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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress uppstår när skillnader finns mellan arbetets krav och den 

mängd kontroll som varje individ har för att möta dessa krav. Syfte: Beskriva hur 

sjuksköterskor påverkas av arbetsrelaterad stress. Metod: En litteraturöversikt som baseras 

på 16 kvalitativa artiklar. Artiklarna söktes fram via PubMed och Cinahl. Materialet 

granskades, analyserades och sammanställdes sedan till ett resultat. Resultat: Två 

huvudteman framkom, Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskors arbete och Hur 

påverkar den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskors välbefinnande utanför arbetsplatsen. Åtta 

respektive sex underteman redovisas under de två huvudteman. Arbetsrelaterad stress 

påverkar sjuksköterskor negativt både på deras arbete och i deras privatliv. Diskussion: 

Den arbetsrelaterade stressen får konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter, det är 

av stor vikt att bibehålla hälsa och välbefinnande hos sjuksköterskor. Genom att 

sjuksköterskor får delta i stressförebyggande åtgärder kan den arbetsrelaterade stressen 

minskas eller ha mindre påverkan hos sjuksköterskorna. Slutsats: Kraven och ansvaret på 

sjuksköterskor ökar ständigt vilket leder till att stressen ökar ytterligare. Det bör forskas mer 

i hur arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskor och vad konsekvenserna av detta 

resulterar i för att få en större medvetenhet inom detta problemområde. 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, litteraturöversikt, sjuksköterskor, upplevelser 
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BAKGRUND 

Ett hälsosamt jobb innebär att kraven på medarbetarna är rimliga i förhållande till de 

förmågor och resurser som finns tillgängliga. Hur mycket kontroll medarbetarna har över 

sitt arbete och hur mycket stöd som fås ifrån personer i arbetsomgivningen spelar också stor 

roll. Arbetsrelaterad stress kan orsakas av en dålig arbetsorganisation och genom avsaknad 

av kontroll över olika arbetsprocesser. Brist på stöd och otillfredsställande villkor 

förekommer även det som orsaker till arbetsrelaterad stress (World Health Organization, 

2017). 

 

Begreppet stress 

Ordet stress användes första gången på 1300-talet för att hänvisa till svårigheter, motgångar 

eller bedrövelse. Sent på 1600-talet gjorde en framstående biologfysiker vid namn Robert 

Hooke ett bidrag till att formulera en ingenjörsanalys av begreppet stress. I sin analys tog 

Hooke upp frågan om hur konstgjorda strukturer såsom broar skulle utformas för att kunna 

bära tunga last utan att kollapsa. Broar utsätts för olika naturliga krafter som kan förstöra 

dem. Hookes tog fram tre grundläggande begrepp, belastning, stress och påfrestning. 

Belastning avser yttre krafter såsom vikt, stress är själva brons struktur som då belastningen 

tillämpas på. Påfrestningen är deformationen av denna struktur som åstadkommits genom 

samspelet mellan belastningen och stressen. Denna modell hade inverkan på 1900-talets 

modell av stress som bygger på idén att belastning är en extern kraft som är jämförbar med 

en extern stresstimulans och påfrestningen är jämförbar med stressresponsen eller 

reaktionen. Dessa idéer kan tillämpas på samhället, kroppen eller sinnet hos en individ men 

de tre grundläggande begreppen omfördelas och används då annorlunda. Den externa 

ingången är en stresstimulans eller en stressor, stressresponsen eller reaktionen är utgången. 

Påfrestning används fortfarande av fysiologer för att företräda den stressframställda 

förändringen av kroppen. Sociologer som främst fokuserar på det sociala systemet vänder 

ofta de tre begreppens ordning och menar att det finns en påfrestning i det sociala systemet 

och vilka stressreaktioner som ingår i detta system. Hur än dessa tre begrepp används så 

finns det nästan alltid en stresstimulans som orsakas av en yttre händelse eller en stressor, 

och ett svar eller en reaktion för dessa (Lazarus, 1999, s.31-32). 
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Hur påverkas människan av stress 

Vilka symtom en människa uppvisar vid stress och hur dessa påverkar kan variera mellan 

varje individ. Symtomen delas ofta upp i olika kategorier som innefattar kognitiva, fysiska, 

emotionella och beteendemässiga symtom. Kognitiva faktorer kan vara problem med 

minnet, svårt att koncentrera sig, förlust av objektivitet, känna sig orolig och rädd att något 

ska hända. Fysisk påverkan vid stress kan resultera i huvudvärk, sömnlöshet, eksem, 

förkylning, yrsel och diarré eller förstoppning. Det emotionella som ses vi stresspåverkan 

hos människor visar sig ofta som rastlöshet, irritation, att känna sig spänd och ha svårt att 

slappna av. Det kan också påverka personer genom att de känner sig ensamma eller 

isolerade och deprimerade. Även påverkan på beteendet ses hos personer som utsätts för 

stress och det visar sig genom att de äter mer eller mindre och drabbas av sömnproblem. 

Långvarig kronisk stress kan få konsekvenser. Det finns flera medicinska tillstånd som är 

relaterade till eller anses förvärras av stresspåverkan, bland dessa ses kronisk smärta, 

migrän, halsbränna, högt blodtryck, diabetes, fetma, astma och substansmissbruk (Lambert 

& Lambert, 2008). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress kan beskrivas som de fysiska och känslomässiga utfall som uppstår 

när skillnader finns mellan arbetets krav och mängden kontroll som individen har för att 

möta dessa krav. När stress uppstår är det en indikation på att kraven en person ställs inför 

har överstigit personens personliga resurser, det kan gälla både fysiska, emotionella eller 

sociala resurser. När utmaningar och arbetsbelastningar blir för höga för personen och dessa 

ej går att hantera uppstår arbetsrelaterad stress (Lambert & Lambert, 2008). 

