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Abstrakt 
Bakgrund: Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett växande problem idag. Det kan 

leda till ohälsa hos sjuksköterskor samt påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskan skall 

sköta sin egen hälsa så förmågan att ge god vård inte äventyras. Arbetsgivaren är skyldig att 

verka för en god arbetsmiljö. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt med totalt 17 vetenskapliga 

artiklar med studier av kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod ingick. Studierna 

sammanställdes och analyserades utifrån en innehållsanalys och en integrativ 

litteraturöversikt. Resultat: Analysen resulterade i kategorierna; För mycket att göra på för lite 

tid, vacklande hälsa, problem inom personalgruppen, patienters och anhörigas förväntningar och 

krav, avsaknad av stöd, uppskattning och delaktighet samt upplevd stresshantering. Det framkom 

att den arbetsrelaterade stressen kunde påverkas av ålder och erfarenhet, kultur, antal barn, 

anställningsform och inom vilken sektor sjuksköterskorna arbetade. Diskussion: Enligt 

Karasek och Theorells Krav-kontrollmodell placeras sjuksköterskan i den spända situationen 

som innebär risk för ohälsa. För att komma ur situationen bör sjuksköterskor få mer kontroll 

samt stöd vilket arbetsgivaren bör samverka för. Sjuksköterskor är skyldiga att arbeta för en 

god hälso- och sjukvård vilket hindras på grund av den arbetsrelaterade stressen. Slutsats: 

Arbetsgivare bör vara lyhörda och tillsammans med sjuksköterskorna verka för en god 

arbetsmiljö och säkerställa patientsäkerheten. Vidare forskning behövs för att ta reda på vad 

arbetsgivare tillsammans med sjuksköterskor kan göra för att förebygga arbetsrelaterad 

stress, förbättra arbetsmiljön samt patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, krav-kontrollmodell, litteraturöversikt, 

sjukhus, sjuksköterska 
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Introduktion 
 
Stress är vanligt hos personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och inte minst hos 

sjuksköterskor (Valiee, Peyrovi & Nasrabadi, 2014). Sjuksköterskeyrket innebär att dagligen 

utsättas för en hel del stressfulla situationer med svårt sjuka patienter, sorg, lidande och död 

(Mohite, Shinde & Gulavani, 2014). Ihållande stress, utan möjlighet till återhämtning är 

problematiskt eftersom stress ofta ökar risken för misstag (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Bakgrund 

 

 

Stress 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att stress framkallas av stressorer, vilket är 

påfrestningar som utlöser psykiska och fysiska reaktioner. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2019) är stress i grunden en normal reaktion som uppkommer när de krav som ställs på oss 

underskrider eller överskrider vår förmåga. Kroppen tar skada och sjukdom kan uppstå vid 

lång exponering och utan tillräcklig återhämtning (Folkhälsomyndigheten, 2019). Utan 

tillräcklig återhämtning kan stressreaktioner bli mer kroniska och påverka sjuksköterskans 

hälsa och patienternas vård (de Bloom et al., 2009). I en studie av Eslami Akbar, Elahi, 

Mohammadi & Fallahi Khoshknab (2017) visar de sig att sjuksköterskor med vissa 

personlighetsdrag har en tendens att uppleva ökad stress på arbetet. Dessa 

personlighetsdrag var personer med kort stubin och hetsig personlighet. 

 

 

Definition av arbetsrelaterad stress 

Stress på arbetsplatsen kan kallas för arbetsrelaterad stress, vilket definieras som ett skadligt 

tryck som pressar en person bortom dennes fysiska och psykiska välmående och uppstår 

när kraven på arbetet inte motsvarar arbetarens resurser, förmågor och behov. Den 

arbetsrelaterade stressen ökar och räknas idag som ett globalt problem (Nixon, Mazzola, 

Bauer, Kreuger & Spector, 2011).  Höga krav utan tillräckligt med resurser leder till ökad 

stress och arbetsbelastningen på arbetstagarna som ska utföra arbetet ökar och på sikt blir 
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det skadligt. En viktig organisatorisk förutsättning och som är grundläggande för en god 

arbetsmiljö är att finna en balans mellan krav och resurser och på så sätt kunna förebygga 

arbetsrelaterad stress. Det är viktigt att arbetsgivaren är observant på signaler och tidigt kan 

sätta in förebyggande åtgärder genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

(Arbetsmiljöverket, u.å.). 

 

 

Lagar och riktlinjer 

Enligt 2a §, kap. 3, i SFS 2018:126 i arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att systematiskt 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 

uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall tillsammans med 

arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (SFS 2018:126, kap. 3, 1a §). 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör de egna arbetet (SFS 2018:126, kap. 2, 1 §). 

 

Enligt en avhandling av Smeds Alenius (2019) finns det en tydlig koppling mellan hur 

sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö och hur patientsäker vården är. De delarna i 

arbetsmiljön som påverkade patientsäkerheten visade sig vara sjukhusledningen, stödjande 

ledarskap, bra samarbete med läkarna, tillräckligt med personal och resurser.  I 

patientsäkerhetslagen ([PSL] SFS 2010:659, kap. 6, 4 §) är hälso- och sjukvårdspersonal och 

därmed även den legitimerade sjuksköterskan skyldig att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls och bär själv ansvaret för hur arbetsuppgifterna uträttas. I fall 

ett olycksfall sker kallas det för en vårdskada vilket enligt patientsäkerhetslagen ([PSL] SFS 

2010:659, kap. 1, 5 §) är ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunna undvikits. 

 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) redogör att sjuksköterskor idag arbetar efter 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod som är vägledande till ett gemensamt 

förhållningssätt med syfte att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskans grundläggande 
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ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskan innehåller riktlinjer för etiskt handlande där en punkt 

säger att sjuksköterskan skall sköta sin egen hälsa så att förmågan att ge god vård inte 

äventyras. Likaså ska sjuksköterskan även verka för gott samarbete med respekt för kollegor 

och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  Sjuksköterskans specifika 

kompetens är omvårdnad. Omvårdnaden skall riktas mot patientens grundläggande behov 

och dennes fysiska, psykosociala, andliga och kulturella dimension. Den legitimerade 

sjuksköterskan skall kunna förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av en 

vårdskada genom att arbeta patientsäkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

 

Krav-kontrollmodellen 

Karasek och Theorell beskriver i modellen, Krav-kontrollmodellen att den handlar om 

relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till kontroll och stöd som 

människor får i sin miljö. Genom denna modell ses relation mellan krav, kontroll samt stöd 

(Theorell, 2012, s. 22–23). Med krav menas de olika stressorerna på arbetet, som 

arbetsbelastning och otillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna. Kontroll syftar till 

personens beslutsutrymme över arbetsuppgifter och handlande genom arbetsdagen. Det 

innebär möjlighet till att utvecklas och lära sig nya saker samt förmåga att ta egna beslut 

(Karasek, 1979). Med stöd innebär det att få både praktisk och känslomässig hjälp. Bra stöd 

på arbetet minskar risken för sjukdom och finns bra stöd från chefer och arbetskamrater blir 

modellen ännu bättre (Theorell, 2012, s. 23). 

 

Personer kan placeras in i fyra olika situationer – passiv, aktiv, avspänd och spänd. Befinner 

man sig i den ”passiva” situationen innebär det att man har låga krav och låg kontroll. Att 

befinna sig i denna situation kan leda till ett arbetsproblem, då personer kan uppleva förlust 

av kunskap, brist på utmaningar, nedsatt produktivitet och minskad motivation till arbetet. I 

den ”aktiva” situationen har personen höga krav och hög kontroll. Denna grupp av 

personer är högproduktiva på arbetet och enligt Karasek och Theorell (1990, s. 31–37) 

befinner sig sjuksköterskor inom denna situation (Karasek & Theorell, 1990, s. 43). Om en 

person befinner sig i en ”avspänd” situation innebär det att kraven är låga, kontrollen hög 
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samtidigt som man har högt stöd från omgivningen vilket vore idealet utifrån denna modell 

(Theorell, 2012, s. 22–23). Personerna som befinner sig i denna situation har mindre risk för 

ohälsa och upplevs som lyckligare och hälsosammare (Karasek & Theorell, 1990, s. 36). 

Hamnar personen i en ”spänd” situation innebär det höga krav, låg kontroll och lågt stöd 

vilken är den situation som ökar risk för ohälsa (Theorell, 2012, s. 22–23). 

