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Bakgrund: Bidragande orsaker till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor är 
tiden, stödet och den befintliga arbetsmiljön. Upplevelsen av stress är individuellt 
betingat då livssituation och genetiska faktorer är avgörande. Arbetsuppgifternas 
mängd relaterat till arbetstiden anses problematiskt för sjuksköterskor. Stressen kan 
leda till att sjuksköterskor ställs i konflikt med sitt professionsansvar, då stressen 
medför att patientsäkerheten riskeras. Detta är ett viktigt ämne att studera eftersom 
arbetsrelaterad stress utmanar både patientsäkerheten och sjuksköterskors hälsa.  
Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress. 
Metod: Studien bygger på en systematisk litteraturstudie, där nio kvalitativa 
vetenskapliga artiklar valts ut. Resultatet har sammanställts genom 
kvalitetsgranskning och analys av artiklarnas resultat. Artiklarna har inhämtats från 
databaserna CINAHL och PsycINFO.  
Resultat: Tidsbrist samt avsaknad av stöd och resurser beskrivs främst ligga till 
grund för arbetsrelaterad stress. Den övergripande kategorin i resultatet benämns - 
”Känsla av att ej kunna räcka till”. Sjuksköterskors upplevelser beskrivs utifrån tre 
underkategorier som benämns enligt följande; ”Otillräckliga resurser med 
bristfälligt stöd i arbetsgivarens ledarskap”, ”Det kollegiala samspelets påverkan 
på den upplevda stressnivån” och ”En stressfylld professions inverkan på 
individnivå”.  
Konklusion: Arbetsrelaterad stress kan få allvarliga konsekvenser på 
omvårdnadsarbetet samt på sjuksköterskan som individ. Att uppmärksamma 
problematiseringen kring detta område är viktigt i syfte att kunna skapa 
hanteringsstrategier och förändringar i verksamheten, med avsikt att gynna 
yrkesprofessionen samt kvaliteten på vården.  
 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, sjuksköterskor, upplevelser 
 

 

 

 

 



 

Hurry, I need to make it! 

A literature study that shed light on nurse’s experience of occupational stress 
 

Abstract 
Background:  Lack of time and support in the work environment are factors that 
causes occupational stress. The experience of stress is individual and correlates to the 
individual’s life situation and genetic prerequisites. Occupational stress can lead to a 
situation where nurses experience that patient safety is at risk. This is an important 
subject to study because of the reasons stated above. 
Aim: The aim of this study is to shed light on nurse’s experience of occupational 
stress. 
Method: This study is based on a systematical literature study, containing nine 
qualitative scientific articles, which were analyzed and quality checked. The data is 
collected from two databases – CINAHL and PsycINFO.  
Result: Lack of time, support and recourses in the workplace is described as the 
main reasons when it comes to the experience of occupational stress. The main 
category in the result is called “The feeling of insufficiency”. Nurses experiences is 
described thru three subcategories; “Insufficient resources and lack in employer’s 
leadership”, “The Collegial interplays impact on the experienced stress-level” and “A 
stress-filled professions impact on a personal level”  
Conclusion: Occupational stress can have negative consequences in nurse’s ability 
to give proper care and it effects nurses on a personal level. To shed light on this 
problem is important to create coping-strategies and change clinical nursing in a way 
that enhance the profession and the quality of care.  
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Bakgrund 

Introduktion 
Ett yrke inom hälso- och sjukvården där en stor andel lider av hög stress och 
stressrelaterade sjukdomar, är sjuksköterskeyrket. Den höga stressnivån ger en ökad 
risk för sjukfrånvaro, utbrändhet och stor omsättning bland sjuksköterskorna 
(Blomberg et al., 2016; McGrath, Reid & Boore, 2003). Arbetsmiljöverket (2017) 
beskriver att uppkomsten av arbetsrelaterad stress kan ses utifrån två aspekter, hög 
arbetsbelastning och relationer kollegor emellan. Det övergripande ansvaret att 
tillgodose en hållbar arbetsmiljö ligger främst hos arbetsgivaren. Dock måste hela 
verksamheten arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö gällande riskbedömning, 
åtgärder och utvärdering. Detta eftersom arbetsrelaterad stress kan drabba både 
arbetsplatsen och den enskilde individen (Arbetsmiljöverket, 2017). Stressen orsakar 
en stor påfrestning på sjuksköterskorna vilket kan få allvarliga konsekvenser där 
både patientsäkerheten och kvalitén på vården riskerar att vara i fara (Blomberg et 
al., 2016). Långvarig trötthet, försämrat minne, rubbat sömnmönster, 
muskelsmärtor och koncentrationssvårigheter är några allvarliga tecken som 
uppkommer vid långvarig stress. Detta kan i slutändan leda till utbrändhet och 
depression hos den drabbade individen (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Då vi som författare har uppmärksammat att det förekommer hög arbetsrelaterad 
stress inom den kliniska verksamheten, har vi därmed viss förförståelse i ämnet. 
Detta ligger till grund till varför vi har valt att studera hur yrkesverksamma 
sjuksköterskor upplever den arbetsrelaterade stressen. 
 
Aktuell forskning 
Stress 
En definition på stress är att det är ett fysiologiskt problem som uppkommer när det 
ställs överdrivet höga krav på en individs mentala eller fysiska kapacitet (Gillespie & 
Melby, 2003). Stress kan vara akut eller kronisk. Oavsett om kroppen utsätts för 
akut- eller kronisk stress är kroppens fysiologiska reaktion likartad, genom att 
hjärtfrekvensen och nivåerna av stresshormoner höjs. Den akuta stressen innebär att 
kroppen ställer in sig på att kunna försvara sig eller fly. Den kroniska stressen 
innebär att den akuta stressreaktionen övergår i ett kroniskt tillstånd som består en 
längre tid (McEwen, 1998). Långvarig stress kan ses som händelser som över tid 
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bygger på varandra, vilket skapar ett långvarigt påslag av stresshormoner. Stress är 
en viktig del för den mänskliga existensen men även en faktor som på sikt kan leda 
till sjukdom (McEwen & Seeman, 1999).  
 
McEwen och Seeman (1999) menar att hur stress påverkar en specifik individ kan 
förklaras genom att titta på den allostatiska belastningen. Den allostatiska 
belastningen är ett uttryck för hur kroppen arbetar för att nå en balans av de ökade 
nivåer av stresshormon som utsöndras vid stressande situationer. Allostatisk 
belastning kan ses som en reflektion, inte enbart för de stressorer som individen 
utsätts för under livet, utan även förklaras genom individuella livsstilsfaktorer i form 
av bland annat kost, missbruk och aktivitetsnivå. Även individens genetiska 
förutsättningar påverkar förmågan att slå på och av de hormonella systemen som 
aktiveras vid stress. Ett mått på den allostatiska belastningen över tid kan därmed 
förklara varför vissa människor påverkas mer av stress och därmed löper en ökad 
risk för sjukdomar där stress har en inverkan (McEwen & Seeman, 1999). 
 
Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor 
Redan för 16 år sedan poängterade Lambert och Lambert (2001) att de förändringar i 
sjukvårdssystemen som har skett över hela världen har ökat intresset för att studera 
sjuksköterskors arbetssituation. Under de senaste 30 åren har stressnivåerna och 
dess eventuella påverkan på sjukvården varit av intresse både för arbetsgivare och 
forskare. En definition på yrkesrelaterad stress är att definiera det som ett tillstånd 
vilket uppstår när det sker en förskjutning mellan vad individen subjektivt uppfattar 
ska uppnås, i sin yrkesverksamma roll och vad individen faktiskt klarar av att utföra. 
Är skillnaden mellan dessa två, det vill säga vad individen vill uppnå och vad 
individen faktiskt klarar av att uppnå, kraftig ger det upphov till hög arbetsrelaterad 
stress (Lambert & Lambert, 2001). 
 
Tidsfaktorn kan ses som en av de viktigaste faktorerna som kan påverka vårdarbetet 
och upplevelser av stress. Tidigare har tidsaspekten haft litet fokus inom vårdarbetet, 
men har på senare år fått mer uppmärksamhet (Chan, Jones & Wong, 2013). Med 
tidsaspekten menar Chan et al. (2013) att det inte går att enbart tänka på tid som 
dagar, timmar eller veckor utan även som en slags existentiell, upplevd tid. För 
sjuksköterskor är det viktigt att hitta strategier för att kunna koppla ihop den 
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upplevda tiden med den faktiska tiden för att inte känna sig lika stressad. Utifrån 
verkligheten blir detta resonemang svårt i och med att sjukvård har, likt andra 
sektorer i samhället, börjat mäta kostnader och effektivitet där tiden är en viktig 
aspekt (Chan et al., 2013).  
 
Lambert och Lambert (2001) beskriver att det finns olika faktorer som kan påverka 
den arbetsrelaterade stressen. De presenterar ett antal studier som visar på att det 
finns olika typer av arbetsmiljörelaterade faktorer som påverkar sjuksköterskors 
upplevelse av stress i arbetet. Några av de miljöfaktorer som har påvisat negativ 
effekt för den upplevda stressen är exempelvis när sjuksköterskor upplever sig ha låg 
kontroll över sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Låg kontroll i kombination med 
höga krav och lågt stöd av sina kollegor är faktorer som kan leda till tidspress och 
uppkomst till känslor av att sjuksköterskor ej har förmågan att kunna ge en tillräcklig 
vård till patienterna (Lambert & Lambert, 2001; Webster & Hackett, 1999). 
 