 

Vad orsakar arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplever stress i sitt yrke, många olika arbetsuppgifter bidrar till att de 

upplever sitt arbete som stressigt. Hög arbetsbelastning och höga krav på att patienter och 

deras familjer ska få kvalitetsvård, ta hand om döende patienter, ägna sig åt administrativa 

uppgifter och rädslan av att begå misstag är stressorer som sjuksköterskor beskriver. Brist 

på resurser och dålig struktur i organisationen bidrar till att sjuksköterskor känner sig 

stressade i sitt arbete (Chantal Uwimana & Kerr, 2017; Mctiernan & Mcdonald, 2015; Van 

der Colff & Rothmann, 2014). Sjuksköterskor upplever det stressande när inte rätt 

utrustning finns på plats och när läkare inte finns närvarande i akuta situationer 
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(Gholamzadeh, Sharif, Dehghan Rad, 2011). Stressiga situationer uppstår när sjuksköterskor 

förväntas vara tillgängliga för flera patienter samtidigt. När sjuksköterskan är medveten om 

att en patient och dennes anhöriga ängsligt väntar samtidigt som hon tar hand om en annan 

patient förstärks stressen ytterligare på ett negativt sätt (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003).  

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans etiska kod som är framtagen av sjuksköterskor, för sjuksköterskor, kan ses 

som en vägledning för världens sjuksköterskor, att de ska arbeta efter samma 

förhållningssätt. I International College of Nursing´s (ICN) etiska kod ingår fyra 

ansvarsområden.  

Sjuksköterskan och allmänheten 

I första hand är sjuksköterskans ansvar riktat till personer som är i behov av vård, 

sjuksköterskan har också ansvaret att se till att information ges på ett tillräckligt och 

lämpligt sätt. I sjuksköterskans profession ligger också ansvaret att hantera personliga 

uppgifter konfidentiellt. Sjuksköterskan ska vara professionell när det kommer till att vara 

lyhörd, visa respekt och medkänsla.  

Sjuksköterskan och yrkesutövningen 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sättet som hon utövar sitt yrke på, hon ska 

också ta ansvar för att upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande. När 

teknik och ny forskning används i arbetet ska sjuksköterskan se till att vården sker i 

överensstämmelse med patientens säkerhet och värdighet. Sjuksköterskan ska visa på bra 

omdöme när det gäller att bedöma sin egen och andras kompetens.   

Sjuksköterskan och professionen  

Sjuksköterskan ska vara medveten om miljöns betydelse för hälsan. Sjuksköterskan har 

huvudansvaret för att arbeta fram och använda riktlinjer inom omvårdnad, ledning, 

forskning och utbildning. Sjuksköterskan medverkar till att upprätthålla och utveckla 

omvårdnadens värdegrund. Sjuksköterskan ska ta ställning till oetiska metoder och 

förhållanden.  

Sjuksköterskan och medarbetare 

Sjuksköterskan ska arbeta för ett gott samarbete och respektera sina medarbetare. 

Sjuksköterskan ska vidta lämpliga åtgärder för att stödja eller vägleda medarbetare för att 

utveckla högre etisk medvetenhet. Sjuksköterskan ska ingripa för att skydda enskilda 
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personer eller familjer om deras hälsa är hotad av en medarbetare eller annan person 

(Svensk sjuksköterskeförening och ICN 2014).  

 

Utifrån ICN’s etiska koder och tidigare presenterad litteratur är det uppenbart att en 

sjuksköterska som arbetar under stressfyllda förutsättningar (oavsett orsak) får svårigheter 

att uppnå hög kvalitet inom alla områden. För att bibehålla en hög kvalitet och 

måluppfyllelse inom ICN’s etiska koder belyser McNeely (2005) i sin studie att mer 

forskning inom stressreducering och hälsoförbättring bland sjuksköterskor behövs. Kunskap 

om vilka omvårdnadsmodeller som är hälsosamma eller mindre hälsosamma för 

sjuksköterskor kan leda till bättre val för att testa om hälsoförbättringar förekommer genom 

att ändra vårdmodeller. Logiskt sett så skulle förbättringar för sjuksköterskor leda till 

förbättringar för patienter. Information behövs om hur olika vårdmodeller och arbetssystem 

påverkar stressnivåerna hos sjuksköterskor och hur de olika stressnivåerna påverkar 

sjuksköterskors hälsa och prestation. 

 

Samhället förväntar sig mer och mer av vården, patienter vill att deras hälsa ska bli bättre 

och de förväntar sig också att vården ska hålla en hög kvalité. Utbrändhet är vanligt 

förekommande hos både sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Höga stressnivåer är en av 

anledningarna till utbrändheten. Utarbetad personal kan inte utföra sitt arbete vilket 

resulterar i mer stress för den personal som arbetar. Otillfredsställda sjuksköterskor 

associeras med lägre antal nöjda patienter. Hög arbetsbelastning leder till att misstag i 

sjuksköterskornas arbete kan begås. Om avståndet mellan förväntningarna hos samhället 

och de tillgängliga resurserna inom vården fortsätter att öka kommer känslan av stress att 

växa. Vård ska vara ett förhållande mellan de som tillhandahåller vård och de som är i 

behov av vård. Detta förhållande bör vara samspelt för att kunna gynna båda parter 