 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskeyrket innebär att dagligen utsättas för stressfyllda situationer, vilket kan 

påverka sjuksköterskans hälsa och arbetsmiljön. Den arbetsrelaterade stressen kan även 

påverka patienternas omvårdnad och därmed patientsäkerheten. För att förebygga och 

förstå den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna krävs kunskap om arbetsrelaterad 

stress och hur det påverkar sjuksköterskor. Arbetsrelaterade stressen kan leda till 

konsekvenser som risk för misstag och lidande för patienter. Denna litteraturöversikt kan 

bidra till ökad vetskap och förståelse i anknytning till vad som utlöser arbetsrelaterad stress.  

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på sjukhus. 

 

Metod 

 

Design 

Denna litteraturöversikt handlar om att finna kunskap inom ett omvårdnadsrelaterat 

område och skapa en översikt över befintlig forskning. Det finns olika motiv för att göra en 

litteraturöversikt och i denna strävas efter en beskrivande sammanställning inom 

allmänsjuksköterskans kunskapsområde. En integrativ litteraturöversikt genomfördes där 

kvalitativa och kvantitativa artiklar sammanställdes vilket är nödvändigt för att dra 
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slutsatser och verifiera hur data hänger ihop (Friberg, 2017, s. 141–150). En litteraturöversikt 

ska även bidra med argument för vidare forskning (Polit & Beck, 2017, s. 88). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som beskrivs utifrån sjuksköterskeperspektiv har inkluderats i denna 

litteraturöversikt. Kontexten var sjukhus vilket innebar såväl avdelningar som mottagningar 

och därmed exkluderades primärvård. För att finna aktuell forskning inom området 

begränsades sökningarna till en radie inom 10 år samt vara skrivna på engelska språket då 

språkkunskap för övriga språk är bristande. För att artiklarna skulle inkluderas i resultatet 

krävdes en kvalitet på medel eller högre efter kvalitetsgranskning samt ha etiskt 

godkännande. Artiklar som exkluderades var inriktade på specialistsjuksköterskor, inom 

annan kontext samt kopplade till särskilda symtom eller sjukdomstillstånd. Beställningsbara 

artiklar samt artiklar som kostade pengar inom aktuellt område exkluderades. 

   

 

Litteratursökning 

För att finna vetenskapliga originalartiklar har två olika databaser använts, Cinahl och 

Pubmed vilka enligt Polit & Beck (2017, s.92–95) är relevanta databaser inom omvårdnad. 

Manuella sökningar har förekommit då artiklar av intresse hittats i referenslistor hos andra 

artiklar och uppsatser. Inför databassökningarna gjordes en sökordstabell för att plocka ut 

informationsbärande begrepp i syftet och bilda sökord, se Bilaga 1. Delarna som plockades 

ut från syftet var sjuksköterskor, upplevelser, arbetsrelaterad stress och sjukhus. Utifrån 

sökordtabellen genomfördes sökningar med hjälp av Mesh-termer, Cinahl Headings samt 

fritextord. Sökorden som framkom med Cinahl Headings var; ”stress, occupational”, 

”nurses”, ”hospitals”, ”nursing staff, hospital” samt en fritextterm; ”experiences”. Med hjälp 

av Svensk MeSH framkom MeSH-termerna till Pubmed med orden; ”occupational stress”, 

”hospitals”, ”nurses”, samt fritextterm; ”experiences”. Boolesk söklogik har använts, då 

detta enligt Östlundh (2017, s. 72–73) krävs för att sätta samman och kombinera sökord. I 

denna sökning användes AND som den enda operatorn för att koppla ihop söktermerna. 

Avgränsningarna som användes i båda databaserna var engelska språket och 10 år utifrån 
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inklusions- och exklusionskriterier. Sökvägar, sökstrategier och urval presenteras i 

tabellform, se Bilaga 2. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen har skett stegvis där första steget innebar att läsa artiklarnas titlar. 

Artiklarna vars titlar verkade intressanta och relevanta utifrån syftet gick vidare i processen 

där artiklarnas abstrakt lästes. De artiklar där abstrakt lästes och svarade på syftet samt 

inklusionskriterier gick vidare i processen. Hela artiklar lästes igenom flertalet gånger och 

de som var fortsatt relevanta kvalitetsgranskades utifrån två olika granskningsmallar. För 

kvantitativa artiklar användes en granskningsmall av Forsberg och Wengström (2013). I 

denna granskningsmall krävdes att 15 av 25 frågeställningar kunde svaras på för att uppnå 

medel kvalitet och för hög kvalitet krävdes 19 av 25. SBU:s (2012) granskningsmall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsdesign – patientupplevelser (2012) 

användes vid granskning av kvalitativa artiklar. Vid granskningen krävdes att 11 av 21 

frågor svarades med ”ja” för att uppnå medel kvalitet och för hög kvalitet krävdes 15 av 21. 

Artiklar med mixad metod kvalitetsgranskades med båda mallarna. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes artiklar med medel till hög kvalitet ut till resultatet. De 

kvalitetsgranskade artiklarna som ingår i litteraturöversiktens resultat presenteras i en 

översiktstabell, se bilaga 3. 

 

 

Analys 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i resultatet och har därmed analyserats 

utifrån olika designer. De kvalitativa artiklarna har analyserats utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys och de kvantitativa artiklarna har analyserats utifrån 

Fribergs (2017, s.150) integrativa litteraturöversikt.  

 

 

Kvalitativ analys 

Med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys genomfördes manifest analys 

av artiklarna i flera steg vilket innebär att texten analyseras och beskriver de synliga och 
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uppenbara delarna. Först lästes hela artiklarna igenom var för sig för att få en helhetskänsla. 

Viktiga delar i resultaten som stämde överens med syftet markerades med 

överstrykningspennor och innehållet sammanfördes till en text, en analysenhet. Texten 

delades in i meningsbärande enheter vilket är konstellationen av ord som relaterar till 

samma innebörd. De meningsbärande enheterna kondenserades tillsammans på en white-

board tavla. Kondensering innebar att man kortar ner texten utan att förlora dess betydelse. 

De kondenserade meningsenheterna märktes med koder för att sedan jämföra dessa och se 

likheter och skillnader. Koderna sorterades ihop beroende på likhet i innehåll in under tio 

subkategorier som sorterades om på nytt för att sammanföra dessa till sex slutgiltiga 

kategorier som svarade på syftet; För mycket att göra på för lite tid, vacklande hälsa, problem inom 

personalgruppen, patienters och anhörigas förväntningar och krav, avsaknad av stöd, uppskattning 

och delaktighet samt upplevd stresshantering. Exempel på analysprocess, se figur 1. 

 

Meningsbärande enhet Kondenserade meningsenhet Kod Kategori 

Sjuksköterskorna upplevde att stress på 

akutmottagningen var relaterat till att utföra 
uppgifter utanför sjuksköterskerollen. 

Stress relaterat till utförandet av 

uppgifter utanför 
sjuksköterskerollen. 

För mycket 

arbetsuppgifter. 

För mycket att göra 

på för lite tid. 

Skillnader i vanor och arbetssätt gjorde de svårt att 

samarbeta. 

Svårt att samarbeta med kollegor. Brist på samarbete med 

kollegor. 

Problem inom 

personalgruppen. 

Figur 1. Exempel på analysprocess 

 

 

Kvantitativ analys 

Analys av de kvantitativa artiklarna har skett med stöd av Friberg (2017, s.150) där analysen 

beskrivs i fyra steg. Det första steget var datareduktion, vilket innebär att viktig text plockas 

ut från artiklarnas resultat utifrån syfte. En översikt skapas över samlad data genom att 

presentera det i en översiktstabell, se Bilaga 4. För att slutligen komma fram till ett resultat 

gjordes jämförelser och slutsatser drogs och verifierades. För att kunna dra slutsatser krävs 

det att man tolkar och identifierar hur data hänger ihop genom att identifiera underliggande 

mönster (Friberg, 2017, s. 150). 
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Etiska överväganden 

Artiklarna som valts ut till resultatet har etiskt godkännande vilket krävdes för att 

inkluderas i litteraturöversikten. Wallengren och Henricson (2012) beskriver vikten av att 

utvalda artiklar som är granskade från en etisk kommitté eller blivit etiskt övervägande ökar 

de vetenskapliga värdet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och har översatts utifrån 

egen språkförståelse. Detta kan ha lett till missuppfattningar och förlust av data vid 

översättning. Förutfattade meningar om valt område har lagts åt sidan och intentionen har 

varit att inte låta de påverka resultatet.   