Trots att sjuksköterskor utsätts för stress i sitt arbete behöver inte upplevelsen av 
stress vara lika traumatisk för samtliga (Gillespie & Melby, 2003). Som tidigare 
nämnt beskriver McEwen och Seeman (1999) att stress är individuellt betingat och 
att genetiska aspekter tillsammans med tidigare erfarenheter av stress har en stor 
betydelse för graden av upplevd stress. I Gillespie och Melbys (2003) studie visade 
det sig att sjuksköterskorna upplevde att de fortfarande kunde ge en individuell 
omvårdnad trots den stress som de utsattes för. Gillespie och Melby (2003) drog 
dock slutsatsen att stress under lång tid hos sjuksköterskor bör uppmärksammas 
eftersom stressen kan resultera i utbrändhet. 
 
Sjuksköterskans profession 
Som tidigare nämnt menar Chan et al. (2013) att tidsfaktorn är en viktig aspekt att 
beakta gällande vårdarbetet. Det kan ibland vara ohållbart då arbetsbelastning kan 
ställas i konflikt till yrkesrollens profession, då sjuksköterskor inte alltid kan uppfylla 
de krav som ställs på grund av tidspressen. Theodoridis (2013) beskriver 
sjuksköterskans profession utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och förmodar även att 
andra länder har liknande riktlinjer. Sjuksköterskans kompetens har sin ståndpunkt 
i evidens och skall styras av lagar, förordningar och föreskrifter. Kompetensen hos 
sjuksköterskor skall innehålla såväl den praktiska och teoretiska omvårdnaden som 
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bygger på säkerhet och god kvalitet som främjar hälsa och förebygger sjukdom. 
Denna omvårdnad skall ha sin grund i en evidensbaserad kunskap och skall bedrivas 
genom fungerade ledarskap för hela vårdkedjan. En annan viktig aspekt som rör 
yrkesrollen är att omvårdnaden ska ske på personcentrerad nivå vilket innebär att 
sjuksköterskor ska beakta patienten utifrån dennes livssituation (Theodoridis, 2013). 
Stressen är därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till då riktlinjerna för 
sjuksköterskans profession riskerar att ej kunna tillgodoses. 
 
Omvårdnadsteori 
Hildegard E Peplaus omvårdnadsteori, psykodynamisk omvårdnad, är en teori som 
vi vill använda för att belysa innehållet i vårdarbetet och hur arbetsrelaterad stress 
påverkar detsamma. Peplau poängterar vikten av att kunna skapa en god relation 
mellan sjuksköterskan och patienten. Detta möjliggör för sjuksköterskan att kunna 
skapa tillit och genom det leda patienten mot tillfrisknande. Upplevelsen av att tiden 
inte är tillräcklig för att hinna skapa en tillitsfull relation är en konsekvens av 
arbetsrelaterad stress. Det är därmed svårt att skapa en god relation mellan 
sjuksköterskan och patienten på det sätt som beskriv i Peplays teori då patienttid 
måste väljas bort och försummas.  
 
Peplaus teori, beskriver interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten, där 
sjuksköterskan skall kunna känna igen och se patientens behov av vård. Peplaus teori 
bygger vidare på att sjuksköterskan och patientens interaktion gradvis byggs upp och 
innefattar 4 olika faser, orienteringsfasen, identifieringsfasen, utforskande fasen och 
upplösningsfasen (Marriner Tomy & Raile Alligood, 1998, s. 337-338). Vidare 
beskrivs det i Peplaus teori att under denna process befinner sig sjuksköterskan i 6 
olika roller. Vid det första mötet befinner sig sjuksköterskan i den så kallade 
främlingsrollen, då sjuksköterskan och patienten ännu inte har någon relation. Den 
andra rollen, resursrollen, är då sjuksköterskan besvarar patientens frågor och 
delger en vårdplan för patienten. Resursrollen övergår sedan i lärarrollen, där 
information ska baseras på patientens tidigare kunskaper och patientens kognitiva 
förmåga att förstå. Nästa roll benämns som ledarskapsrollen, där sjuksköterskan 
hjälper patienten att utföra de uppgifter som i slutändan leder till patientens 
tillfrisknande. Vid den näst sista rollen, surrugatrollen, har interaktion mellan 
parterna skapats och patienten kan eventuell accessorera sjuksköterskan som någon 
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nära bekant. Den avslutande rollen, rådgivanderollen, är då sjuksköterskan har lett 
patienten till att själv kunna hantera och kontrollera sin situation (Marriner Tomy & 
Raile Alligood, 1998, s. 337-338).  
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
arbetsrelaterad stress. 

 
Metod 

Denna studie bygger på en systematisk litteraturstudie, baserad på nio stycken 
kvalitativa vetenskapliga artiklar. Kvalitativ metod har i dessa studier använts för att 
skapa en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress. En 
sammanställning av resultaten från dessa studier har genomförts i strävan att skapa 
en ökad förståelse inom området. Litteratursökningen har genomförts i tre 
databaser, där relevant litteratur hittats i två av dessa. Ett antal inklusions- och 
exklusionskriterier har tillämpats. Artiklarna till denna studies resultat har 
kvalitetsgranskats och analyserats för att säkerställa det insamlade datans relevans, 
utifrån studiens syfte. 
 

Sökmetod 
I denna litteraturstudie har inhämtning av relevanta vetenskapliga artiklar skett för 
att kunna besvara studiens syfte. Databaser som har använts vid 
informationssökning är följande: CINAHL, PubMed och PsycINFO. Motivet till valet 
av dessa databaser är att i dessa återfinns artiklar som fokuserar särskilt på 
omvårdnad och psykisk ohälsa. Med hjälp av avancerade sökfunktioner i databaserna 
har avgränsningar i sökningarna kunnat möjliggöra anpassningar till studiens syfte. 
Sökningen avgränsade till vetenskapliga artiklar publicerade efter år 2004. 
Anledningen till detta ställningstagande är att förhållandevis aktuell forskning ger en 
tydligare bild av det aktuella forskningsläget. Artiklarna i resultatet är peer reviewed. 
Olsson och Sörensen (2007a, s. 73) beskriver att artiklar som är peer reviewed har 
genomgått en bedömning av sakkunniga granskare vilket ökar artiklarnas kvalitet. 
 
Sökord som har använts vid litteratursökningen är “occupational stress”, ”work 
related stress”, “nurses”, ”nursing profession”, “experience”, ”perceptions”, 
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“qualitative study”, ”qualitative studies”, “interviews”, “Sweden” och ”workplace”. 
Sökningsprocessen har stöttats av bibliotekarie vid Medicinska biblioteket, Umeå 
Universitet, i syfte att säkerställa kvaliteten i artikelsökningen. Eftersom ett flertal 
sökord har använts, har en boolesk sökning genomförts i syfte till att avgränsa 
sökresultatet. Östlundh (2012, s. 69) beskriver att en boolesk sökning utgör ett 
samspel mellan de valda sökorden där avgränsningen sker genom att använda sig 
utav “AND”, “OR” och “NOT”. I sökprocessen har “AND” och “OR” tillämpats. 
Sökningarna redovisas i en söktabell (se bilaga 1).  
 
Urval 
Olsson och Sörensen (2007b, s. 112) beskriver att en viktig faktor är att klargöra vilka 
inklusions- och exklusionskriterier som skall ingå i en studie, för att möjliggöra 
besvarande av studiens syfte. Inklusionskriterier för denna studie är upplevelser av 
arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma sjuksköterskor. Avgränsningarna för 
valda artiklar är; studier med kvalitativ ansats, engelskspråkiga, publicerade från och 
med år 2004 och peer reviewed. Artiklar som innefattar annan sjukvårdspersonal än 
sjuksköterskor, artiklar med en kvantitativ ansats, studier som är skrivna på andra 
språk än engelska och artiklar publicerade innan år 2004 har konsekvent 
exkluderats. Valet av att endast använda engelska artiklar i avgränsningen är på 
grund av att annan språkkompetens inte funnits tillgänglig. Orsaken till att kvalitativ 
ansats använts är för att möjliggöra ökade kunskaper och förståelse för hur individer 
upplever sin specifika arbetssituation i sin specifika kontext (Henricson & Billhult, 
2012, s. 130). I detta fall sammanställa hur sjuksköterskor beskriver sina upplevelser 
av arbetsrelaterad stress.  
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) beskriver övergripande hur 
urvalsprocessen av de vetenskapliga artiklarna bör ske (SBU, 2014). Utifrån detta 
tillvägagångssätt har följande steg genomförts; 1. Urvalsprocessen började med att en 
sökning genomfördes. 2. Utifrån de sökresultat som uppkom granskades samtliga 
titlar. 3. Därefter plockas de relevanta titlarna ut. 4. I nästa steg lästes abstrakten i 
dessa titlar. 5. Utifrån informationen som framkom i abstrakten bedömdes 
relevansen utifrån denna studies syfte. 6. Det relevanta artiklarna lästes i sin helhet 
och inklusions- och exklusionskriterier vägdes in om artiklarna hade en relevans för 
besvarandet av syftet. 7. De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna gick vidare 
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till kvalitetsgranskning. 
 
För att kunna säkerställa att artiklarna var av god kvalitet krävdes en 
kvalitetsgranskning. Vid granskning av en artikel är det enligt Friberg (2012b, s. 44) 
viktigt att titta på hela artikelns innehåll och inte enbart fokusera på resultatet av vad 
studien visar. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes en granskningsmall 
som SBU rekommenderar (bilaga 2). Efter alla urvalssteg och den slutliga 
kvalitetsgranskningen återstod 9 kvalitativa artiklar som ansågs hålla tillräckligt hög 
kvalitet och dessa presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3). 
 