(Bodenheimer & Sinsky, 2014). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är ett begrepp som teoretiker har försökt definiera i tusentals år. En av inriktningarna 

gällande hälsa är den humanistiska inriktningen, här ses hälsa som något mer eller något 

annat än frånvaro av sjukdom. Utgångspunkten är ofta hälsa och inte sjukdom. Salutogenes 

går under den humanistiska synen på hälsa och menar att kaos och stress är alltid 

närvarande, det viktiga är inte vad som orsakar sjukdomar utan hur människan trots olika 
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påfrestningar ändå kan upprätthålla hälsa. Människan skall ses som en helhet och dennes 

hälsa beror på hur hon kan behärska omvärlden. Förhållandet mellan hälsa och 

välbefinnande kan ses på flera sätt. Välbefinnande ses som en viktig beståndsdel i att ha 

hälsa, en människa kan ha gott välbefinnande även om denne har en obotlig sjukdom 

liksom en människa som inte har någon diagnostiserad sjukdom inte behöver känna 

välbefinnande. Hälsa kan ses som en del av välbefinnande eller välbefinnande som en del av 

hälsa (Medin & Alexandersson, 2000, s.46, 63, 75-80). 

 

Teoretisk referensram 

I denna litteraturöversikt är fokus arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor och därför har 

det valts att ha en ”positiv” syn på hälsa, det vill säga: vad som orsakar och upprätthåller 

hälsan hos en människa, även kallat ett Salutogent perspekt. Begreppet salutogenes 

formades av Aaron Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi. Patogenes är 

motsatsen till salutogena och fokuserar istället på att försöka förstå varför människor blir 

sjuka. Antonovsky menar att det salutogenesa synsättet är bättre för att då ses hela 

människan och dennes subjektiva uppfattning om hela hälsotillståndet. KASAM som 

Antonovsky utvecklade som en del i sitt sökande av svar på varför vissa människor tar sig 

genom livet med en positiv syn trots att de varit utsatta för stora påfrestningar, stress, 

lidande och förluster jämfört med andra människor som inte klarar av att hålla sin positiva 

grundsyn (Antonovsky, 1979, s.35-37, 123-124). 

 

Inom det salutogena hälsoperspektivet har Känsla Av SAMmanhang (KASAM) av 

Antonovsky identifierats som en viktig del. KASAM består av tre komponenter, begriplighet 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet utgör kärnan av dessa tre komponenter, den syftar till att beskriva i vilken 

utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli som är gripbara, att uppleva 

information som sammanhängande, strukturerad och tydlig och inte som kaotisk, 

oförklarlig eller oordnad. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

stimuli denne kommer möta är förutsägbara, eller när de kommer oväntat ändå går att 

ordna eller förklara. Människor med hög begriplighet klarar av att möta utmaningar och 

kriser i livet och uthärda dem. Hög begriplighet innebär även att människor har en förmåga 

att bedöma verkligheten och ta med sig erfarenheter från livets skeden och kunna handskas 

med dem.  
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Hanterbarhet som är den andra komponenten handlar om att människor ser de resurser som 

finns till hands för att hantera de krav och utmaningar de ställs inför. Dessa resurser kan 

vara både egna redskap som finns till förfogande eller personer i ens närhet. Människor med 

en hög hanterbarhet kommer således känna att när olyckliga saker händer i livet kommer 

dessa människor kunna behärska det på ett bra sätt.  

Den tredje komponenten meningsfullhet ses som KASAMs motivationskomponent. 

Meningsfullheten syftar på att se i vilken utsträckning en människa känner att livet har en 

känslomässig innebörd, en del av de krav och problem som människan utsätts för under 

livet är värda att lägga engagemang på. När olyckliga omständigheter inträffar i livet 

försöker människor med hög meningsfullhet att se en mening med dessa händelser och göra 

det bästa för att ta sig igenom den krisen eller situationen på bästa sätt (Antonovsky, 2005, 

s.42-46). 

 

Definition av KASAM: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dess stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005, s.46). 

 

KASAM kan därmed ses ha hög relevans i utforskande av stress utifrån Lazarus syn på 

stressorer och stressrespons beskrivet ovan (Lazarus, 1999, s.31-32). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att stress kan resultera i negativa konsekvenser både för sjuksköterskan och 

den hon vårdar. För att sjuksköterskor ska kunna tillhandahålla vård av god kvalitét är det 

därför av stor betydelse att de känner en tillfredsställelse med sitt yrkesutövande och att den 

arbetsrelaterade stress de upplever är begriplig och hanterbar. Det finns en del forskning 

som belyser stress och dess konsekvenser i utövande av vård, men det är identifierat att 

sammanställande av forskningen är nödvändig för att få en överblick. Utifrån detta kan det 

ses som viktigt att uppnå en fördjupad förståelse för hur den arbetsrelaterade stressen 

påverkar sjuksköterskor. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskor påverkas av 

arbetsrelaterad stress. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskors arbete? 

Hur påverkas sjuksköterskors välbefinnande av den arbetsrelaterade stressen utanför 

arbetet?  

 

METOD 

Design 

Det här arbetet är en litteraturöversikt, vilket handlar om att få en överblick av ett 

omvårdnadsrelaterat område eller problem samt hur kunskapsläget ser ut. Genom att 

systematiskt söka upp och summera den forskning som finns inom ett visst område får du 

en uppfattning om vad som studerats tidigare (Friberg, 2012, s.133). Denna litteraturöversikt 

har en kvalitativ inriktning som enligt Polit och Beck (2016, s.12) innebär att det som vill 

uppnås är att försöka förstå den mänskliga och levda erfarenheten av någonting. De data 

och material som samlas in har som mål att vara berättande, beskrivande och subjektiva. 