 

Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på 17 vetenskapliga originalartiklar som handlar 

om sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på sjukhus. Kvalitativa och 

kvantitativa originalartiklar ingår i resultatet samt en artikel med mixad metod. Studiernas 

resultat presenteras var för sig under rubrikerna; Kvalitativa studiernas resultat samt 

kvantitativa studiernas resultat. 

 

 

Kvalitativa studiernas resultat 

Kvalitativa resultatet i denna litteraturöversikt är baserat på åtta vetenskapliga 

originalartiklar som handlar om sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på 

sjukhus. Fem av artiklarna genomfördes i Asien, två i Europa och två i Oceanien. Vid 

analysen framkom sex kategorier, se figur 2. 

 

Kategorier För mycket att göra 

på för lite tid 

Vacklande hälsa  Problem inom 

personalgruppen 

Patienters och 

anhörigas 

förväntningar 

och krav 

Avsaknad av 

stöd, 

uppskattning 

och 

delaktighet 

Upplevd 

stresshantering 

 

Figur 2. Översikt över kategorier. 
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För mycket att göra på för lite tid 

En stressfaktor som flertalet sjuksköterskor upplevde var hög arbetsbelastning (Dawson, 

Stasa, Roche, Homer & Duffield, 2014; Halpin, Terry & Curzio, 2017; Happell et al., 2013; 

Lim, Hepworth & Bogossian, 2011; Su, Boore, Jenkins, Liu & Yang, 2009; Van Bogaert et al., 

2017; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Den höga arbetsbelastningen berodde delvis 

på personalbrist (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Masoodi-Alavi, 2012; Dawson et al., 

2014; Halpin et al., 2017; Happell et al., 2013; Lim et al., 2011; Yuwanich et al., 2016) som i sin 

tur ledde till låg arbetstillfredsställelse (Dawson et al., 2014) och frånvaro (Dawson et al., 

2014; Halpin et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att arbetsuppgifterna var för många 

och tiden för att hinna utföra dessa var begränsad (Eslami Akbar, Elahi, Mohammadi & 

Fallahi-Khoshknab, 2016; Lim et al., 2011; Van Bogaert et al., 2017; Yuwanich et al., 2016). 

Överbeläggningar och för många patienter ledde till en högre arbetsbelastning (Happell et 

al., 2013; Lim et al., 2011; Yuwanich et al., 2016). Flera sjuksköterskor ansåg att 

dokumentationen var en stressfaktor (Halpin et al., 2017; Su et al., 2009; Van Bogaert et al., 

2017) där sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att finna tid för dokumentation vilket 

medförde att de fick dokumentera efter avslutat arbetspass (Halpin et al., 2017). För att 

hinna med alla arbetsuppgifter tvingades vissa sjuksköterskor att arbeta övertid (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Yuwanich et al., 2016) samt hoppa över raster (Halpin et al., 2017; 

Happell et al., 2013). Flertalet sjuksköterskor upplevde att en stressfaktor var när de var 

tvungna att utföra arbetsuppgifter utanför sjuksköterskerollen (Happell et al., 2013; Lim et 

al., 2011; Yuwanich et al., 2016). 

 

 

Vacklande hälsa  

Sjuksköterskornas hälsa påverkades av den arbetsrelaterade stressen. Vanliga symtom som 

sjuksköterskorna rapporterade var aggressioner, tecken på depression, nedstämdhet och 

irritation (Adib-hajbaghery et al., 2012; Van Bogaert et al., 2017; Yuwanich et al., 2016). 

Sjuksköterskorna kände sig hjälplösa, oroliga och hade en negativ inställning (Adib-

hajbaghery et al., 2012; Yuwanich et al., 2016) samt en oförmåga att kontrollera sina känslor 

(Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde utmattning, trötthet samt brist på kraft 

och energi (Adib-hajbaghery et al., 2012; Van Bogaert et al., 2017; Yuwanich et al., 2016). 
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Flertalet av sjuksköterskorna upplevde huvudvärk till följd av den arbetsrelaterade stressen 

(Adib-Hajbaghery et al., 2012; Van Bogaert et al., 2017; Yuwanich et al., 2016) medan andra 

rapporterade besvär som knävärk, axelvärk (Adib-Hajbaghery et al., 2012) samt 

muskelsmärta (Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde känslor av ångest och 

rädsla för att allvarliga misstag skulle inträffa på arbetet (Adib-hajbaghery et al., 2012; Van 

Bogaert et al., 2017). De kände sig pressade och stressade när de var tvungna att arbeta 

övertid vilket ledde till stressfyllda situationer och därmed rädsla för att orsaka skada på 

patienterna (Adib-hajbaghery et al., 2012).  Skiftarbete var en stressfaktor i många 

sjuksköterskors arbetsliv och medförde att sjuksköterskorna kände sig trötta och inte fick 

ordentlig återhämtning (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Happell et al., 2013). 

 

Problem inom personalgruppen 

Dåliga relationer inom personalen gjorde det svårt att samarbeta vilket var en stressfaktor 

(Adib-Hajbaghery et al., 2012; Dawson et al., 2014; Halpin et al., 2017; Yuwanich et al., 2016). 

Skillnader i hur sjuksköterskorna arbetade medförde att det kunde bli svårt att samarbeta 

vilket ledde till konflikter (Yuwanich et al., 2016). Personalens negativa attityder ledde till att 

relationer på arbetsplatsen bröts ner och viss personal valde att söka andra jobb (Dawson et 

al., 2014). De upplevde även att det kunde uppstå konflikter vid skiftbyte då vissa 

arbetsuppgifter inte hunnit slutföras (Happell et al., 2013). I den höga arbetsbelastningen 

noterade sjuksköterskorna hur viktigt det var med gott samarbete för att lösa situationer på 

arbetsplatsen (Eslami Akbar, et al., 2016; Lim et al., 2011). Bristen på samarbete mellan läkare 

och sjuksköterskor ansåg sjuksköterskorna som stressande (Adib-Hajbaghery et al., 2012). 

Sjuksköterskorna ansåg även att det var stressande att inte få tag i tillgängliga läkare (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Happell et al., 2013) då frånvaron av läkare ledde till att vissa 

sjuksköterskor utförde läkaruppgifter utan behörighet för att ta itu med situationer och 

rädda patienters liv (Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde en ofullständig 

kommunikation och brist på informationsutbyte mellan professionerna (Van Bogaert et al., 

2017). De upplevde att de var tvungna att medla mellan läkare, patienter och anhöriga, 

vilket sågs som stressande (Yuwanich et al., 2016). Ojämna kompetensnivåer bland 

personalen uppstod och detta ledde till högre arbetsbelastning och ökad stress för vissa 

sjuksköterskor (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Dawson et al., 2014). Utländska sjuksköterskor 
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med bristande språkkunskaper och varierande kompetensnivåer ansågs problematiskt vilket 

ledde till kommunikationsproblem (Dawson et al., 2014; Happell et al., 2013; Van Bogaert et 

al., 2017) som kunde ses som farligt i nödsituationer (Dawson et al., 2014). 

 

 

Patienters och anhörigas förväntningar och krav 

En annan stressfaktor som sjuksköterskorna upplevde var patienter och anhörigas 

förväntningar och krav (Dawson et al., 2014; Happell et al., 2013; Lim et al., 2011; Su et al., 

2009; Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde det stressigt när anhöriga ställde 

orimliga krav som var svåra att uppfylla (Dawson et al., 2014; Happell et al., 2013). Den höga 

arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskorna inte kunde fokusera på sina patienter och 

var därmed mindre uppmärksamma på förändringar i patienternas tillstånd, vilket kunde 

påverka kvalitén i vården och patientsäkerheten (Van Bogaert et., 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade nog med tid för att kommunicera med patienterna (Van Bogaert et 

al., 2017). Oförutsedda förändringar i patienters tillstånd medförde stress för 

sjuksköterskorna (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Yuwanich et al., 2016) men även skuld i de 

fall där patienterna avled (Yuwanich et al., 2016).  