Analys 
Friberg (2012a, s. 127) beskriver att analysprocessen är en arbetsprocess där det 
skapas en fullständig uppfattning av innehållet i artiklarna, som sedan bryts ner i 
mindre delar och slutligen bildar en ny helhet. Utifrån ovan nämnda beskrivning har 
en analysprocess genomförts. Inspiration till analysens delar har hämtats från 
Friberg (2012a, s. 127-129). Analysprocessen inleddes med att noggrant läsa de 
utvalda artiklarnas innehåll och resultat ett flertal gånger. Efter att ha läst och 
förstått de enskilda artiklarnas resultat skapades kategorier till varje enskild text. 
Därefter skedde en jämförelse mellan artiklarna i syfte att sammanställa 
gemensamma kategorier utifrån de kategorier som sammanställts till varje enskild 
artikel. Kategorierna från de enskilda artiklarna sammanfördes sedan till en 
övergripande kategori med tillhörande underkategorier, vilket återspeglade en helhet 
av de sammanställda resultaten. Mycket omtanke har lagts på att hitta tydliga och 
beskrivande benämningar på respektive kategori för att på ett tydligt sätt beskriva 
innehållet i texten. Den slutgiltiga uppdelningen innefattar en övergripande kategori 
och tre underkategorier. Den färdiga analysen redovisas i resultatdelen av detta 
arbete. 
 
Fördelningen av ansvar och arbete mellan oss författare har utgått från ett samarbete 
genom hela processen. Vi har gemensamt skrivit och formulerat texten i uppsatsen så 
vi känner oss förstådda och delaktiga i det slutliga arbetet. Vi har tillsammans gått 
igenom relevanta artiklar och annan litteratur samt diskuterat dess innehåll och 
bestämt var i texten dessa ska ingå. 
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Forskningsetik 

En aspekt som har tagits i beaktande i detta skriftliga arbetet är att individerna som 
har deltagit i studierna inte farit illa, sett från ett etiskt perspektiv. Vid forskning 
beskriver Olsson och Sörensen (2007d, s. 83-86) att det är viktigt att beakta 
deltagarnas människovärde. Således krävs det att en etiknämnd granskar och 
godkänner forskningsunderlaget, för att kunna få publicera den slutgiltiga artikeln i 
vård- och medicinska vetenskapliga tidskrifter. Vidare nämner författarna att 
området medicin har tydliga riktlinjer på kraven på forskningsetik och där finns 
exempelvis Helsingforsdeklarationen som är en grund i etik gällande 
humanforskning (Olsson & Sörensen, 2007d, s.83). Artiklarna som har redovisats i 
denna studies resultat har granskats av en etiknämnd eller för ett resonemang 
gällande etik. I urvalet har det tagits hänsyn till detta. Denna studie har ej genomgått 
en inspektion av någon etiknämnd, då Kjellström (2012, s. 75) klargör att 
studentarbeten på grund- och avancerad nivå ej behöver inspekteras. 
 

Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 
arbetsrelaterad stress. Vid sammanställningen av de vetenskapliga artiklarna 
framkom det en övergripande kategori och tre underkategorier (se Tabell 1). 
 
Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

  Otillräckliga resurser med bristfälligt stöd i arbetsgivarens 

ledarskap 

Känsla av att ej kunna räcka till Det kollegiala samspelets påverkan på den upplevda 

stressnivån 

  En stressfylld professions inverkan på individnivå 
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Känsla av att ej kunna räcka till 
Den övergripande kategorin, Känsla av att ej kunna räcka till, utmynnar i samtliga 
underkategorier, som benämns enligt följande; Otillräckliga resurser med 
bristfälligt stöd i arbetsgivarens ledarskap, Det kollegiala samspelets påverkan på 
den upplevda stressnivån samt En stressfylld professions inverkan på individnivå. 
Utifrån det sammanställda resultat upplever sjuksköterskor många gånger att 
arbetsgivarens förväntningar anses som orimligt höga relaterat till arbetstiden. Den 
arbetsrelaterade stressen kan leda till svårigheter att bidra till ett fungerande 
kollegialt samspel där stöd är en viktig del i det dagliga arbetet. Förutom de 
förväntningar som sjuksköterskorna har på sig själv i professions arbetet, väntar 
även olika roller i hemmet som skall tillgodoses. Den arbetsrelaterade stressen 
kräver mycket energi på arbetet som kan göra att sjuksköterskornas privatliv även 
påverkas. Detta medför att sjuksköterskor har svårt att nå upp till sina egna 
förväntningar och de förväntningar som arbetsgivaren, patienterna och familjen 
ställer. 
 
Otillräckliga resurser med bristfälligt stöd i arbetsgivarens ledarskap 
Sjuksköterskor upplever en hög arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden 
(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016; Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). 
Sparkrav leder till nedskärningar som bidrar till otillräcklig bemanning och detta är 
den mest omfattande delen i ekonomiska omorganisationer, vilket uppfattas som 
betungande för sjuksköterskor (Billeter-Koponen & Freden, 2005; Hallin & 
Danielson, 2007; Lim et al., 2011; Ekedahl & Wengström, 2007). I situationer där 
sjuksköterskekollegor saknas, innebär det att den övriga bemanningen är tvungna att 
utöka sina arbetsuppgifter. I vissa fall anses det orimligt då arbetstiden inte är 
tillräcklig i relation till de arbetsuppgifter som skall utföras (Yuwanich et al., 2016; 
Billeter-Koponen & Freden, 2005). Sjuksköterskor beskriver att en obalans i dessa 
situationer uppstår och att antalet sjuksköterskor relaterat till antalet patienter är 
lågt. Detta leder därmed till sjuksköterskor många gånger måste arbeta övertid och 
att antalet lediga dagar faller bort för att täcka underbemanningen (Yuwanich et al., 
2016). Nedskärningar skapar stress hos den enskilda individen eftersom 
professionen bygger på att ge den bästa möjliga vård till patienterna, vilket blir svårt 
att upprätthålla när resurser saknas (Ekedahl & Wengström, 2007). 
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När den höga arbetsbelastningen måste erhållas kan känslor av ovisshet gällande 
optimal vård uppstå. Detta ger sjuksköterskor en upplevelse av att de inte har 
kontroll över situationen och känner oro över vårdkvaliteten när den tid som behövs 
till vårdarbetet inte räcker till (Hallin & Danielson, 2007; De Almeida Vicente, 
Shadvar, Lepage & Rennick, 2016). När sjuksköterskor bär ansvaret för många 
patienter samtidigt upplever de att det blir svårt att ge patienter tillräckligt med god 
och säker vård, eftersom det ibland krävs att sjuksköterskor endast har fokus på en 
enskild patient för att kunna tillgodose kontinuerlig övervakning (De Almeida 
Vicente et al., 2016).  
 
För sjuksköterskor innebär dessa nedskärningar i bemanningen, som tidigare nämnt, 
en osäkerhet men även en känsla av att de blir orättvist behandlade (Yuwanich et al., 
2016; Billeter-Koponen & Freden, 2005). Sjuksköterskor beskriver att möjligheten 
till att få lite tid för sig själv, som exempelvis att besöka toaletten eller dricka en kopp 
kaffe, finns det många gånger inte möjlighet till (Hertting, Nilsson, Theorell & 
Sätterlund-Larsson, 2004). Sjuksköterskor upplever trots nedskärningar att deras 
krav från arbetsgivaren ständigt ökar, samtidigt som deras arbetstid är densamma 
och att den enskilde individen måste axla ett större ansvar (Hertting et al., 2004; 
Hallin & Danielson, 2007). Trots utökat ansvar utbetalas ingen extra ersättning till 
sjuksköterskorna, vilket får till följd att sjuksköterskorna känner sig förbisedda och 
undervärderade (Billeter-Koponen & Freden, 2005; Happell, Dwyer, Reid-Searl, 
Burke, Caperchione & Gaskin, 2013; Hertting et al., 2004). Förutom det patientnära 
arbetet som sjuksköterskor skall utföra, skall även administrativa uppgifter, som 
exempelvis dokumentation hinnas med. De administrativa uppgifterna uppfattas 
som mycket tidskrävande då sjuksköterskorna upplever att det innebär att ytterligare 
patienttid försummas (Ekedahl & Wengström, 2007; Lim et al., 2011; Hallin & 
Danielson, 2007). Trots att det är tidskrävande och ibland mycket stressande 
beskriver sjuksköterskor att det administrativa arbetet ändå är ett tillfälle att kunna 
koppla av, rensa sina tankar och komma ifrån det energikrävande patientarbetet en 
stund (Hallin & Danielson, 2007; Ekedahl & Wengström, 2007). 
 
Trots den ökade arbetsbelastningen beskrivs det att stödet som ges från 
arbetsgivaren inte är tillfredsställande (Gabrielle, Jackson & Mannix, 2008; Hallin & 
Danielson, 2007; Happell et al., 2013). Sjuksköterskor rapporterar att de ofta känner 
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sig utelämnad på arbetet, vilket kan ses som ett tecken på att sjuksköterskorna 
saknar autonomi. Den upplevda avsaknaden av autonomin förklaras genom att 
sjuksköterskorna upplever minskad tilltro både till och från arbetsgivaren (Gabrielle 
et al., 2008; Hallin & Danielson, 2007). Detta upplevs som en oro, besvikelse och en 
känsla av maktlöshet (Gabrielle et al., 2008). 
 
Stödet från arbetsgivaren anser vissa sjuksköterskor vara en viktig aspekt för att 
minska uppkomsten av arbetsrelaterad stress (Billeter-Koponen & Freden, 2005; 
Happell et al., 2013). Sjuksköterskor beskriver att arbetsgivarens stöd bör innebära 
att arbetsgivaren står vid deras sida, lyssnar på deras åsikter och finns till hands för 
att kunna reflektera professionella frågor (Billeter-Koponen & Freden, 2005). 
Sjuksköterskor beskriver att de känner sig instängda i ett ineffektivt arbetssystem 
eftersom de upplever att deras åsikter inte tas på allvar av arbetsgivaren. Trots att 
sjuksköterskor har påtalat att en för hög arbetsbelastningen råder, sker ingen 
förändring i arbetssituationen (Hertting et al., 2004). På grund av en ohållbar 
arbetssituation, som innefattar ovan nämnda faktorer och att ingen förändring skett, 
har det i vissa fall lett till att sjuksköterskor valt att lämna sin arbetsplats på grund av 
den arbetsrelaterade stressen (Yuwanich et al., 2016). 
 