 

Inklusionskriterier & exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-review granskade och publicerade i 

internationella vetenskapliga tidskrifter samt skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna 

skulle vara utförda med en kvalitativ design. Artiklarna fick ej vara äldre än tio år.  

Artiklar som handlade om sjuksköterskestudenter samt var av låg kvalitet exkluderades. 

Enligt Polit och Beck (2016, s.250) används inklusions- och exklusionskriterier för att 

specificera vilken målgrupp som skall ingå i undersökningen. 

 

Litteratursökning 

De artiklar som är inkluderade i litteraturöversiktens resultat söktes fram genom 

databaserna Pubmed och Cinahl, dessa är enligt Forsberg och Wengström (2015, s.64-65) två 

av de databaser som är mest användbara vid omvårdnadsforskning. Sökord som är 

relevanta för syftet har använts. ”Stress, occupational”, ”burnout, professional” och 

”qualitative studies” är de ord som använts som MeSH-termer och Cinahl headings. Dessa 
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ord har använts tillsammans med sökord i fritext ”work related stress”, ”job related stress”, 

”nursing staff”, nurses, nurse, interviews,”focus group”, phenomenology, ”grounded 

theory”, ethnography, phenomenography, ”content analysis”, experience, ”nursing care” 

och well-being. Fullständig sökning redovisas i bilaga 1, dubbletter av artiklar är endast 

redovisade en gång i söktabellen. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av artiklarna gjordes i fyra olika steg. I det första steget lästes 777 titlar från de tre 

redovisade sökningarna. I det andra steget lästes 259 abstrakt som valts ut efter första steget, 

de artiklar med abstrakt som tycktes passa för det valda syftet gick vidare till det tredje 

steget. Det tredje steget innebar att 68 hela artiklar lästes, 19 artiklar som ansågs relevanta 

för syftet samt uppfyllde inklusionskriterierna gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Artiklarna granskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2014). Genom denna granskningsmall har kvalitén 

på artiklarna bedömts. Patientupplevelser har ändrats till sjuksköterskans upplevelser för 

att överensstämma med syftet. I granskningsmallen har frågor gällande syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat besvarats. Artiklarna har sedan bedömts som ”hög 

kvalité” ”medelhög kvalité” eller ”låg kvalité”. Arbetet inkluderar de artiklar som 

bedömdes ha ”hög kvalitet” eller ”medelhög kvalitet”. Artiklar som inkluderats i arbetet 

redovisas i bilaga 2.  

 

Analys 

Analysprocessen genomfördes i flera steg och med hjälp av Fribergs (2014, s.126-129.) 

avsnitt för analys av studier. Först lästes alla artiklar igenom noggrant på varsitt håll och 

diskuterades sedan för att säkerställa att de uppfattats på ett likvärdigt sätt av båda 

författarna. Sammanfattningar skrevs sedan till varje artikel för att få en bra översikt över 

vad respektive artikels resultat innehöll. Artiklarna sorterades sedan med hjälp av 

färgkodning för att få en tydlig bild över likheter och skillnader i artiklarna. Två 

huvudteman framkom och åtta respektiver sex underteman till dessa. Artiklarna sorterades 

sedan in under rätt tema.  
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Etiska överväganden 

Personer som deltar i forskning ska alltid vara väl informerade om projektets syfte, moment 

som ingår och metoder som kommer att användas. Information skall ges både skriftligt och 

muntligt i god tid så att den tillfrågade personen har möjlighet att ta ställning till sitt 

deltagande. Försökspersonerna har rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför några 

negativa konsekvenser (Olsson & Sörensen, 2007, s.55-56). Då detta är en litteraturöversikt 

där tidigare forskning använts har noggranna kontroller gjorts i de artiklar som finns med. 

Artiklarna är godkända av etiska kommittéer eller skrivna så att det framgår att deltagarna 

fått information om forskningen. 
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RESULTAT 

Resultatet grundas på 16 kvalitativa artiklar från Australien, Belgien, Grekland, Iran, Irland, 

Kanada, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och Thailand. Dessa artiklar 

resulterade under analysfasen i två huvudteman och åtta respektive sex underteman som 

redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. 

Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen 

sjuksköterskors arbete? 

Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen 

sjuksköterskors välbefinnande utanför 

arbetsplatsen? 

En känsla av tidsbrist Ett behov av att använda distraktionsstrategier 

för att hantera svårigheter 

Att utöva vård med sämre kvalitet En ökad känslighet för yttre stimuli 

Trycket av administrativt arbete upptar 

nödvändig patienttid 

Att känna sig energilös, trött och deprimerad 

En känsla av att ej kunna hantera arbetsbördan Ett behov av att vara ensam 

En känsla av att ha för mycket ansvar När kroppen påverkas fysiskt 

Känslan av att inte vilja arbeta kvar En återkommande oro av att inte ha gjort allt 

som skulle göras på arbetet 

En känsla av att tappa meningen med arbetet  

Konflikter med kollegor till följd av en ohållbar 

arbetssituation 

 

 

Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskors arbete? 

