarade och 717 svar var 

användbara  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär 

Analysmetod: Data 

analyserades med 

beskrivande statistik 

samt statistiska 

beräkningar. 

Etiskt godkännande  

 

Bedömning: Hög 

vetenskaplig kvalité  

+ Tiden för när 

studien genomfördes 

finns med 

+ Tydliga 

inklusionskriterier 

+ Stort urval  

- Bekvämlighetsurval 

- Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor 

Både miljö och 

personliga 

faktorer var 

associerade med 

sjuksköterskornas 

utbrändhet. Av 

faktorerna i 

arbetsmiljön var 

arbetsrelaterad 

stress den mest 

väsentliga.  

 