Det kollegiala samspelets påverkan på den upplevda stressnivån 
Dysfunktionella relationer påverkar den upplevda stressnivån negativt. Exempel på 
interaktionsfaktorer som bidrar till stress kan vara följande: konflikter mellan 
kollegor, dålig kommunikation i arbetslaget och mobbning på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskor upplever att när arbetsbelastningen blir för hög uppstår ofta 
konflikter mellan arbetskamrater. Konflikter på arbetsplatsen bidrar till nedsatt 
kommunikation mellan kollegor, vilket leder till begränsningar i det kollegiala stöd 
som tidigare funnits. Avsaknad av fungerande relationer mellan kollegor på 
arbetsplatsen beskrivs som en bidragande orsak till uppkomst eller en ökning av den 
upplevda stressen (Happell et al., 2013). Bristande relationer kan även ta uttryck i 
psykisk mobbning då mobbningen kan ta subtila former där kollegor medvetet väljer 
att inte uppmärksamma andra kollegors behov av stöd. Sjuksköterskor beskriver 
detta som ett problem i och med att det påverkar deras psykiska hälsa, samt att de 
känner en oförmåga att hantera och påverka dessa situationer (Gabrielle et al., 
2008).  
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Samarbetet mellan sjuksköterskor och samarbetet mellan sjuksköterskor och andra 
yrkesgrupper är en mycket viktig aspekt i den sociala arbetsmiljön (Billeter-Koponen 
& Freden, 2005). När samarbetet fungerar på ett strukturerat och målinriktat sätt 
upplevs en känsla av gruppsamhörighet, vilket beskrivs som tillfredsställande och 
minskar upplevelsen av stress (Hertting et al., 2004; Lim et al., 2011). Det 
poängteras dock att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor har brister, där 
exempelvis väntan på en specifik läkare utifrån en patients specifika 
sjukdomstillstånd upplevs som stressande då det innebär att sjuksköterskorna inte 
kan agera omedelbart (Happell et al., 2013; Hallin & Danielson, 2007). Avbrotten i 
arbetet är inte enbart stressande i sig, sjuksköterskor beskriver att väntan på läkaren 
även medför att patienter blir irriterade. Att hantera situationen som uppstår med de 
upprörda patienterna blir sedan ytterligare en roll i vilken sjuksköterskorna tvingas 
agera (Lim et al., 2011). 
 
De nya sjuksköterskorna på en arbetsplats befinner sig ofta i en situation där behovet 
av stöd och hjälp är en förutsättning för att komma in i det dagliga arbetet och kunna 
förebygga uppkomsten av arbetsrelaterad stress. Ett problem i dessa situationer är 
att de erfarna sjuksköterskorna upplever att de inte har tid att ge tillräckligt med stöd 
till de nya sjuksköterskorna, eftersom de har nog med egna uppdrag som de själva 
skall utföra (De Almeida Vincente et al., 2016). Dock beskriver sjuksköterskor att det 
oavsett erfarenhet, är viktigt att ha någon att samtala med som befinner sig i samma 
situation. Enkla samtal kan medföra att sjuksköterskor, oavsett erfarenhet, inte 
känner känslor av att vara utelämnade och ensamma i arbetet. Att kunna diskutera 
problematiska situationer, som exempelvis etiska dilemman kring patienter, med 
kollegor är ett viktigt stöd för att lindra känslan av stress (Billeter-Koponen & 
Freden, 2005; Lim et al., 2011). 
 
En stressfylld professions inverkan på individnivå 
Att arbetet innehåller högt tempo kan många gånger upplevas som stimulerande. Att 
ej kunna förutspå hur det dagliga arbetet kommer att se ut kan vara en positiv 
utmaning (Hertting et al., 2004). Högt tempo under lång tid kan däremot upplevas 
som mer stressande än tillfredsställande. Detta leder till svårigheter om 
sjuksköterskor samtidigt har höga förväntningar på sig själva. Höga förväntningar på 
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sin egen prestation kan vara betungande då tid inte alltid räcker till att slutföra de 
dagliga uppgifterna. Att inte hinna med uppgifterna kan i sin tur ge upphov till en 
känsla av otillräcklighet och ångest (Hallin & Danielson, 2007). 
 
Möjlighet till utbildning inom sin yrkesroll poängteras som en viktig aspekt för 
sjuksköterskors trygghet i sin profession (Billeter-Koponen & Freden, 2005). Känsla 
av att ha otillräcklig kompetens utifrån patientens specifika behov upplevs som en 
stressor (Happell et al., 2013). Dock upplever sjuksköterskor, oavsett kompetens, att 
det kan vara påfrestande att inte kunna bota patienters lidande och att de ofta känner 
sig otillräckliga när patientens sjukdomstillstånd inte förbättras (Ekedahl & 
Wengström, 2007). Situationer som uppmärksammats är då arbetet innefattar 
patienter i livets slutskede, speciellt unga patienter. Sådana situationer upplevs vara 
speciellt påfrestande då barns lidande känns som särskilt onaturligt (De Almeida 
Vincente et al., 2016; Ekedahl & Wengström, 2007). 
 
Det är inte endast sjuksköterskornas egna krav och förutsättningar som kan påverka 
upplevelsen av stress. Situationer där anhöriga ställer höga krav och ej accepterar 
sjukvårdssystemet, där de mest sjuka patienterna måste prioriteras, benämns ofta 
som en påfrestning (Yuwanich et al., 2016; Happell et al., 2013). Vid tillfällen då 
patienters anhöriga medverkar vid omvårdnad kan upplevelsen av stress, utifrån 
sjuksköterskornas egna prestation, uppkomma. Sjuksköterskor beskriver att de i 
dessa situationer känner sig övervakad av patientens anhöriga under tiden de utför 
omvårdnad av patienten. Dessa situationer beskrivs som oroande och stressande då 
rädsla för att de anhöriga ska ifrågasätta och påpeka brister i vårdarbetet 
förekommer (Lim et al., 2011). 
 
Att arbeta under dessa stressfyllda förhållanden kan resultera till att sjuksköterskors 
fysiska och psykiska hälsa påverkas (Yuwanich et al., 2016). Den negativa inverkan 
på hälsan gör att frågan kring hur länge sjuksköterskor orkar med arbetet, då 
hälsoriskerna upplevs vara stora, väcks (Hertting et al., 2004; Gabrielle et al., 2008). 
Sjuksköterskor upplever att deras emotionella tillstånd blir mer instabilt av 
stressfyllda arbetssituationer. Uppkomst av irritabilitet, upprördhet och aggressivitet 
är vanligt förekommande och dessa känslor upplevs ibland vara svåra att kontrollera 
(Yuwanich et al., 2016; Billeter-Koponen & Freden, 2005). Den emotionella stressen 
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beskrivs som en svårighet att hantera vid övergången mellan arbets- och privatliv, då 
kontrasterna där emellan kan vara stora (Ekedahl & Wengström, 2007). Den 
emotionella upplevelsen påverkas av att sjuksköterskor, i vissa fall, upplever 
svårigheter att lämna kvar arbetet på arbetsplatsen vid avslutat pass. Det 
förekommer att sjuksköterskor vaknar mitt i natten och är oroliga för att de 
eventuellt har glömt att utföra uppgifter eller ej förmedlat viktig information vid 
överrapportering (Hertting et al., 2004). 
 
Det är inte endast den psykiska hälsan som påverkas, utan även den fysiska. 
Sjuksköterskor upplever att stress på arbetet kan ge uppkomst till trötthet, som vid 
skiftarbete upplevs vara särskilt påtaglig (Yuwanich et al., 2016; Billeter-Koponen & 
Freden, 2005; Happell et al., 2013). Sjuksköterskor som utsätts för långvarig stress 
och tungt arbete utan tillfälle att återhämta sig, upplever fysiska problem som värk i 
muskler och leder. Den fysiska smärtan i kombination med det psykiska lidande 
påverkar sjuksköterskorna negativt både inom arbets- och privatliv (Yuwanich et al., 
2016; Billeter-Koponen & Freden, 2005; Ekedahl & Wengström, 2007). De beskriver 
en känsla av att bara vilja vara för sig själva efter arbetsdagens slut och inte delta i 
någon familjeaktivitet. Detta gör att balans mellan värdefull tid med familjen och den 
egna återhämtningen ställs i konflikt med varandra (Yuwanich et al., 2016). Att bli 
inringd på fritiden för att arbeta extrapass, för att täcka upp underbemanning, har en 
negativ inverkan på återhämtningsprocessen då sjuksköterskor aldrig känner sig 
fullständigt lediga från arbetet (Gabrielle et al., 2008). Stress och tidspress benämns 
vara en röd tråd genom en hel dag då både arbetet och privatlivet skall 
tillfredsställas. De sjuksköterskor som har en familj upplever att detta är extra 
påfrestande då familjens förväntningar och hushållets uppgifter måste tillgodoses 
(Lim et al., 2011; Hertting et al., 2004). 

 
Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 
stress. Vid analysen av artiklarnas resultat formulerades en övergripande kategori - 
Känsla av att ej kunna räcka till, samt tre stycken underkategorier. 
Underkategorierna benämns enligt följande; otillräckliga resurser och bristfälligt 
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stöd i arbetsgivarens ledarskap, det kollegiala samspelets påverkan på den 
upplevda stressnivån samt en stressfylld professions inverkan på individnivå. 
Utifrån resultatet av denna litteraturstudie kommer centrala delar relateras till 
annan vetenskaplig litteratur. Resultatet från studien relateras här i diskussionen 
även till Peplaus omvårdnadsteori. Utifrån resultatets vetenskapliga artiklar kommer 
resonemang gällande genus och ålder att lyftas.  
 