En känsla av tidsbrist 

Ökade arbetskrav för sjuksköterskor sågs som ett stort problem vilket ledde till 

konsekvenser för patientsäkerheten. Det fanns inte tillräckligt med tid för att prova ut 

korrekt utrustning eller för att bereda läkemedel. Många gånger fanns inte tiden till att ens 

kunna slutföra de vanliga rutinkontrollerna på patienterna under morgonen. Det fanns 
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skrivna rutiner för hur patienter skulle tas om hand, men sjuksköterskorna tvingades ofta 

avvika från detta. Sjuksköterskor kände att allt arbete var tvunget att utföras i extremt 

snabbt tempo, de hade velat haft mer tid till att förbereda olika moment i sitt arbete 

(Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Sjuksköterskorna hade höga krav på sig själva och 

strävade efter att slutföra så många medicinska- och omvårdnadsuppgifter som möjligt 

inom en viss tidsram. De upplevde det frustrerande när de utförde sitt arbete och ständigt 

blev avbrutna för att utföra andra arbetsuppgifter. Försök gjordes till att arbeta mer effektivt 

eller ta lite lättare på saker men det resulterade istället i att uppgifterna hann bli fler och inte 

hanns med. Sjuksköterskorna kämpade ständigt med avbrott i sitt arbete på grund av hög 

arbetsbelastning som ledde till förseningar, vilket resulterade i att de undvek att svara på 

patienternas frågor (Hallin & Danielson, 2007). Hög patientbelastning ledde till att 

sjuksköterskor inte hade tillräckligt med tid för varje patient. Tiden som fanns för varje 

patient blev väldigt begränsad (Lim, Hepworth & Bogossian, 2011). Sjuksköterskor beskrev 

att de kände att de inte kunde stanna för länge inne hos en patient även om de hade velat för 

att det då blev extra stressigt för kollegorna som var på avdelningen och skulle ta hand om 

alla andra patienter (Udo, Danielson, Henoch & Melin-Johansson, 2013). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att när de var i behov av läkare eller tolkar och dessa inte höll sig 

till tidsplanen resulterade det i att arbetet för sjuksköterskorna inte flöt på som det annars 

skulle gjort (Lim et al., 2011). När sjuksköterskor som redan hade stressiga arbetssituationer 

även skulle ansvara för att lära upp nya sjuksköterskor upplevdes i hög grad känslor av 

frustration. När en sjuksköterska stod i en akut situation med en patient så kände hon att det 

verkligen inte fanns tid för att samtidigt lära upp en ny sjuksköterska. I andra mindre akuta 

situationer kände sjuksköterskorna att tiden gick åt till att upprepa saker för den nya  

sjuksköterskan gång på gång (Moola, Ehlers & Hattingh, 2008) Sjuksköterskor upplevde att 

de många gånger efter en arbetsdag gick hem och tänkte att de inte gjort allt de borde gjort 

för att det inte fanns tillräckligt med tid (Freeney & Tiernan, 2009). 

 

Att utöva vård med sämre kvalitet 

Vid för lite kontakt med patienterna var det svårt att skapa sig en bra bild av patienterna 

vilket hindrade patienterna från att få en vård som innefattade trygghet och kvalité (Hallin 

& Danielson, 2007). Vid hög arbetsbelastning, framförallt på kvällar när mindre antal 

sjuksköterskor arbetade ansågs kvalitén på vården bli lägre. Vid dessa tillfällen fanns det ej 
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tillräckligt med tid för att tillgodose alla patienters behov. Sjuksköterskor berättade att 

särskilt lidande blev återhämtning och rehabilitering hos patienterna. Sjuksköterskorna 

berättade att patienter som var allvarligt sjuka blev lämnade med känslor och funderingar 

för att sjuksköterskorna inte hade tid att vara hos dem. Sjuksköterskor beskrev att anhöriga 

uppvisade missnöje på grund av att sjuksköterskorna inte kunde vara närvarande hos 

patienterna. En sjuksköterska beskrev att hon saknade kvalitén på vården som hon 

upplevde förr, då fanns det tid att sitta och prata med patienterna, till och med lösa korsord 

eller läsa tillsammans med dem (Silén, Fen Tang, Wadensten & Ahlström, 2008). 

Sjuksköterskor beskrev att de inte kunde fokusera fullt ut på sina patienter vilket ledde till 

att de heller inte såg förändringar i patienternas hälsotillstånd. När de inte hade kontroll 

över vilket hälsotillstånd en patient befann sig i eller om ändringar i patientens 

hälsotillstånd förekom utan sjuksköterskors vetskap påverkades kvalitén på vården (Van 

Bogaert et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor upplevde att det var stressande vid situationer där de hade många patienter 

samtidigt, och vissa av patienterna var i sämre tillstånd än andra, detta gjorde det svårt för 

sjuksköterskor att känna att de kunde ge bra vård till de patienter som var mindre kritiska 

(De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick, 2016). Liknande resultat framkommer i 

McCloskey och Taggarts (2010) studie där sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tid att 

integrera med patienterna, det fanns inte heller tillräckligt med tid för att ge personlig vård 

på den nivå som önskades utan det kändes istället som att vården gavs på ett opersonligt 

plan vilket påverkade vårdkvalitén negativt.  

 

När det var stressigt så blev sjuksköterskorna mindre uppmärksamma vilket ledde till att de 

inte fokuserades på en holistisk vård, istället blev det enbart de fysiska behoven som 

tillgodosågs. Under stress minskade den sociala delen hos sjuksköterskor vilket ledde till att 

de fick mindre information av patienterna (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). 