 

 

Avsaknad av stöd, uppskattning och delaktighet 

Begränsat stöd och bekräftelse från ledningen upplevde sjuksköterskorna öka den 

arbetsrelaterade stressen (Dawson et al., 2014; Happell et al., 2013), samt stöd för att 

sjuksköterskorna skulle kunna utvecklas i sin profession (Dawson et al., 2014; Happell et al., 

2013; Lim et al., 2011; Yuwanich et al., 2016). De var själva tvungna att finansiera sin egen 

utbildning för att utvecklas inom yrket (Yuwanich et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde 

att ledningens förväntningar och de ständiga förändringarna på arbetsplatsen orsakande 

känslor av frustration och stress (Su et al., 2009; Van Bogaert et al., 2017). 

 

En korrekt och god kommunikation med ledningen var avgörande för sjuksköterskorna och 

de upplevde att de inte blev lyssnade till, vilket sågs som ett kommunikatonshinder (Van 

Bogaert et al., 2017). De beskrev situationer där de inte var med och fattade beslut trots att 
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de hade lösningar på problem och ledningen tog beslut utan samråd med sjuksköterskorna. 

De kände sig undervärderade när de inte fick vara delaktiga i beslutsfattanden (Dawson et 

al., 2014) samt att sjuksköterskorna upplevde att de inte fick den lön de förtjänade (Dawson 

et al., 2014; Yuwanich et al., 2016).   

  

 

Upplevd stresshantering 

Många sjuksköterskor var eniga om att de måste vara stresståliga och ha en stark förmåga 

för självhantering för att hantera den arbetsrelaterade stressen (Van Bogaert et al., 2017). Ett 

bra arbetsförhållande lättade på sjuksköterskornas humör och kunde underlätta det 

vardagliga arbetet med att lösa olika situationer (Lim et al., 2011). Det upplevdes viktigt att 

få socialt stöd, bekräftelse och ha ett gott samarbete (Van Bogaert et al., 2017). Vissa 

sjuksköterskor ansåg att prata med sina kollegor hjälpte de att hantera stressen och må 

bättre (Halpin et al., 2017; Yuwanich et al., 2016) medan vissa sökte stöd från familjen (Lim 

et al., 2011). Det var även viktigt för sjuksköterskorna att umgås med sina vänner (Lim et al., 

2011; Yuwanich et al., 2016), ha humor och skratta tillsammans (Lim et al., 2011). 

 

För att hantera den arbetsrelaterade stressen valde vissa sjuksköterskor att delta i någon 

fritidsaktivitet som sport eller träning (Eslami Akbar et al., 2016; Happell et al., 2013; Lim et 

al., 2011). Några lyssnade på musik för att koppla bort stressen (Eslami Akbar et al., 2016; 

Lim et al., 2011; Yuwanich et al., 2016) medan andra använde sig av aktiviteter som 

mindfullness och spaupplevelser (Lim et al., 2011; Yuwanich et al, 2016). För vissa 

sjuksköterskor var religion en viktig del i hanteringen av stressen där några använde sig av 

att söka hjälp och kraft från Gud (Eslami Akbar et al., 2016; Lim et al., 2011). 

Sjuksköterskorna kunde be en bön och kände då att nya krafter samlades för nästa 

arbetsdag. Den andliga hanteringen lättade på den arbetsrelaterade stressen och gav vissa 

sjuksköterskor goda effekter till att gå till arbetet (Eslami Akbar et al., 2016). 
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Kvantitativa studiernas resultat 

 

Kvantitativa resultatet baseras på nio vetenskapliga originalartiklar. Av dessa genomfördes 

två i Asien, tre i Afrika, tre i Europa samt en blandad studie genomförd i Asien och 

Nordamerika. 

 

 

Karaktär och deskriptiv statistik 

Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på sjukhus har sammanställts igenom 

nio studier där det totalt ingick 5 526 sjuksköterskor (Admi & Eilon-Moshe, 2016; Dagget, 

Molla & Belachew, 2016; Golubic, Milosevic, Knezevic & Mustajbegovic, 2009; Halpin et al., 

2017; Khamisa, Peltzer, Ilic & Oldenburg, 2016; Mahon, Mee, Brett & Dowling, 2017; 

Nabirye, Brown, Pryor & Maples, 2011; Qin, Zhong, Ma & Lin, 2016; Lu, Sun, Fan, Kong & 

Li, 2015). Det var 4 268 kvinnor och 452 män, vilket presenterades i sex av studierna (Admi 

& Eilon-Moshe, 2016; Dagget et al., 2016; Golubic et al., 2009; Halpin et al., 2017; Mahon et 

al., 2017; Nabirye et al., 2011). I fem av studierna presenteras civilstatus där 1 252 var gifta 

(Dagget et al., 2016; Golubic et al., 2009; Lu et al., 2015; Nabirye et al., 2011; Qin et al., 2016). 

Endast fyra studier presenterade vidare antalet singlar där 549 sjuksköterskor var singlar 

(Dagget et al., 2016; Lu et al., 2015; Nabirye et al., 2011; Qin et al., 2016). Två av studierna 

presenterade antal barn där totalt 502 sjuksköterskor inte hade barn och 735 sjuksköterskor 

hade ett till två barn (Golubic et al., 2009; Nabirye et al., 2011). 

 

Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 19 år och 64 år. Deras erfarenhet redovisades i åtta 

av studierna (Admi & Eilon-Moshe, 2016; Dagget et al., 2016; Golubic et al., 2009; Halpin et 

al., 2017; Khamisa et al., 2016; Lu et al., 2015; Mahon et al., 2017; Qin et al., 2016) där 

majoriteten hade mindre än fem års erfarenhet inom yrket. I tre av studierna angavs vilket 

typ av sjukhus det handlade om där sjukhus både inom privat och offentlig sektor ingick 

(Dagget et al., 2016; Khamisa et al., 2016; Nabirye et al., 2011). I en studie redovisades vilken 

anställningsform sjuksköterskorna hade, om de hade en tillsvidareanställning eller en 

tillfällig (Qin et al., 2016). 
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Demografiska data i korrelation till arbetsrelaterad stress 

I en studie av Nabirye et al. (2011) framkom det att sjuksköterskor i alla åldrar upplevde hög 

arbetsrelaterad stress. Dagget et al. (2016) rapporterade att samtliga sjuksköterskor upplevde 

stress, men att enbart en tredjedel upplevde hög stress. I en studie Admi och Eilon-Moshe 

(2016) var nivån av den arbetsrelaterade stressen beroende på land, där thailändska 

sjuksköterskor upplevde högst stress och israeliska minst. Det fanns en signifikant skillnad 

på arbetsrelaterad stress hos de olika åldersgrupperna och Nabirye et al. (2011) beskrev det 

att den yngsta gruppen (20–29 år) var signifikant mindre stressade än sjuksköterskorna i 40–

60 års ålder. Halpin et al. (2017) visade också att det fanns en signifikant korrelation mellan 

arbetsrelaterad stress och ålder, som visade att ju äldre sjuksköterskan är desto lägre 

upplevd arbetsrelaterad stress, vilket motsätter sig resultatet från Nabirye et al. (2011). 

Studierna av Dagget et al. (2016) och Qin et al. (2016) sågs däremot ingen signifikant skillnad 

på hur sjuksköterskor i olika åldrar upplevde arbetsrelaterad stress. Admi och Eilon-Moshe 

(2016) beskrev att i Israel och Thailand minskade stressen med åldern, men i USA 

rapporterades det motsatta. I Israel såg man signifikant högre arbetsrelaterad stress hos 

yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet och i USA var de med sex till tio års erfarenhet 

mest stressade. I studien av Nabirye et al. (2011) framkom att sjuksköterskorna som arbetat i 

mer än 20 år rapporterade högre stressnivåer än de med fem eller färre års erfarenhet, vilket 

motsätter resultatet i studien av Admi och Eilon-Moshe (2016). Sjuksköterskorna med högre 

utbildningsnivå rapporterade högre nivå av arbetsrelaterad stress än de med kortare 

utbildningstid. Qin et al. (2016) såg däremot ingen signifikant skillnad mellan 

arbetsrelaterad stress och erfarenhet. 