Känsla av att ej kunna räcka till 
Valet av den övergripande kategorin grundar sig i att sjuksköterskor upplever 
svårigheter att tillgodose de krav som ställs på den enskilda individen, utifrån olika 
aspekter. Som delar i denna upplevelse, känsla av att ej kunna räcka till, lyfts det 
bland annat fram att nedskärningar i bemanning, kombinerat med konstant 
arbetsbelastning gör att det ställs höga förväntningar på sjuksköterskors prestation. 
Då tid inte räcker till utförandet av de tilldelade arbetsuppgifterna under ett 
arbetspass kan upplevelsen av låg kontroll och otillräcklighet uppstå. Vid upplevelsen 
av stress är det svårt att hinna vara en god kollega, gällande samarbete och stöd, då 
arbetstiden ibland endast räcker till att fokusera på de egna arbetsuppgifterna. I 
många fall kan sjuksköterskor ha höga krav på sitt professions arbete. Höga krav från 
arbetsgivaren i kombination med de krav sjuksköterskor ställer på sin egna 
prestation kan vara en källa till känslan att ej räcka till, vilket upplevs som en 
stressor. Denna känsla speglar även av sig på privatlivet, då familjens- och hushållets 
behov skall tillgodoses. Känsla av att ej räcka till beskriver Seu (2006) som en mycket 
kraftfull känsla, som kan ge stor belastning i livet då det kan påverka den upplevda 
hälsan i negativ riktning.  
 
I denna litteraturstudies resultat framkom det att arbetsuppgifter relaterade till 
knappa resurser är ett stort problem. Ständigt ökad arbetsbelastning medför 
svårigheter för sjuksköterskor att upprätthålla en god, patientsäker vård och detta är 
en källa till upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Hall (2004) lyfter problematisering 
kring att sjuksköterskor upplever stor oro över att ej kunna säkerställa att den givna 
vården är av god kvalitet, på grund av de arbetsförhållanden som råder. Berland, 
Natvig och Gundersen (2008) bekräftar i deras studie att antalet uppgifter som 
sjuksköterskor skall utföra under ett arbetspass relaterat till avsatt tid är ett problem. 
Då arbetsbelastningen är hög medför det svårigheter för sjuksköterskor att planera 
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och strukturera upp ett dagligt schema utifrån patienternas behov. En allvarlig 
konsekvens av denna situation är att patientsäkerheten kan riskeras, då tid för 
provtagning, allmänna kontroller och beredning av läkemedel till patienter måste 
utföras inom en snäv tidsram. Att under sitt arbetspass uppleva en känsla av risker i 
patientsäkerheten, är en stressor för sjuksköterskor (Berland et al., 2008). Detta 
bekräftas även av Hayward, Bungay, Wolff och Macdonald (2016) som menar att 
dåliga arbetsförhållanden bidrar till stress, vilket i sin tur kan få konsekvenser på 
patientsäkerheten då kvaliteten på vården försämras. Förutom att 
arbetsbelastningen kan ge konsekvenser på patientsäkerheten, kan det även ge 
påverkan på sjuksköterskan som individ eftersom hälsan påverkas negativt av en hög 
arbetsbelastning (Huntington, Gilmour, Tuckett, Neville, Wilson & Tuner, 2011). 
 
Den tidspress som sjuksköterskor i vår litteratursammanfattning utsätts för, kan ses 
utifrån en annan aspekt som Johansen (2014) lyfter. Johansen (2014) beskriver att 
arbetsgivare ställer höga krav på sjuksköterskor i en strävan att uppnå en hög 
patientnöjdhet genom exempelvis förkortade väntetider för patienterna. Detta gör att 
sjuksköterskor kan få ett utökat antal patienter som anses vara hög, relaterat till 
arbetstiden. Sjuksköterskor upplever detta som orimliga förväntningar från 
arbetsgivaren och belyser att patientsäkerheten därmed kan riskeras. Arbetsgivarens 
prioritet, att uppnå patientnöjdhet, ställs i konflikt till sjuksköterskornas mål att 
åstadkomma en hög patientsäkerhet. Sjuksköterskor uppger att det är viktigt att 
patienterna skall vara nöjda men de upplever inte att det är en indikator på att 
vården har varit av god kvalitet (Johansen, 2014).  
 
I denna studies resultat framgår det att sjuksköterskornas behov av arbetsgivarens 
stöd och bekräftelse inte är tillfredsställd och känslor som oro, besvikelse och 
maktlöshet kan ofta uppstå. Hayward et al. (2016) bekräftar att dåligt ledarskap och 
avsaknad av stöd från ledningen är ett problem som många sjuksköterskor upplever. 
Att arbetsgivaren ej är fysiskt närvarande i den kliniska miljön gör att sjuksköterskor 
upplever brister i ledarskapsstödet. I och med att arbetsgivaren inte är närvarande i 
den kliniska miljön får de inte tillräckligt med insikt i det arbete som 
sjuksköterskorna faktiskt utför. Det är då svårt för arbetsgivaren att förstå varför 
uppgifter ej har hunnits med eftersom arbetsgivaren inte kan sätta sig in i vilka 
konsekvenser arbetsbelastningen har. Detta upplevs påfrestande för sjuksköterskor, 
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då de ibland får höra från arbetsgivaren att deras prestation ej är tillräcklig, trots att 
de har arbetat hårt hela dagen (Hayward et al., 2016). 
 
I denna litteraturstudie framkom det att kollegialt samspel och stöd är en viktig 
aspekt för att känna trygghet på sin arbetsplats och förhindra uppkomsten av stress. 
Avsaknad av stöd och gruppsamhörighet kan ta sig i uttryck till känslor av ensamhet 
som påverkar det psykiska välbefinnandet. Berland et al. (2008) styrker att det är en 
stressor för sjuksköterskor då nedsatt stöd och dålig kommunikation mellan kollegor 
förekommer. Detta kan i sin tur få negativa konsekvenser, där exempelvis 
patientsäkerheten riskerar att vara i fara. De negativa konsekvenserna i ett icke 
fungerande samspel avspeglar sig på sjuksköterskor, där deras energi förbrukas på 
konflikter med kollegor istället för att lägga energin på vården av patienterna. När en 
negativ atmosfär uppstår i arbetslaget medför det svårigheter med att bibehålla 
koncentration, då tankeprocesser kan avbrytas och känslor av osäkerhet i arbetet kan 
uppstå. Berland et al. (2008) beskriver vidare att det krävs ett fungerande samarbete 
och en god relation mellan kollegor för att skydda patientsäkerheten. 
Patientsäkerheten är av vikt att skydda, då arbetssituationer där den är hotad 
upplevs som särskilt stressande för sjuksköterskor. Genom ett fungerande samarbete 
ökas alltså patiensäkerheten samtidigt som det ger förutsättningar för att bevara 
tryggheten och gruppsamhörigheten i arbetslaget. 
 
Genom denna litteraturstudie har en insikt gällande problematiken i samspelet 
mellan läkare och sjuksköterskor fördjupats. Aspekter som sammanställs i denna 
litteraturstudies resultat visar att samspelet mellan dessa parter ofta fallerar, 
exempelvis upplever sjuksköterskor att det är svårt att få tag på läkare vilket skapar 
stress i arbetssituationen. Johansen (2014) beskriver problematiken som 
sjuksköterskor upplever i situationer där läkare kommer till avdelningen och vill att 
just dennes patient skall prioriteras och diskuteras under besöket. Detta upplevs som 
en stressor då sjuksköterskornas arbete och tankeprocess avbryts (Johansen, 2014). 
Vi som författare har inte något uppsåt att skuldbelägga läkare som orsaken till 
problemet har ej funnits, utan snarare har en djupare förståelse för svårigheterna att 
kombinera läkares och sjuksköterskors olika utgångspunkter och arbetssätt skapats. 
Problemen i samarbetet professionerna emellan kan troligen vara en stressfaktor för 
båda parter.  
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Socialt stöd beskrivs i denna studies resultat som viktigt för oerfarna sjuksköterskor, 
för hanteringen av arbetet på en ny arbetsplats. På grund av den arbetsrelaterade 
stressen upplever erfarna sjuksköterskor att de inte kan bistå med tillräckligt stöd till 
de nya sjuksköterskorna vilket beskrivs som en stressor. En aspekt som Hall (2004) 
lyfter gällande kollegialt samarbete är att det även blir problematiskt för de erfarna 
sjuksköterskorna, då de är osäkra på de oerfarna sjuksköterskornas kompetensnivå. 
De vill dessutom inte vara en belastning för de oerfarna sjuksköterskorna om de ser 
att deras arbetsbelastning redan är hög (Hall, 2014). Berland et al. (2008) lyfter en 
annan viktig aspekt gällande yrkeserfarenhet som kan påverka samspelet mellan en 
oerfaren och en erfaren sjuksköterska. Sjuksköterskor som har arbetat under många 
år, har ibland svårigheter att acceptera ett modernare arbetssätt vilket resulterar i att 
samarbetet ej fungerar och att gruppsamhörigheten faller samman. Detta påverkar 
därmed den upplevda stressen, då det kollegiala stödet brister (Berland et al., 2008). 
 
I denna litteraturstudies resultat framgår det att sjuksköterskor ibland kan ställas i 
konflikt med sina förväntningar på sig själv och de förväntningar som arbetet kräver, 
vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet. Kärnan i problemet är att 
sjuksköterskor känner att tiden inte räcker till att slutföra det arbete som de är 
tilldelade och detta kan leda till känsla av otillräcklig kontroll. Hall (2004) styrker att 
det är problematiskt att vissa sjuksköterskor, oavsett erfarenhet, upplever att de inte 
har tid att utföra den vård som patienten förtjänar utifrån sitt sjukdomstillstånd 
(Hall, 2004). 
 