 

Trycket av administrativt arbete upptar nödvändig patienttid 

Sjuksköterskor upplevde att pappersarbete tog tid ifrån dem, tid som de istället kunde ha 

använt till att lägga på patienterna, det upplevdes som bortkastad tid när de var tvungna att 

fylla i många olika formulär. Det var även svårt att ha en klinisk överblick över avdelningen 

när de var belastade med mycket pappersarbete (Freeney & Tiernan, 2009). Sjuksköterskor 
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tyckte att dokumentationen var väldigt krävande, en patient som krävde mycket vård 

resulterade i mycket dokumentation. Dokumentationen ansågs ta mycket tid från 

patienterna, och det fanns inte tillräckligt med tid till dokumentationen vilket resulterade i 

att sjuksköterskorna fick dokumentera på sina raster eller efter att ha slutat sitt skift. På 

grund av att sjuksköterskorna kände att det inte fanns tillräckligt med tid till 

dokumentationen var kvalitén på dokumentationen varierande vilket medförde extra arbete 

för att rätta till detta (Hallin et al., 2007). Silén et al. (2008) fann i sin studie att sjuksköterskor 

såg det administrativa arbetet som en belastning som i sin tur resulterade i mindre tid för 

patienterna.  

 

Det hände att sjuksköterskor upptäckte att all information angående patienten inte fanns 

dokumenterad. I vårdprocesser där flera avdelningar var involverade påverkades 

sjuksköterskor negativt av att all information gällande patienten inte fanns dokumenterad 

(Happell et al., 2013b). 

 

En känsla av att ej kunna hantera arbetsbördan 

Sjuksköterskor nämnde dålig samordning, förseningar och bristen på samarbete med läkare 

i stressiga situationer. När flera olika läkare gav olika ordrar i en redan stressig situation 

resulterade det i att sjuksköterskorna kände en förvirring och ännu mer stress över 

situationen (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Masoodi-Alavi, 2012). Liknande resultat 

framkommer i en studie av Berland et al. (2007) där sjuksköterskor beskrev att det fanns en 

brist på kontroll när det gällde beslut som fattades angående sjuksköterskornas arbete. 

Sjuksköterskorna ansåg att andra yrkesgrupper inte värdesatte deras kompetens. De 

Almeida Vicente et al. (2016) fann i sin studie att bristen på samarbete mellan sjuksköterskor 

och läkare gjorde att sjuksköterskorna kände sig oförskämda och kraftlösa. 

 

En känsla av att ha för mycket ansvar 

Sjuksköterskor konfronterades med höga krav på vård av patienter, ett stort ansvar särskilt 

nattetid vilket innebar att ha ansvar för en hel avdelning, kunna hantera oväntade 

situationer på rätt sätt och ta olika beslut utan tillgång till en läkare för att kunna verifiera 

sina beslut. Detta ansvar fick sjuksköterskorna att känna sig både fysiskt och mentalt 

utmattade (De Almeida Vicente et al., 2016). Sjuksköterskor beskrev att på grund av 

sjuksköterskebrist fick de sjuksköterskor som arbetade dra ett tungt lass gällande ansvar. De 
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hade många olika ansvarsområden, även utanför patientvården (Lim et al., 2011). 

Sjuksköterskor beskrev att de många gånger var tvungna att utföra flera arbetsuppgifter på 

samma gång, de hade många ansvarsområden och kände att det inte fick ihop tiden till att 

utföra alla dessa saker som behövdes göras. Sjuksköterskor fick ofta agera mellanhand 

mellan patient och läkare vilket gav dem känslan av att ha ännu mer ansvar.  På grund av 

brist på läkare i stressiga situationer var sjuksköterskor många gånger tvungna att utföra 

läkares uppgifter. Om de stod med en patient som var kritisk kände de sig ansvariga för 

patientens liv, de kunde rädda patienten genom att utföra läkarens uppgifter såsom att 

suturera ett sår eller ge intravenös medicin utan ordination men kände att dessa situationer 

egentligen var utom kontroll (Yuwanich et al., 2016). 

 

Känslan av att inte vilja arbeta kvar 

Sjuksköterskor berättade att det stressiga arbetet som allmänsjuksköterska hade gjort att de 

lämnat arbetsplatsen för en tjänst inom psykiatrin istället. Arbetet inom psykiatrin 

uppfattades som mindre stressigt av dessa sjuksköterskor (Freeney & Tiernan., 2009).  

Liknande resultat framkommer i en studie av Yuwanich et al. (2016) där en sjuksköterska 

beskrev att hon tänkt på att sluta flera gånger, hon ville istället börja på ett annat sjukhus 

där hon visste att lönen var högre och den arbetsrelaterade stressen på grund av tung 

arbetsbelastning var lägre.  

 

En känsla av att tappa meningen med arbetet 

En sjuksköterska berättade att hon tillslut utförde omvårdnadsuppgifterna mekaniskt 

samtidigt som hon räknade timmarna tills hon skulle få gå hem. En annan sjuksköterska 

berättade att hon hade känslor av att inte vilja skapa relationer med patienterna eller deras 

familjer, när hon ändå var tvungen att gå in till patientens rum försökte hon prata så lite som 

möjligt. Känslor av att vara missnöjd med arbetet på grund av stressen förekom hos flera 

sjuksköterskor (Gouva, Mantzoukas, Mitona & Damigos, 2009).  