 

Signifikanta skillnader sågs på arbetsrelaterad stress och på hur många barn 

sjuksköterskorna hade. Det visade sig att sjuksköterskor utan barn rapporterade lägre 

arbetsrelaterad stress än de med ett till fyra barn (Nabirye et al., 2011). Qin et al. (2016) 

beskriver att man såg en signifikant relation mellan typ av anställningsform och 

arbetsrelaterad stress, där sjuksköterskorna med tillfällig anställning upplevde högre 

stressnivåer. De som jobbade på offentliga sjukhus rapporterade högre stressnivåer än de 

inom den privata sektorn (Nabirye et al., 2011). Dagget et al. (2016) och Qin et al. (2016) såg 
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ingen signifikant skillnad gällande arbetsrelaterad stress och civilstatus. Admi och Eilon-

Moshe (2016) samt Dagget et al. (2016) såg ingen signifikant korrelation mellan 

arbetsrelaterad stress och kön. 

 

 

Stressfaktorer hos sjuksköterskorna och stresshantering 

I sex av studierna rapporterades att sjuksköterskorna upplevde hög arbetsbelastning (Admi 

och Eilon-Moshe, 2016; Dagget et al., 2016; Golubic et al., 2009; Halpin et al., 2017; Lu et al., 

2015; Qin et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de hade för många arbetsuppgifter 

(Admi och Eilon-Moshe, 2016; Qin et al., 2016) och att de inte hann utföra arbetsuppgifterna 

i tid. Vissa tvingades utföra arbetsuppgifter utanför sjuksköterskerollen vilket sågs som en 

stressfaktor (Qin et al., 2016). Överbeläggningar av patienter ledde till högre 

arbetsbelastning och sjuksköterskorna kunde vissa dagar inte lämna arbetet i tid (Admi och 

Eilon-Moshe, 2016). Enligt Dagget et al. (2016) var den arbetsrelaterade stressen förknippad 

med patienternas död, att se en patient lida, lite deltagande i beslutsfattande och 

otillgängliga läkare. Att otillgängliga läkare upplevdes som en stressfaktor framkom även i 

studien av Admi & Eilon-Moshe (2016). I en studie av Halpin et al. (2017) presenterades att 

sjuksköterskor med längre erfarenhet upplevde högre arbetsbelastning. I fem av studierna 

framkom det att personalbrist var en stor stressfaktor (Admi & Eilon-Moshe, 2016; Dagget et 

al., 2016; Golubic et al., 2009; Lu et al., 2015; Qin et al., 2016). Admi och Eilon-Moshe (2016) 

och Golubic et al. (2009) beskrev vidare att brist på resurser upplevdes som en stressfaktor 

till arbetsrelaterad stress. 

 

I tre av studierna framkom att sjuksköterskorna upplevde att de hade låga löner och dåliga 

förmåner (Golubic et al., 2009; Lu et al., 2015; Qin et al., 2016). Sjuksköterskorna 

rapporterade stressfaktorer som skiftarbete och rädsla över att begå misstag som kunde leda 

till vårdskada (Admi och Eilon-Moshe, 2016; Qin et al., 2016). I tre av studierna redovisas det 

att sjuksköterskorna upplevde få möjligheter till utveckling inom professionen (Golubic et 

al., 2009; Lu et al., 2015; Qin et al., 2016). En studie av Khamisa et al. (2016) syftade till att se 

samband mellan arbetsrelaterad stress och utbrändhet där det visade sig att arbetsrelaterad 
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stress är signifikant kopplat till utbrändhet. De stressfaktorer som var associerade med 

utbrändhet var brist på stöd, problem med kollegor, krav på arbetet och övertidsarbete. 

 

Sjuksköterskorna hanterade den arbetsrelaterade stressen på olika sätt, bland annat genom 

att söka stöd hos familj och vänner för att ventilera tankar och känslor. Flertalet 

sjuksköterskor hade en god inställning och tänkte positivt trots den arbetsrelaterade 

stressen, medan andra valde att tycka synd om sig själva och försökte blunda för 

verkligheten (Lu et al., 2015). Enligt en studie av Mahon et al. (2017) minskade den 

arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskorna genom mindfulness och träning. 

 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

En styrka med litteraturöversikten var att syftet innehöll alla delar och tydligt utformat. Vid 

litteratursökningen användes sökord som framkommit med hjälp av Svensk MeSH och 

Cinahl Headings och därmed finns stöd för varför just dessa sökord är bra att använda. 

Trunkering hade kunnat användas vid sökningarna, t.ex. nurse*, hospital* och experience* 

för att få fram alla böjningsformer av de tre orden. Enligt Östlundh (2017, s. 71) gör man en 

trunkering genom att endast skriva in själva ordstammen av ordet man söker och avsluta 

med ett trunkeringstecken, vanligtvis en asterisk. Att inte använda trunkeringen kan ha lett 

till att högkvalitativa artiklar gått förlorade och att detta påverkat resultatet. En av 

avgränsningarna som användes var 10 år, vilket kan ses som en styrka då 

litteraturöversikten baseras på aktuell och nyare forskning. Den andra avgränsningen var 

engelska språket, då språkkunskaper för övriga språk saknas. Detta kan ha lett till att 

högkvalitativa artiklar på andra språk än engelska fallit bort. Trots goda kunskaper inom 

engelska språket valdes vissa artiklar bort då de var svåra att förstå trots att de lästes igenom 

flertalet gånger samt med hjälp av översättningsprogram. 
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Vid kvalitetsgranskning krävdes att drygt hälften av frågorna kunde svaras på eller svaras 

med ”ja” för att uppnå medel kvalitet och därmed inkluderas i litteraturöversikten. För att 

uppnå hög kvalitet fick endast sex av frågorna lämnas obesvarade. Vart gränserna gick för 

medel respektive hög kvalitet framkom efter att kvalitetsgrankningsmallarna lästs igenom 

flertalet gånger och analyserats tillsammans för att säkerställa gemensamma förväntningar 

och krav. 

 

Vid litteratursökning användes endast ”occupational stress” som sökord, då ”job related 

stress” och ”work related stress” räknades in som synonymer enligt Svensk MeSH. Det dök 

upp relevanta artiklar som hade begränsad åtkomst och i dessa fall hade Google Schoolar 

kunnat användas för att eventuellt finna artiklarna där. Denna sökstrategi kom till känna 

efter att sökningarna redan var gjorda. Östlundh (2017, s. 78) beskriver att det är en effektiv 

metod att använda sig av sekundärsökningar eller manuella sökningar, vilket innebär att 

intressant och relevant information plockas från referenslistor. En manuell sökning har 

gjorts till denna litteraturöversikt, då artiklar som svarade på syftet dök upp i andra artiklars 

och examensarbetens referenslistor. 

 

 

Trovärdighet och överförbarhet 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487) kan termerna trovärdighet och överförbarhet 

indikera på god kvalité vid kvalitativ design. Trovärdighet handlar om hur forskarens 

förförståelse har satt sin prägel på analysen samt tydliggöra vems röst som hörs i resultatet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 230). Det syftar till huruvida samlad data och 

dess tolkningar är sanna (Polit & Beck, 2017, s. 559). Henricson (2012, s. 473–474) beskriver 

att trovärdigheten styrks i de fall kvalitetsgranskning gjorts tillsammans, vilket gjorts i 

denna litteraturöversikt. Trovärdigheten stärks ytterligare i fall någon utomstående 

kontrollerar att resultatbeskrivningarna är rimliga. Denna litteraturöversikt har kontrollerats 

av handledare samt kurskamrater vid flertalet tillfällen. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017, s. 232) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till annan kontext. För bedömning av överförbarheten är det av värde att noggrant 
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beskriva urval, deltagare, datainsamling och analys vilket har försökts uppnåtts i högsta 

grad i denna litteraturöversikt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s, 232). 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Vid kvantitativ design kan metoden diskuteras med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet (Henricson, 2012, s. 473). Reliabilitet innebär litteraturöversikten pålitlighet och 

möjlighet till reproducerbarhet.  För att uppnå detta krävs en utförlig redovisning av urval, 

sökord och datainsamling samt analys under metoden. I denna litteraturöversikt har 

information under dessa rubriker försökts beskrivas så utförligt som möjligt för att uppnå 

god reliabilitet. Henricson (2012, s. 474) beskriver att det är av betydelse att diskutera 

artiklarnas olika mätinstrument då det kan vara svårt att dra slutsatser ifall många olika 

mätinstrument använts. Artiklarna till resultatet har använt sig av sju stycken olika 

mätinstrument vilket kan ses som många, se (Bilaga 4, tabell 4). Dock har samtliga artiklar 

tydligt redovisat hur mätinstrumenten varit utformade och efter att ha analyserat 

tillvägagångssätten så framkommer att mätinstrumenten påminner mycket om varandra 

trots olika namn. Det går inte att utesluta att förförståelsen påverkat dataanalysen och 

resultatet, men den har försökts hanterats så gott det går vilket upplevts gått bra (Henricson, 