En annan individuell aspekt som lyfts i denna litteraturstudies resultat är att 
sjuksköterskor ibland upplever att de har svårt att lämna arbetet på arbetsplatsen. 
Oroskänslor över att ha missat att utföra någon uppgift eller glömt att överrapportera 
någon viktig information förekommer. Hall (2004) styrker även detta i sin studie där 
sjuksköterskor uppger att de funderar mycket över det utförda arbetet under sin 
lediga tid. Vidare beskriver Hall (2004) att en viktig strategi, för att minska 
upplevelsen av arbetsrelaterad stress, är att sjuksköterskorna bör lämna tankar som 
rör arbetet på arbetsplatsen och fokusera på privatlivet under fritiden istället. 
 
Vid sammanställning av denna studies resultat framkom det att sjuksköterskor 
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upplever att den arbetsrelaterade stressen påverkar den fysiska och psykiska hälsan 
negativt. Värk i muskler och leder samt trötthet är vanligt förekommande. Detta 
styrks av Hayward et al. (2016) och Huntington et al. (2011) som redovisar att 
arbetet kan vara så krävande att det leder till negativa konsekvenser på 
sjuksköterskors hälsa och välbefinnande. De negativa konsekvenserna är särskilt 
påtagliga vid skiftarbete. Vidare beskriver Hayward et al. (2016) att det är vanligt att 
sjuksköterskor upplever somatiska besvär av arbetsrelaterad stress. I vissa fall har 
det gått så långt att sjuksköterskor varit i behov av läkemedel för att kunna klara av 
och hantera sitt arbete (Hayward et al., 2016).  
 
Utifrån de artiklar som ingår i denna studies resultat har en viss framträdande 
skillnad relaterat till ålder kunnat skönjas. Exempelvis beskrivs det att 
sjuksköterskor, strax innan pensionsåldern, har påtalat att de upplever psykiska och 
fysiska problem till följd av arbetsrelaterad stress som är så pass omfattande att de 
oroar sig över om de kommer kunna fullfölja sina karriärer som sjuksköterskor.  
Huntington et al. (2011) styrker att sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa offras i 
sjuksköterskeyrket genom de arbetsförhållanden som råder. Hayward et al. (2016) 
menar att de negativa hälsoeffekterna inom sjuksköterskeyrket är så påtagliga att 
vissa sjuksköterskor upplever att det är bättre att byta arbetsplats eller avsluta sin 
karriär inom yrket.  
 
I artiklarna till denna studies resultat framgår det endast i ett fåtal vilket kön 
deltagarna i respektive studie har. De har valt att benämna samtliga som endast 
sjuksköterskor, vilket gör det svårt att urskilja en tydlig skillnad på upplevelser av 
arbetsrelaterad stress mellan män och kvinnor. Calvete, Camara, Estevez och 
Villardón (2011) beskriver att det finns vetenskaplig grund i att män och kvinnor 
upplever samma situationer som stressande, men hur reaktionen på stressen ter sig 
skiljer sig då kvinnor påverkas och reagerar mer på stressen. Detta är något vi alltså 
inte kunnat identifiera i analysen av urvalet av artiklarna. Därför kan vi vare sig 
bekräfta eller avvisa någon tydlig skillnad av upplevelsen mellan män och kvinnor.  
 
Koppling till Peplaus omvårdnadsteori 
I denna litteraturstudies bakgrund har Hildegard E. Peplaus omvårdnadsteori 
“Psykodynamisk omvårdnad” beskrivits. Sjuksköterskor upplever att den 
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arbetsrelaterade stressen består av stor tidspress och känslor av att viktig tid med 
patienten försummas. Att skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten är 
en viktig del i omvårdnaden. För att kunna ge personcentrerad omvårdnad krävs det 
att sjuksköterskor får en helhetsbild över patientens situation. Peplaus teori har en 
viktig klinisk relevans då teorin poängterar att interaktion mellan vårdgivare och 
vårdtagare är nödvändig för att dessa parter tillsammans skall kunna arbeta för 
patientens tillfrisknande. Peplau beskriver 6 olika roller som sjuksköterskan bör 
befinner sig i för att kunna hjälpa och vägleda patienten. Som tidigare nämnt 
benämns dessa enligt följande: Främlingsrollen, resursrollen, lärarrollen, 
ledarrollen, surrugatrollen och rådgivanderollen (Marriner Tomy & Raile Alligood, 
1998, s. 337-338). För att kunna utvecklas i alla dessa roller krävs tillräckligt med tid 
hos patienten för att skapa tillräcklig interaktion. Att inte kunna fullfölja alla roller 
kan vara svårt då arbetsrelaterad stress många gånger leder till minskad tid med 
patienten. Tidsbristen leder därmed till att relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten kan bli ytlig, vilket rimligen kan leda till konsekvenser på den 
personcentrerade vården och dess kvalitet. Det kan även leda till känsla av 
otillräcklighet hos sjuksköterskan vilket kan upplevas som stressande.  
 
När interaktionstiden mellan sjuksköterskan och patienten inte är tillräcklig kan det 
vara svårt för parterna att nå den slutgiltiga rollen - rådgivande rollen, då patienten 
skall ha fått så pass stor inblick i sin situation att patienten skall kunna hantera sitt 
tillstånd på egen hand. Det förefaller därmed sannolikt att stressen som 
sjuksköterskan utsätts för påverkar patienten negativt i den mening att patienten 
inte kunnat få tillräckligt med råd och undervisning under sin vårdtid. Utifrån 
sjuksköterskans professions, som är beskrivet i denna studies bakgrund, är det en 
viktig del gällande yrkesrollen att omvårdnaden skall ske på ett personcentrerat sätt. 
Detta innefattar att sjuksköterskan beaktar patienten utifrån dennes livssituation. 
Stressen som sjuksköterskor utsätts för medför svårigheter i att bygga tillit och goda 
relationer med patienterna. Att uppnå denna interaktion mellan sjuksköterskan och 
patienten ligger till grund för denna omvårdnadsteori, som i sin tur kan skapa 
personcentrerad omvårdnad.  
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen, 2007c, s. 
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145). I denna studies resultat ingår det nio stycken vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats som besvarar studiens syfte. Valet av litteraturstudie har gjorts 
eftersom det är ett adekvat sätt att skapa en översikt av det aktuella forskningsläget 
på det valda området (Forsberg & Wengström, 2013, s. 30). Motivet till valet av 
kvalitativa artiklar till resultatdelen är för att belysa upplevelsen och möjliggöra att 
delar från tidigare forskning kunnat sammanställas till en ny helhet. En viss 
ambition har funnits att utröna vilka praktiska implikationer den nya helheten kan 
ha för yrkesverksamma sjuksköterskor i det kliniska arbetet (Jfr. Friberg, 2012a, s. 
121).  
 
Östlundh (2012, s. 59) beskriver att i ett första skede kan en inledande sökning göras 
vilket fungerar som ett bra underlag inför den egentliga informationssökningen. För 
att hitta relevanta artiklar till denna studies resultat gjordes två olika sökningar. 
Motiveringen till varför flera sökningar genomfördes var för att orientera sig inom 
det aktuella forskningsläget och även arbeta fram relevanta sökord. 
Litteratursökning har genomförts i tre olika databaser, där relevant litteratur har 
hittats i två av dessa, CINAHL som innehåller omvårdnadsbaserad vetenskap och 
PsycINFO som innehåller psykiatriskt vetenskap (Karlsson, 2012, s. 97). Enligt 
Henricson (2012, s. 473) är det en viktig aspekt att litteratursökningen sker i flera 
olika databaser, detta för att öka pålitligheten på de underlag som presenteras i 
resultatet. 
 
Vid urvalsprocessen har ett antal inklusionskriterier tillämpats: upplevelser av 
arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma sjuksköterskor, kvalitativa artiklar 
skrivna på engelska och ej publicerade före år 2004. I initialskedet var tanken att 
denna litteraturstudie skulle begränsas till att innehålla enbart svenska studier men 
då otillräckligt underlag framkom visade sig detta ej var genomförbart. Därav är ett 
av sökorden i den faktiska informationssökningen “Sweden”. Vi som författare har 
valt att behålla denna sökning då två relevanta artiklar hittades genom denna 
sökordskombination. Det slutgiltiga resultatet kan därmed ha påverkats av detta då 
relevanta artiklar kan ha exkluderats eftersom den första sökningen avgränsades 
med sökordet “Sweden”. Att denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar 
från olika delar av världen kan reflektera ett brett perspektiv på upplevelser av 
arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor oavsett etnicitet. I urvalet av artiklarna 
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framstod det som svårt att begränsa sökningarna till endast yrkesverksamma 
sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. Sammantaget utmynnade sökningsresultaten 
i att studien fokuserar kring sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress, 
utan tydligare avgränsning. Orsak till valet av tidsperioden var, som tidigare nämnt, 
grundat i att studien skulle bygga på förhållandevis aktuell forskning, för att ge en 
tydligare bild av det aktuella forskningsläget. Tanken var att årtalet 2005 skulle 
användas som begränsning, dock hittades en relevant artikel vid den inledande 
sökningen som var publicerad 2004. Därav är tidsbegränsningarna något avvikande i 
förhållande till varandra. Detta är den bakomliggande orsaken till att årtalet 2004 
används som avgränsning i den första sökningen men inte de två andra.  
 