 

Konflikter med kollegor till följd av en ohållbar arbetssituation 

Sjuksköterskor beskrev situationer där stressen orsakat ilska och frustration hos 

sjuksköterskorna gick ut över deras kollegor. Denna ilska och frustrationen yttrade sig som 

att sjuksköterskor skrek åt varandra eller hade ett hett temperament. De beskrev att det var 

jobbigt för att de egentligen inte hade någonting emot personen de skrek åt, men det var på 
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det sättet frustrationen över stressen yttrade sig (Moola et al., 2008) Även sjuksköterskorna i 

en studie av Yuwanich et al. (2016) beskrev att de drabbades av känslomässiga förändringar 

som irritation, ilska och oförmåga att kontrollera sina känslor. Känslorna ansågs instabila 

och resulterade även här i att sjuksköterskorna skrek åt varandra och var upprörda på 

arbetsplatsen.  

 

När en sjuksköterska började sitt skift och den sjuksköterska som jobbat innan inte hade 

hunnit slutföra sina arbetsuppgifter på grund av att arbetsuppgifterna var krävande och 

tiden inte räckt till kunde konflikter uppstå mellan sjuksköterskorna (Happell et al., 2013b). 

Brist på förståelse sjuksköterskor emellan förekom också, särskilt vid tung arbetsbelastning 

och när sjuksköterskor upplevde att det individuella ansvaret inte utfördes på ett bra sätt. 

Det kunde också uppstå konflikter mellan sjuksköterskor och undersköterskor då 

undersköterskorna inte förstod att sjuksköterskorna hade ett medicinskt ansvar och inte 

alltid hann hjälpa till med omvårdnaden av patienter. Dessa konflikter gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig ledsna och frustrerade. Vidare beskrev sjuksköterskor en brist 

på kommunikation och samarbete med läkare. Sjuksköterskorna kände inte att läkarna 

respekterade dem och såg dem som professionella och deras förslag var inte välkomnande 

hos läkarna (Silén et al., 2008). 

 

Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskors välbefinnande utanför 

arbetsplatsen? 

Ett behov av att använda distraktionsstrategier för att hantera svårigheter 

En sjuksköterska beskrev att hon använde sig av musik när hon kom hem från jobbet för att 

kunna koppla bort arbetsproblemen, medan en annan sjuksköterska använde sig av sport. 

Vissa sjuksköterskor beskrev att de kände sig trötta efter jobbet på grund av stressen, då 

sökte de ny kraft hos högre makter. Genom att läsa koranen kände de att nya krafter 

samlades till nästa arbetsdag (Akbar, Elahi, Mohammadi, Fallahi & Khodhnab, 2016). I en 

studie av Lim et al. (2011) framkommer liknande resultat då en sjuksköterska berättade att 

när hon kände att hon inte hade någon annan att prata med sökte hon kraft hos Gud. En 

annan sjuksköterska berättade att hon älskade att shoppa, när stressen på jobbet påverkat 

henne för mycket blev hon tvungen att shoppa. Vidare berättade hon att det kändes bra för 

stunden men när räkningarna kom och alla pengarna gått till shopping kändes det inte alls 

bra. Sjuksköterskor berättade även att de tog till alkohol efter jobbet när den arbetsrelaterade 
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stressen hade påverkat dem för mycket. Happell et al. (2013a) presenterar även de i sin 

studie resultat där sjuksköterskor berättar att de efter en stressig dag drack alkohol och 

rökte. Några gick ut för att dricka alkohol medan andra gjorde det hemma. Sjuksköterskor 

som tidigare slutat rökt hade börjat röka igen. 

 

Sjuksköterskor berättade att vissa gånger har den enda lösningen för dem varit att stanna 

hemma från jobbet. De kände att de inte klarade av den stressiga arbetssituationen och 

ringde sig därför sjuk på jobbet för att slippa åka dit (Moola et al., 2008). 

 

En ökad känslighet för yttre stimuli 

Sjuksköterskor berättade att de kunnat vakna upp hemma på nätterna av minsta lilla ljud 

och trodde då att de var någon som larmat på dem. Detta gjorde att sjuksköterskor som 

redan var stressade försattes i en stressig situation även på hemmaplan (Adib-Hajbaghery et 

al., 2012). 

 

Att känna sig energilös, trött och deprimerad 

Sjuksköterskor som jobbat under ett arbetspass med för lite personal beskrev att när de kom 

hem från jobbet och familjen ville hitta på något, hade de ingen ork alls till det utan ville 

bara lägga sig och sova. Vidare beskrev sjuksköterskor att de levde med kronisk trötthet, 

depression och känslor av isolering. Ingen energi alls fanns kvar efter jobbet för att ägna sig 

åt sina fritidsintressen (Adib-Hajbaghery et al., 2012). Även i Happell et al. (2013a) studie 

presenteras liknande resultat gällande sjuksköterskor, när de kom hem kände de enbart för 

att ta på sig pyjamasen och lägga sig för att sova, fast klockan var fyra på eftermiddagen. De 

hade ingen energi alls till att ge sin familj uppmärksamhet. Även här berättar sjuksköterskor 

att de kände sig psykiskt och fysiskt utmattade och hade ingen ork alls till att engagera sig i 

sociala aktiviteter efter jobbet. 

 

Ett behov av att vara ensam 

En sjuksköterska beskrev att när hon kom hem från jobbet kände hon sig helt uttömd. Hon 

låste in sig i sin lägenhet och kände inte för att göra någonting alls, det blev som ett försök 

till att fly från stressen (Moola et al., 2008). Sjuksköterskor berättar att stressen de utsätts för 

på sitt jobb får dem att vilja vara ensamma när de kommer hem. De hade ingen ork till att 
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umgås med familjen för att äta middag eller se på TV utan stängde hellre in sig ensamma i 

ett tyst rum (Yuwanich et al., 2016). 