2012, s. 474). Validitet innebär giltighet och avser i vilken utsträckning det valda fenomenet 

verkligen blivit studerat (Henricson, 2012, s. 473). Inför litteratursökning till denna 

litteraturöversikt gjordes en sökordstabell vilket förenklade valet av sökord som var 

relevanta utifrån syftet. Detta kan ses som en styrka som stärker validiteten då relevanta 

sökord gav många relevanta träffar. Sökning av artiklar i olika databaser med 

omvårdnadsfokus stärker validiteten i denna litteraturöversikt, då både Cinahl och Pubmed 

har använts. I denna litteraturöversikt har de kvantitativa artiklarna olika design vilket kan 

ses som en svaghet som sänker validiteten (Henricson, 2012, s. 473–474). 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på sjukhus. I 

litteraturöversiktens kvalitativa resultat framkom det sex kategorier; för mycket att göra på för 
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lite tid, vacklande hälsa, problem inom personalgruppen, patienters och anhörigas förväntningar och 

krav, avsaknad av stöd, uppskattning och delaktighet samt upplevd stresshantering. I 

litteraturöversiktens kvantitativa resultat framkom; karaktär och deskriptiv statistik, 

demografiska data i korrelation till arbetsrelaterad stress samt stressfaktorer hos sjuksköterskorna och 

stresshantering. I denna litteraturöversikt har det kvalitativa och kvantitativa resultatet 

redovisats var för sig. Det framkommer tydligt att de två resultaten stärker och kompletterar 

varandra och huvudfynden är återkommande i dem båda.  

 

Litteraturöversiktens resultat kan lätt kopplas till Karasek och Theorells kravkontrollmodell 

och de tre komponenterna, krav, kontroll och stöd (Theorell, 2012, s. 22-23). Resultatet i 

litteraturöversikten visar att sjuksköterskorna upplevde hög arbetsbelastning. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade för mycket arbetsuppgifter att utföra samt för lite tid 

för att hinna utföra dessa. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells krav-kontrollmodell, 

vilket enligt Karasek (1979) kan placeras under ”krav”. Detta kan tolkas som att 

sjuksköterskor upplever att de har höga krav på sig på grund av den höga 

arbetsbelastningen samt otillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna. Det visade sig 

att den höga arbetsbelastningen även berodde på personalbrist, frånvaro och 

överbeläggningar. IVO (2016) rapporterar att det finns en ohållbar bemanningssituation där 

det finns risk att underbemanning och ojämn arbetsbelastning kan äventyra 

patientsäkerheten. I en studie av Kanai-Pak, Aiken, Sloane och Poghosyan (2008) 

rapporterade sjuksköterskorna att det inte fanns tillräckligt med personal på deras 

arbetsplatser vilket medförde att de inte kunde utföra god vård av hög kvalitet. Enligt 

Arbetsmiljöverket (u.å.) kan höga krav utan tillräckligt med resurser leda till ökad stress och 

arbetsbelastningen på arbetstagarna blir på sikt skadligt.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick bekräftelse från ledningen, var delaktiga i 

beslutsfattanden samt att de hade brist på möjlighet till utveckling. Enligt Karasek och 

Theorells krav-kontrollmodell kan detta placeras under ”kontroll” (Karasek, 1979). Detta 

kan kopplas till att sjuksköterskorna upplevde att de hade låg kontroll då de inte hade 

möjlighet till utveckling samt förmåga att ta egna beslut. Detta stärks även i en studie av 

Gardulf et al. (2005) där sjuksköterskorna valde att avsluta sin anställning då de hade få 
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möjligheter till utveckling och beslutsfattanden. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 2018:126, kap. 

2, 1 §) ska arbetstagarna få vara delaktiga i beslut. Detta tyder på att arbetsgivarna inte 

tillåter sjuksköterskorna att delta i beslutsfattanden, vilket tyder på att arbetsgivarna brister 

i sin skyldighet att följa lagen. I litteraturöversiktens resultat framkom det att 

sjuksköterskorna ansåg att de hade låga löner och dåliga förmåner, vilket ledde till att de 

inte kände sig uppskattade. I en studie av Gardulf et al. (2005) visade sig att flertalet 

sjuksköterskor valde att avsluta sin anställning på grund av den låga lönen. Att 

sjuksköterskor avslutar sin anställning leder till ökad personalomsättning som skulle kunna 

inverka på omvårdnaden. En högre lön för sjuksköterskorna skulle kunna bidra till att de 

kvarstannar på arbetet och att de känner sig mer uppskattade för de arbete de utför.  

 

Sjuksköterskorna upplevde begränsat stöd från ledningen där stöd är den sista 

komponenten i Karasek och Theorells krav-kontrollmodell (Theorell, 2012, s. 22–23). I en 

studie av Gardulf et al. (2005) framkom det att sjuksköterskorna upplevde begränsat stöd 

från ledningen vilket i sin tur ledde till att sjuksköterskorna valde att avsluta sin anställning. 

Med ökat stöd och uppskattning från ledningen skulle det kunna leda till minskad 

personalomsättning. De tre komponenterna – höga krav, låg kontroll och lågt stöd placerar 

sjuksköterskan i den ”spända” situationen i modellen, vilket är den situation som ökar risk 

för ohälsa (Theorell, 2012, s. 22–23). I litteraturöversiktens resultat framkom det att 

sjuksköterskornas hälsa påverkades av den arbetsrelaterade stressen vilket stärker krav-

kontrollmodellen och dess tillförlitlighet och användningsområde.  

 

Det redovisas i litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskorna upplevde att de var 

stressade, hade känslor av ångest samt att de hade en rädsla av att begå misstag som skulle 

orsaka skada på patienterna. Enligt Socialstyrelsen (2018) ökar risken för misstag när 

personalen stressar, vilket kan tolkas som att sjuksköterskornas hälsa påverkar 

patientsäkerheten. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 4 §) framgår det att 

sjuksköterskor är skyldiga att bidra till hög patientsäkerhet. Att patienternas vård kan 

påverkas utav den arbetsrelaterade stressen framkommer även i de Bloom et al. (2009). 

Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan se efter sin egen hälsa så att förmågan att ge god 

vård inte äventyras (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Med detta kan sjuksköterskan 
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sättas på prov för att bidra till god vård och hög patientsäkerhet samtidigt som stress visar 

sig öka risken för misstag.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskorna upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen påverkades av problem inom personalgruppen, så som 

samarbetssvårigheter, konflikter, kommunikationsproblem och ojämna kompetensnivåer.  

En återkommande stressfaktor hos sjuksköterskorna var bristande samarbete med läkare. 

Sjuksköterskorna upplevde att läkarna var otillgängliga och att kommunikationen brast 

mellan dem. I en studie av Riley et al. (2018) framkom det att även läkare upplever liknande 

problem gentemot sina sjuksköterskekollegor. Detta kan ses som fascinerande, att båda 

professionerna upplever liknande samarbetsproblem sinsemellan. Detta kan förklaras av 

Tan, Zhou och Kelly (2017) som menar på att sjuksköterskor och läkare har olika språk och 

utbildningsbakgrunder vilket bidrar till kommunikationsutmaningar mellan varandra. 

 

Två av studierna i resultatet hade motsägelsefulla resultat då de visade att 

sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad stress påverkades av ålder och erfarenhet. 

Att studierna motsätter sig kan ses som intresseväckande. En studie av Lee och Wang (2002) 

visar att yngre sjuksköterskor upplever högre arbetsrelaterad stress än äldre medans en 

studie från Kirkcaldy och Martin (2000) säger det motsatta. I litteraturöversiktens resultat 

visade det sig även att två av studierna hade motsägelsefulla resultat när det handlade om 

att sjuksköterskor med längre erfarenhet upplevde högre stressnivåer.  