Efter urval av relevanta artiklar till resultatet granskades artiklarnas innehåll mot 
studiens syfte av studieförfattarna och handledande lärare. Det beskrivs av 
Wallengren och Henricson (2012, s. 492) att det är ett bra tillvägagångssätt att låta 
någon annan kontrollera artiklarnas innehåll, detta för att stärka underlaget till 
resultatets trovärdighet och pålitlighet. De artiklar som godkändes av handledaren 
gick vidare till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningsprocessen gjordes med hjälp 
av SBU:s granskningsmall i syfte att bedöma artiklarnas kvalitet. Vid 
kvalitetsgranskningen samarbetade denna studies författare, i syfte att säkerställa en 
konsekvent granskning av samtliga artiklar. Artiklarnas kvalitet analyserades 
samstämmigt och tillsammans jämfördes författarnas uppfattning om artiklarnas 
kvalitet. Henricson (2012, s. 473-474) menar att samarbete vid kvalitetsgranskning 
är en förutsättning för att stärka pålitligheten och trovärdigheten då författarna 
tillsammans diskuterar artiklarnas kvalitet. Av totalt 10 utvalda artiklar till 
resultatdelen exkluderas en artikel då ej tillräckligt med underlag till 
kvalitetsbedömningen var redovisad. Utifrån detta ansågs artikeln vara av låg 
kvalitet. 
 
I analysen av artiklar har studiens författare tillsammans läst och formulerat en 
övergripande kategori och underkategorier. I nästa steg diskuterades 
kategoriseringen, utifrån innehållet, tillsammans med handledande lärare. 
Henricson (2012, s. 474) menar att trovärdigheten för beskrivningen av resultatet 
ökar genom att resonera innehållet tillsammans med exempelvis en handledare. Det 
finns risk att innehållet i denna studie kan ha tolkats felaktigt och att mänskliga 



 

 23 

misstag möjligen medfört att relevanta artiklar har exkluderats. Oavsiktliga 
misstolkningar kan ha skett i under arbetsprocessen, en ansats att begränsa dessa 
har gjorts genom att systematiskt följa den metod som finns beskriven (se rubrik 
metod). Detta ligger till grund för valet av att inte benämna studien som en 
systematisk litteraturstudie, utan studien har byggt på ett liknande tillvägagångssätt. 
 
Forskningsetisk diskussion 
En utgångspunkt var att samtliga vetenskapliga artiklar till resultatet skulle vara 
etiskt godkända eller föra ett etiskt resonemang. Vid granskningen av artiklarnas etik 
framkom det att en artikel ej var etiskt godkänd. Eftersom författarna av den artikeln 
för ett utförligt etiskt resonemang så inkluderades artikeln. Det egna arbetets 
forskningsprocess har baserats på tidigare kunskaper inom området. Detta har varit 
ett inlärningstillfälle och arbetet är format utifrån den avsatta litteraturen inom 
kursen. Det finns risk att mänskliga misstag möjligen medfört att fel i processen har 
uppstått, som exempelvis att relevanta artiklar har exkluderats. Vi som författare har 
ingått med viss förförståelse och redovisat detta i inledningen. Priebe och Landström 
(2012, s. 45) beskriver att pålitligheten ökar genom att delge och resonera gällande 
sin egen förförståelse inom ämnet. Tolkningen av resultatet har skett med strävan av 
att neutralt tolka informationen i den utsträckning det har varit möjligt. Genom att 
tillsammans granskat och tolkat artiklarna samt fört ett resonemang kring dess 
innebörd, ser författarna till arbetet som ett viktigt tillvägagångssätt för att tolkning 
skett på ett så neutralt sätt som möjligt. En annan del som kan ha påverkat 
tolkningen är språket, då språkkompetensen eventuellt medfört misstolkning av 
innehållet. 

 
Konklusion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 
stress. Sjuksköterskeyrket ett yrke som är utsatt för hög nivå av stress. 
Sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad stressen kan ses utifrån 
organisatoriska, kollegiala och individuella aspekter. Sett ur ett organisatoriskt 
perspektiv är det främst otillräckliga resurser och avsaknad av stöd som skapar 
upplevelsen av stress. Det kollegiala samspelet har också en betydande del i 
upplevelsen av stress vad det gäller behovet av stöd och goda relationer. 
Avslutningsvis är upplevelsen av arbetsrelaterad stress individuellt betingat då olika 
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individer reagerar olika. Kärnan i problematiseringen är att sjuksköterskor upplever 
att de ej räcker till, relaterat till organisationens krav liksom de professionella och 
personliga krav som ställs på dem som enskilda individen. I och med detta upplever 
sjuksköterskor att patientsäkerheten riskeras, då de inte finner balans i arbetslivets 
komponenter. Det är därmed viktigt att sjuksköterskor tillämpar olika strategier för 
att kunna hantera stressade situationer. Att fortsätta forska inom vad som orsakar 
upplevelsen och vilka konsekvenser arbetsrelaterad stress har är relevant. Hur stress 
påverkar sjuksköterskor som enskilda individer samt dess implikation på 
patientsäkerheten är viktigt att lyfta fram för att med vetenskapligt underlag redovisa 
problematiseringen. Behovet av förändring i arbetsmiljön, för att minska den 
arbetsrelaterade stressen, förefaller tydligt och en sådan förändring skulle med 
största sannolikhet kunna gynna både sjuksköterskor och patienter. Detta genom att 
det skulle ske en minskning av sjukskrivningar bland sjuksköterskor och därmed en 
minskad omsättning bland personalen. 
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 Bilaga 1: Söktabell 
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Antal lästa 
rubriker 

Urval 1 
 
Antal lästa 
abstrakt 

Urval 2 
 
Antal lästa 
artiklar 

Urval 3 
 
Kvalitetsgra
nskade 

Urval 4 
 
Använda 
artiklar 

CINAHL Work related stress  
AND 
nurses 
AND 
qualitative study 
AND 
sweden 

Peer reviewed 
2004-2017 
English language 

10 st 5 st 3 st 2 st 2 st 

PsycINFO Nurses OR nursing profession 
AND 
experience OR perceptions 
AND 
work related stress OR 
occupational stress 
AND 
qualitative study OR qualitative 
studies OR interview OR interviews 
 

Peer reviewed 
2005-2017 
English language 

115 st 40 st 16 st 4 st 4 st 

CINAHL Nurses 
AND 
experience 
AND 
occupational stress 
AND  
workplace 
AND 
qualitative study 

Peer reviewed 
2005-2017 
English language 
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Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser
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SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):



 

 



 

 

Bilaga 3: Artikelöversikt och kvalitetsgranskning 
År 
författare, 
land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 
2004 
 
Hertting A, 
Nilsson K, 
Theorell T, 
Sätterlund 
Larsson U. 
 
Sverige 

 
“Downsizing and 
reorganization: 
demands, 
challenges and 
ambiguity for 
registered 
nurses.” 

 
Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
psykosociala 
stressfaktorer och 
motivationsfaktorer samt 
hur de hanterar sina 
arbetssituationer efter en 
tid med 
personalneddragningar 
och pågående 
omorganisationer. 

 
Personalchefen på sjukhuset 
valde 2 kliniska avdelningar 
som trots omorganisationer 
kunde skapa en 
tillfredsställande arbetsmiljö. 
Utifrån dessa 2 kliniska 
avdelningar gjordes det ett 
slumpmässigt urval på 14 
stycken sjuksköterskor. 
. 
 

 
Kvalitativ 
forskningsstudie med 
semistrukturerad 
intervjuform. Det hölls 
intervjuer med samtliga 
sjuksköterskorna 2 
gånger: 1997 och 1998 
Den sista intervjun 
gjordes år 2001, då 4 av 
sjuksköterskorna från 
tidigare tillfälle deltog. 
Detta för att studera 
arbetssituationen över 
tid. Intervjuerna varade i 
1 timme. Forskarna 
använde öppna frågor. 
Totalt 32 intervjuer 
gjordes som sedan 
transkriberades och 
sattes sedan in i teman 
och subteman. Etiskt 
godkänd. 
 

 
Resultatet visade att 
ständigt ökade 
arbetskrav och relationer 
professioner emellan 
ökade sjuksköterskornas 
känsla av att inte räcka 
till. Forskarna 
presenterar resultaten i 
fem teman: Misstro till 
arbetsgivaren. höga krav 
och utmaningar, 
rollkonflikter, önskan att 
uppnå ett bra samarbete 
mellan professionerna 
och uppta kontroll över 
arbetet för att finna en 
balans i livet. Då 
tvetydighet i temana 
framkom, bildades 12 
subteman i både positiv 
och negativ bemärkelse.  
 
 

 
Hög 

 
2005 
 
Billeter-Koponen 
S, Freden L. 
 
Sverige 
 

 
“Long-term 
stress, burnout 
and patient-
nurse relations: 
Qualitative 
interview study 
about nurses' 
experiences” 

 
Att få en djupare 
förståelse i hur 
sjuksköterskor upplever 
långvarig stress och 
utbrändhet 

 
I studien medverkade 10 
sjuksköterskor i åldrarna 30-
61 år. Några av deltagarna 
arbetade på sjukhus och 
några inom primärvården. 
Deltagarna hade upplevt 
långvarig stress eller 
utbrändhet och har varit 
sjukskriven minst 2 månader 
från sitt arbete. 

 
De 10 intervjuerna 
transkriberades, 
analyserades och 
kodades. Studien har ej 
ett etiskt tillstånd, men 
författarna för ett etiskt 
resonemang kring 
studien. 

 
I resultatet redovisades 
ett huvudämne, 
maktlöshet till att kunna 
påverka 
sjuksköterskearbetet. 
Sedan framkom det fem 
subteman: professionen 
omfattar många 
uppgifter, förväntningar 
på sjuksköterskan, 
socialt stöd, oförmåga 
att påverka 
arbetssituationen, känsla 
av att inte kunna räcka 
till. 

 
Hög 



 

 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 
2007 
 
Ekedahl, M 
Wengström, Y. 
 
Sverige 

 
“Nurses in 
cancer care - 
stress when 
encountering 
existential 
issues” 

 
Att studera stressen hos 
sjuksköterskor som 
arbetar med sjuka och 
palliativa 
cancerpatienter. 

 
I studien deltog 15 
sjuksköterskor. Fem stycken 
av dessa jobbade på hospices, 
sex stycken jobbade på 
onkologiska avdelningar och 
fyra jobbade på inom 
primärvården för patienter 
med avancerad cancer. Två av 
deltagarna var män, 13 var 
kvinnor. Deltagarna var 
mellan 30-60 år. 