Det skulle kunna vara så att yngre sjuksköterskor med lägre erfarenhet känner en viss 

instabilitet i sjuksköterskerollen samt en viss osäkerhet vid utförande av olika moment i 

arbetet. Det kan upplevas motsägelsefullt att äldre sjuksköterskor med längre erfarenhet 

upplever ökade stressnivåer. Det skulle kunna anses att de med längre erfarenhet har en 

ökad trygghet i rollen som sjuksköterska och mer kompetent till att hantera stressfulla 

situationer. Däremot skulle sjuksköterskan kunna stärka sin roll genom handledning och 

utbildning som i sin tur skulle kunna leda till att sjuksköterskan kan ge en god vård på ett 

patientsäkert sätt.  
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Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskorna upplevde hög arbetsrelaterad stress 

som var relaterat till hög arbetsbelastning samt för lite tid för att utföra arbetsuppgifter. Den 

arbetsrelaterade stressen kunde även påverka sjuksköterskors hälsa. Sjuksköterskor ska 

verka för hög patientsäkerhet och god omvårdnad vilket kan påverkas av den 

arbetsrelaterade stressen. Sjuksköterskorna upplevde få möjligheter till utveckling samt att 

de inte fick vara delaktiga i beslutsfattanden. Det är av stor vikt att sjuksköterskorna får vara 

delaktiga i beslutsfattanden på sin arbetsplats. Arbetsgivare bör stötta, vara lyhörda och 

samarbeta med sjuksköterskorna för att verka för en god arbetsmiljö och säkerställa 

patientsäkerheten. Vidare forskning bör göras med inriktning på vad arbetsgivaren 

tillsammans med sjuksköterskan kan göra för att förebygga arbetsrelaterade stressen samt 

förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten.   
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Bilaga 1. 

 

Tabell 1. Sökordstabell. 

Sjuksköterskor Upplevelser Arbetsrelaterad 

stress 

Sjukhus 

Nurses Experiences   

 

 

Stress, 

occupational, 

 

Occupational 

stress 

 

Nursing staff, 

hospital 

 

Hospitals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 

Tabell 2. Översikt över sökningar. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal träffar Urval* 1 Urval* 2 Urval* 3 Urval* 4 Urval* 5 Artikel 

Cinahl 

4/9-19 

“stress, occupational”, AND 

“nurses”, AND “hospitals” 

AND “nursing staff, hospital” 

AND “experiences” 

10 år 

Engelska 

218 218 78 20 14 9 Admi et al. (2016); 

Dagget et al. 

(2016); Halpin et 

al. (2017); Khamisa 

et al. (2016); Lu et 

al. (2015); Mahon 

et al. (2017); 

Nabirye et al. 

(2011); Su et al. 

(2009); Van 

Bogaert et al. 

(2017). 

Pubmed 

6/9-19 

”Occupational stress”, AND 

”nurses” AND ”hospitals” AND 

”experiences”. 

10 år 

Engelska 

346 346 212 23 9 4 Adib-Hajbaghery 

et al. (2012); 

Eslami Akbar et al. 

(2016); Happell et 

al. (2013); 

Yuwanich et al. 

(2016). 

Manuell 

sökning 

       4 Dawson et al. 

(2014); Golubic et 

al. (2009); Lim et 

al. (2011); Qin et 

al. (2016). 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Kvalitetsgranskning, Urval 5: Artiklar till resultatet. 

 



 

 

Bilaga 3. 

 

Tabell 3. Översikt över inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Adib-

hajbaghery 

et al. 

2012 

Iran. 

Förstå sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelser av arbetsrelaterad 

stress. 

Kvalitativ 

studie. 

19. Öppna 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

kontant var tvungna att vara alerta 

och beredda på patienters försämring 

vilket upplevdes stressfullt. Intresset 

för arbetet lindrade stressen i arbetet 

och hur de hanterade det. Kände att 

de var tvungna att prioritera 

karriärer före familjelivet. 

 

Hög 

kvalitet. 

Admi & 

Eilon 

Moshe, 

2016 

Israel, 

Ohio, 

Thailand. 

Jämföra upplevelser av stress och 

dess intensitet hos sjuksköterskor på 

sjukhus i tre olika länder. 

Deskriptiv 

kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

 

2616. 

Israel (561) 

Ohio (107) 

Thailand 

(272) 

 

Frågeformulär. 

 

Mätinstrument/skalor

. 

Sjuksköterskorna i Thailand angav 

högre i nivå av stress och 

sjuksköterskorna i Israel lägst. 

Samtliga länder ansåg att ”stort 

ansvar” och ”brist på resurser” var 

de mest stressfyllt. 

 

Medel 

kvalitet. 

Dagget et 

al. 

2016 

Etiopien. 

Uppskatta arbetsrelaterad stress och 

dess orsak hos sjuksköterskor på 

sjukhus i Etiopien. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

341. 

(26) 

Frågeformulär. 

 

Mätinstrument/skalor 

De mest stressfyllda situationen för 

sjuksköterskorna var när en patient 

dog samt se patienter lida. 

 

 

 

Medel 

kvalitet. 

 

 

 

 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Dawson et 

al. 

2014 

Australien. 

Framföra sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelser av omsättning av 

sjuksköterskor på sjukhus och 

identifiera strategier för att bibehålla 

personal och dess arbetsnöjdhet och 

utförande. 

Kvalitativ 

studie. 

 

 

362. Öppna frågor. 

Handskrivna. 

 

Innehållsanalys. 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

begränsade karriärmöjligheter, lågt 

stöd från personal, ingen 

uppskattning och attityder hos 

kollegor vilket påverkade deras 

beslut huruvida de ville stanna på 

arbetet. 

Medel 

kvalitet. 

Eslami 

Akbar et al. 

2016 

Iran. 

Upptäcka sjuksköterskors 

erfarenheter att identifiera strategier 

för att hantera arbetsrelaterad stress. 

Kvalitativ 

studie. 

 

18. Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Konventionell 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskor använde olika sätt att 

hantera arbetsrelaterad stress. De 

hanterade stress genom att ta 

kontroll över olika situationer, ligga 

steget före, söka hjälp och undvika 

stressfyllda situationer. 

Medel 

kvalitet. 

Golubic et 

al. 

2009 

Kroatien. 

Undersöka vilka stressorer 

sjuksköterskor upplever i 

arbetsmiljön samt jämföra 

arbetsrelaterad stress mellan två 

grupper med olika utbildningar. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

1392. 

(306) 

Frågeformulär. 

 

Mätinstrument/skalor

. 

Den största skillnaden mellan dessa 

två grupper var ”skiftarbete” och 

”risker på arbetsplatsen” där de med 

lägre utbildning angav högre poäng. 

Medel 

kvalitet. 

Halpin et 

al. 

2017 

Storbritann

ien. 

Undersöka nyexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av 

stressorer och stress under deras föra 

12 månader inom yrket. 

Beskrivande 

longitudinel

l, mixad 

metod. 

 

Kohortstudi

e. 

288. 

(202) 

 

14 = 

(kvalitativa 

delen) 

Frågeformulär. 

 

Mätinstrument/skalor

. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk analys. 

”Arbetsbelastning” rapporterades 

som den mest vanligt förekommande 

stressorern. Vissa ansåg att det fanns 

attityder inom personalen som ökade 

stressen på arbetet. 

Medel 

kvalitet. 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Happell et 

al. 

2013 

Australien. 

Utifrån sjuksköterskeperspektiv 

identifiera arbetsrelaterade stressorer 

och sätt att minska dem. 

Kvalitativ 

utforskande 

studie. 

38. Intervjuer. 

 

Induktiv 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

orsaken till arbetsrelaterad stress var 

hög arbetsbelastning, otillgängliga 

läkare, inget stöd från ledningen, 

skiftarbete, problem inom 

arbetsgruppen, patienters anhöriga 

och ingen utveckling inom karriären. 

Sjuksköterskorna hade olika förslag 

hur de kunde minska på stressen 

genom att ändra på skiftarbete, ha 

möjlighet till rast, uppskattning från 

ledningen. 

 

 

Hög 

kvalitet. 

Khamisa et 

al. 

2016 

Sydafrika. 

Få en bättre förståelse för relationer 

mellan arbetsrelaterad stress, 

utbrändhet, arbetsnöjdhet och hälsa 

hos sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

longitudinel

l studie. 

1200. 

 

Frågeformulär. 

 

Generaliserad analys. 