 
Kvalitativ studie med 
semistrukturerad design. 
Urvalet av deltagare 
gjordes genom ett 
snöbollsurval. 
Intervjuerna pågick i 60-
120 minuter. Analysen av 
datan som samlades in 
transkriberades och 
sedan kondenserades för 
att kunna sammanställa 
resultatet. Etisk godkänd. 

 
Resultatet i studien 
redovisades i fyra olika 
nivåer av stress: på 
individnivå, på en nivå 
kollegor emellan, 
organisationsnivå och på 
kulturnivå. 

 
Medel 

 
2007 
 
Hallin K, 
Danielson E. 
 
Sverige 

 
“Registered 
nurses' 
experiences of 
daily work, a 
balance between 
strain and 
stimulation: A 
qualitative 
study” 

 
Att beskriva legitimerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av det 
dagliga arbetet 

 
15 stycken sjuksköterskor, 13 
kvinnor och 2 män. De hade 
tagit sin examen för 6 år 
sedan. 6 stycken av 
deltagarna arbetade inom 
medicinsk/kirurgisk vård, 5 
stycken i akutsjukvården, 2 
stycken inom hemsjukvården 
och 2 stycken inom privata 
sektorn. Sjuksköterskorna 
som deltog i studien var 
mellan 26-55 år. 

 
Kvalitativ 
forskningsstudie. 
Intervjuer gjordes och 
transkriberades. Efter 
granskning av dessa 
sattes teman upp. 
Etiskt godkänd. 

 
I studien framkom det 
ett huvudtema: att hitta 
balans mellan en 
ansträngd och 
tillfredsställande 
arbetsmiljö. Under 
huvudtemat fanns det 
två teman: en stressig 
arbetssituation och en 
stimulerande 
arbetssituation. Under 
det första temat 
framkom 4 subteman 
och under det andra 
temat framkom det 3 
subteman. I temana 
hittades ett gemensamt 
mönster, att ett ökat 
antal patienter 
försämrade 
sjuksköterskornas 
möjlighet till att planera 
och prioritera sitt arbete.  

 
Hög 



 

 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 
2008 
 
Gabrielle S, 
Jackson D, 
Mannix J. 
 
Australien 

 
“Adjusting to 
personal and 
organisational 
change: views 
and experiences 
of female nurses 
aged 40-60 
years” 

 
Att undersöka 
upplevelsen på 
sjuksköterskeyrket hos 
kvinnliga sjuksköterskor i 
åldrarna 40-60 års. 

 
Rekrytering skedde via annons 
i en sjukskötersketidning med 
innehållande 
inklusionskriterier. 
Rekryteringen fortsatte till 
mättnad uppkom. I studien 
deltog tillslut 12 kvinnliga 
sjuksköterskor från Australien 
i åldrarna 40-60 år. Av dessa 
jobbade 8 stycken inom 
sjukhuset och 4 inom 
primärvården. De hade en 
erfarenhet inom sitt yrke på 
6-44 år. 

 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer som pågick 
60-90 minuter hölls med 
de 12 sjuksköterskorna. 
Intervjuerna 
transkriberades och en 
tematisk analys 
sammanställdes till 
resultatet. Etiskt 
godkänd. 

 
I resultatet 
presenterades två 
huvudteman: känsla av 
att ej vara uppskattad 
och att personligt 
åldrande och karriär. I 
det första huvudtemat, 
känsla av att ej vara 
uppskattad, framkom 
det tre subteman: dåliga 
arbetsförhållanden, 
mobbning på 
arbetsplatsen och stress 
och utbrändhet. De äldre 
och erfarna 
sjuksköterskorna behövs 
i verksamheten men 
deras roll som 
sjuksköterska sliter på 
deras fysiska och 
psykiska hälsa. 

 
Hög 

 
2011 
 
Lim J, Hepworth 
J, Bogossian F. 
 
Singapore 

 
“A qualitative 
analysis of 
stress, uplifts 
and coping in 
the personal and 
professional 
lives of 
Singaporean 
nurses” 

 
Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av daglig 
stress och 
copingstrategier 

 
Totalt medverkade 23 stycken 
kvinnliga sjuksköterskor i 
studien. Sjuksköterskorna var 
mellan 22-55 år, jobbade på 
sjukhus och hade jobbat minst 
2-5 år. Deltagarna 
rekryterades genom 
snöbollsurval. Antalet 
deltagare bestämdes när 
mättnad av innehållet i 
intervjuerna uppkom. 

 
Kvalitativ 
enkätundersökning som 
skickades ut via mail 
med standardfrågor till 
samtliga deltagare. 
Utifrån deltagarnas svar 
skickades ett individuellt 
frågeformulär ut där 
deltagaren fick svara på 
de kompletterande 
frågorna. Data från det 
sistnämnda 
transkriberades och 
analyserades. Sedan 
sattes teman upp. Etiskt 
godkänd. 

 
Faktorer som identifierar 
daglig stress 
presenterades i studien i 
3 teman: Tidspress, typ 
av arbete och olika 
roller. Sedan 
identifierades sätt att 
hantera detta på i 3 
teman. I studien 
framkom det att 
sjuksköterskor behöver 
glädje och belöning för 
att reducera deras 
stressfaktorer samt att 
emotionellt stöd är en 
viktig variabel för att 
kunna hantera stressen. 

 
Hög 

 



 

 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 
2013 
 
Happell B, 
Dwyer T, Reid-
Searl K, Burke 
K, Caperchione 
C, Gaskin C. 
 
Australia 

 
“Nurses and 
stress: 
recognizing 
causes and 
seeking 
solutions” 

 
Att identifiera 
arbetsrelaterad stress 
utifrån sjuksköterskans 
perspektiv och hur detta 
kan minskas. 

 
I studien deltog 38 
sjuksköterskor från ett 
akutsjukhus i Australien. 
Deltagarna arbetade inom 
olika avdelningar ex: cancer 
och palliativ vård, 
intensivvårdsavdelning och 
psykiatriska avdelnigen. 

 
Expolartiv kvalitativ 
studie. En gruppintervju i 
6 fokusgrupper 
genomfördes. 
Sjuksköterskorna fick 
utifrån inledande frågor 
diskutera de faktorer 
som leder till 
arbetsrelaterad stress 
och vad som kunde 
minska stressen. Efter 
att data samlats in 
gjordes en 
innehållsanalys för att 
sammanställa materialet. 
Etiskt godkänd. 

 
Det forskarna fann som 
var faktorer till 
arbetsrelaterad stress 
var bland annat: en hög 
arbetsbelastning, få 
läkare, dåligt stöd från 
ledningen, 
personalfrågor, anhöriga 
och skiftarbete mm. Det 
som kunde minska 
stressen var exempelvis: 
ändring i 
arbetsbelastning, ändra 
skiftarbetet, utveckla 
organisationen, musik, 
olika evenemang och 
bekräftelse från 
ledningen mm. 

 
 
Medel 

 
2016 
 
De Almeida 
Vicente A, 
Shadvar S, 
Lepage S, 
Rennick J. 
 
Kanada 
 

 
“Experienced 
pediatric nurses 
perceptions of 
work-related 
stressors on 
general medical 
and surgical 
units: A 
qualitative 
study” 

 
Att undersöka erfarna 
barnsjuksköterskors 
uppfattningar om 
arbetsrelaterade 
stressfaktorer på 
medicinska och 
kirurgiska avdelningar 

 
Sjuksköterskor som har 
arbetat minst 3 år, arbetat på 
en medicinsk eller kirurgisk 
barnavdelning och varit 
handledande sjuksköterska 
minst en gång. Totalt skulle 
65 personer delta i studien 
men mättnad uppnåddes efter 
12 stycken intervjuer. 
Sjuksköterskor som deltog i 
studien var mellan 25-55 år. 

 
. 
Kvalitativ design med 
semi-strukturerade 
intervjuer. De 12 
Intervjuerna 
transkriberades och efter 
granskning av dessa 
sattes teman upp. Etiskt 
godkänd.  
 

 
I resultatet redovisades 
3 stycken olika teman 
som svarade på studiens 
syfte: Barnen blir 
sjukare och sjukare: 
svårigheter att 
säkerställa en god 
patientvård, känsla av 
maktlöshet för att kunna 
tillgodose en bra kvalitet 
i vården och att vara 
professionell utifrån de 
krav som ställs. Dessa 
faktorer bidrog till att 
sjuksköterskorna kände 
sig otillräcklig i sitt 
arbete. 

 
Hög 



 

 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

 
2016 
 
Yuwanich N, 
Sandmark H, 
Akhavan S. 
 
Thailand 

 
“Emergency 
department 
nurses’ 
experiences of 
occupational 
stress: A 
qualitative study 
from a public 
hospital in 
Bangkok, 
Thailand” 

 
Undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
arbetsrelaterad stress på 
en akutmottagning 

 
21 stycken sjuksköterskor 
som hade minst 1 års 
erfarenhet inom 
akutsjukvården i Thailand. 
Deltagarna bestod av 17 
kvinnor och 4 män och var 
mellan 23-55 års ålder. 
Deltagarnas erfarenhet inom 
akutsjukvård varierade mellan 
1-21 år. 

 
Kvalitativ metod 
användes. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 21 
sjuksköterskor sedan 
användes innehållsanalys 
för att sammanställa 
data i resultatet. 
Etisk godkänd. 

 
I resultatet 
presenterades 3 teman: 
upplevd stress, 
konsekvenser av stress 
och strategier för att 
hantera stress. Under 
det första temat 
framkom det sex 
subteman. samtliga 
teman framkom det 
subteman. Under tema 
nummer två framkom 
det fem subteman och 
under teman tre 
framkom det två 
subteman. 

 
Hög 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