Alla 5 stressorer, patientvård, 

personalproblem, övertid, brist på 

stöd, krav på arbetet var associerade 

med arbetsnöjdhet och hälsa. Krav på 

arbete var associerade med 

utbrändhet. 

 

Medel 

kvalitet. 

Lim et al. 

2011 

Singapore. 

Studera sjuksköterskors erfarenhet av 

daglig stress och coping. 

Kvalitativ 

studie. 

 

23. Semistrukturerade 

intervjuer via email. 

 

Tematisk analys. 

Sjuksköterskorna upplevde att hög 

arbetsbelastning, tidspress, för 

mycket ansvar, brist på stöd ökade 

den arbetsrelaterade stressen. De 

hanterade stressen genom att ta en 

paus, söka emotionellt stöd, vara 

troende.    

 

 

Hög 

kvalitet. 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Lu et al. 

2015 

Kina. 

Undersöka relationer mellan 

copingstrategier och arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskor på 

akutmottagningen. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsst

udie. 

127. 

(14) 

Frågeformulär. 

 

Multipel 

regressionsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde stressorer 

som hög arbetsbelastning, 

tidfördelning samt dålig arbetsmiljö. 

Sjuksköterskorna hanterade stressen 

genom att tänka positivt, prata med 

andra samt söka råd hos andra. 

 

Hög 

kvalitet. 

Mahon et 

al. 

2017 

Irland. 

Upptäcka effekten av mindfullness, 

en mindfullness-meditation-

intervention på sjuksköterskors stress. 

Kvantitativ 

Pilotstudie. 

 

Pre/posttest. 

90. 

 

Frågeformulär. 

 

Mätinstrument/skalor

. 

 

Fann skillnader mellan pre och 

posttest. Den upplevda stressen 

minskade. 

Medel 

kvalitet. 

Nabirye et 

al. 

2011 

Uganda 

Bedöma nivåer av arbetsrelaterad 

stress, arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation samt hur de påverkas 

av arbete och personlighetsdrag. 

Kvantitativ 

tvärssnittsst

udie. 

Korrelation. 

400. 

(67) 

Frågeformulär. 

 

Deskriptiv statistik. 

Den arbetsrelaterade stressen var 

lägre hos yngre sjuksköterskor än 

äldre sjuksköterskor. De påverkades 

av antal barn, privat eller statligt 

sjukhus, utbildningsnivå och 

erfarenhet. Resultatet visar att hög 

arbetsrelaterad stress medförde lägre 

arbetstillfredsställelse och lägre 

arbetsprestation. 

 

 

Hög 

kvalitet. 

Qin et al. 

2016 

Kina 

 

Utreda effekten av stress på 

sjuksköterskors fysiska och psykiska 

hälsa och minska deras effektivitet. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstu

die. 

 

Utforskande

. 

400. 

(6) 

Frågeformulär. 

 

Korrelationsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde hög 

arbetsbelastning, brist på personal, 

låg lön, rädsla för misstag, brist på 

möjligheter till utveckling samt låg 

social status.   

Hög 

kvalitet. 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Su et al. 

2009 

Taiwan. 

Undersöka sjuksköterskors 

stressupplevelser vid arbete på 

sjukhus. 

Kvalitativ 

studie. 

28. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Multistep analys. 

Ständigt organisatoriska 

förändringar och krav från samhället 

ökade den arbetsrelaterade stressen 

hos sjuksköterskorna. 

Medel 

kvalitet. 

Van 

Bogaert et 

al. 

2017 

Belgien. 

Studera sjuksköterskor och chefers 

uppfattningar och erfarenheter av 

sjuksköterskornas arbetsbelastning. 

Mixad 

metodstudie

. 

Endast den 

kvalitativa 

delen 

användes 

till 

resultatet. 

 

9. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk analys. 

Sjuksköterskorna beskrev olika 

faktorer som påverkades av den höga 

arbetsbelastningen och 

arbetsförhållanden på arbetet. 

Hög 

kvalitet. 

Yuwanich 

et al. 

2016 

Thailand. 

Utforska sjuksköterskors 

uppfattningar om arbetsbelastning på 

en akutmottagning. 

Kvalitativ 

studie. 

21. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskorna beskriver hur den 

arbetsrelaterade stressen inverkar på 

deras arbete samt hur deras fysiska 

och psykiska hälsa påverkas. 

Hög 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. 

 

Tabell 4. Översiktstabell över kvantitativa artiklarnas resultat. 

Författare 

Land 

Antal 

sjuksköterskor 

Antal 

kvinnor 

Antal 

män 

Civilstatus Antal barn Ålder Antal års 

erfarenhet 

Sektor Anställnings

form 

Mätinstrument Signifikans

nivå 

Admi & 

Eilon-

Moshe, 

 

Israel, 

USA 

2616 st 

 

2438 st 

 

(93,2%) 

 

170 st 

 

(6,5%) 

 

 

* * <30 år = 21% 

31-40 år = 

44,5% 

41-50 år = 

25,2% 

>51 år = 8,6% 

 

<5 år = 19,2% 

6-10 år = 18% 

11-15 år = 

23,6% 

>15 år = 39,3% 

* * Charge Nurse 

Stress 

Questionnaire. 

p <0,05 

Dagget et 

al. 

Etiopien. 

315 st 155 st 160 st Gift = 136 

st 

Singel = 

172 st 

Skild = 7 st 

* <24 år = 103 st 

25-29 år = 151 

st 

30-34 år = 18 

st 

>35 år = 43 st 

6 mån-5 år = 

243 st 

6-10 år = 38 st 

>10 år = 34 st 

Offentlig * Nursing Stress 

Scale 

p <0,05 

Golubic et 

al. 

Kroatien. 

1086 st 1010 st 

 

(93%) 

76 st 

 

(7%) 

Gift = 684 

st 

 

(63%) 

Inga barn = 

434 st 

1 barn = 

195 st 

2 barn = 

402 st 

 

19-64 år 

 

(m=38,7 år) 

m=13,9 år * * Occupational 

Stress 

Assessment 

Questionnaire. 

p <0,05 

Halpin et 

al. 

Storbritann

ien. 

288 st 259 st 29 st * * m=31,7 år 0-12 mån 

 

 

 

 

 

* * Nursing Stress 

Scale. 

* 



 

 

Författare 

Land 

Antal 

sjuksköterskor 

Antal 

kvinnor 

Antal 

män 

Civilstatus Antal barn Ålder Antal års 

erfarenhet 

Sektor Anställnings

form 

Mätinstrument Signifikans

nivå 

Khamisha 

et al. 

Sydafrika. 

277 st * * * * <20 - 50 år <1 år - 25 år Offentlig 

och 

privat 

* Nursing Stress 

Inventory, 

Maslach 

Burnout 

Inventory-

Human 

Services Survey 

* 

Lu et al. 

Kina. 

127 st * * Ogift = 71 

st 

Gift = 51 st 

Skild = 3 st 

Singel = 2 

st 

* * <4 år = 51% 

5-9 år = 29% 

10-14 år = 15% 

15 år = 5% 

* * Occupational 

Stress Source 

Questionnaire 

& Coping 

Strategies 

Questionnaire. 

* 

Mahon et 

al. 

Irland. 

90 st 89 st 1 st * * 24-62 år 

 

(m=44 år) 

m=21 år * * Perceived 

Stress Scale 

p <0,05 

Nabirye et 

al. 

Uganda. 

333 st 317 st 16 st Gift = 206 

st 

Skild = 32 

st 

Änka = 11 

st 

Ogift = 84 

st 

Inga barn = 

68 st 

1-2 barn = 

138 st 

3-4 st barn 

= 98 st 

>5 = 29 st 

20-29 år = 91 

st 

30-39 år = 135 

st 

40-49 år = 71 

st 

50-60 år = 36 

st 

* Offentlig 

och 

privat 

* Nurse Stress 

Index 

* 

Qin et al. 

 Kina. 

394 st * * Gift = 175 

st 

Singel = 

219 st 

* <26 år = 184 st 

26-40 år = 189 

st 

>40 år = 21 st 

1-3 år = 221 st 

3-5 år = 75 st 

>5 år = 98 st 

* Tillfällig = 

315 st 

Tillsvidare = 

79 st 

Nursing Stress 

Scale 

p <0,05. 

 

* = framgår inte i studiens resultat 