 

När kroppen påverkas fysiskt 

De framkommer även fysiska effekter av den arbetsrelaterade stressen i form av 

sömnrubbningar som orsakade att sjuksköterskorna fick använda sig av sömntabletter. 

Problem med förstoppning som orsakade hemorrojder var också något som 

sjuksköterskorna berättade om (Yuwanich et al., 2016). I Gouva et al. (2009)s studie 

berättade sjuksköterskorna att stressen påverkade både deras psykiska och fysiska 

välbefinnande. De besvärades av sömnlöshet och en sjuksköterska berättade att hon fick 

eksem på händerna som efter en tid inte blivit bättre. 

 

En återkommande oro av att inte gjort allt som skulle göras på jobbet 

En sjuksköterska berättade att hon ibland kunde vakna upp på natten och tänkte då på om 

hon verkligen gjort allt hon skulle under sitt arbetspass, men försökte då tänka att när hon 

vaknade upp och fick de tankarna var det någon annan som jobbade och isåfall kunde göra 

de sakerna hon missat (Silén et al., 2008). En sjuksköterska berättade att det var svårt att 

stänga av det stressiga jobbet när hon var ledig, att sitta på sina barns fritidsaktiviteter och 

komma på sig själv med att tänka på en patient på jobbet och direkt efter ställde hon sig 

själv frågan, varför gör jag såhär, varför tänker jag på jobbet nu. En annan sjuksköterska 

ansåg sig själv vara konstant stressad och trött, hon funderade då över hur mycket av 

hennes medkänsla som fanns kvar (McCloskey et al., 2010). 

 

METODDISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur arbetsrelaterad stress påverkar 

sjuksköterskor. För att få fram ett resultat där det framkom hur sjuksköterskor påverkades 

av den arbetsrelaterade stressen både på arbetet och hur deras välbefinnande påverkades av 

den arbetsrelaterade stressen utanför arbetet formades två frågeställningar. Sökningar 

gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, vid sökningarna användes sökord som ansågs 

relevanta för att kunna besvara syftet. Flera olika sökord för arbetsrelaterad stress har 

använts för att få en bredare sökning. Ord som motsvarar analysprocesser gällande 

kvalitativ forskningsmetodik har använts för att lättare få fram kvalitativa artiklar. 

Avgränsningar som användes vid sökningarna var att abstrakt skulle finnas tillgängligt, 
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detta för att snabbt kunna få en överblick om vad en artikel handlade om. Sökningarna 

begränsades även till 10 år för att få fram den senaste forskningen. Detta kan ses som en 

svaghet då tidigare forskning skulle kunnat innehålla relevant information till det valda 

syftet.  

 

Till denna litteraturöversikt har 19 artiklar granskats varav 16 har använts till resultatet. 

Enbart kvalitativa artiklar valdes till arbetet då författarna ville ha en bredare förståelse och 

där sjuksköterskor med egna ord berättat hur den arbetsrelaterade stressen påverkat dem. 

Två artiklar som använts till litteraturöversikten var av mixad design, men ur dessa togs 

endast det kvalitativa resultatet ut och användes för att överensstämma med 

inklusionskriterierna. Kvalitativa studier syftar till att skapa en djupare förståelse för 

personers upplevelser och erfarenheter (Segersten, 2012, s.99). Artiklarna är granskade med 

hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 

2014). Artiklar med hög eller medelhög kvalité valdes ut till litteraturöversikten. Tre artiklar 

föll bort under granskningen, dessa tre ansågs inte vara relevanta för syftet. I en artikel som 

togs med till resultatet hittades ingen information angående någon etisk kommitté, 

författarna läste då noga igenom artikelns metodavsnitt och ansåg att forskningen var gjord 

på ett etiskt korrekt sätt. Författarna fann även att deltagarna i studien delgivits information 

angående forskningen. 

 

I samband med genomgång av artiklarna, både vid kvalitetsgranskning och under 

analysprocessen upplevdes det engelska språket som svårt. Författarna använde sig därför 

av flera olika lexikon för att säkerhetsställa att innehållet i artiklarna vid översättningen ej 

förvrängts, detta ansågs öka tillförlitligheten i resultatet. Författarna har dessutom suttit 

tillsammans under hela arbetets gång för att kunna diskutera artiklarnas innehåll 

tillsammans och på så vis även där säkerhetsställa att inte resultatet misstolkats eller 

förvrängts.  

 

Författarna har egna erfarenheter gällande arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor, vissa av 

dessa erfarenheter kan liknas med det som framkommit i resultatet. Detta har medfört 

diskussioner och reflektioner mellan författarna under arbetets gång men de egna 

erfarenheterna har hafts i åtanke och bedömts som att de ej påverkat presentation och 

tolkning av resultatet.  
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Europa, Asien, Oceanien, Afrika och Nordamerika är de världsdelar artiklarna kommer 

ifrån, vilket ger en bredd på resultatet och det ses som en styrka. Författarna anser därför att 

resultatet kan generaliseras till större delar av världen. Även om vårdkulturen kan skilja sig 

åt i olika världsdelar så framkommer många liknande resultat avseende hur arbetsrelaterad 

stress påverkar sjuksköterskorna i de olika artiklarna. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visade att sjuksköterskor påverkas av arbetsrelaterad stress på flera olika sätt. 

Sjuksköterskorna påverkades i sitt yrkesutövande i hög grad, men den arbetsrelaterade 

stressen påverkade även sjuksköterskors välbefinnande utanför arbetet. Arbetsrelaterad 

stress resulterade i att sjuksköterskorna hade för lite tid till att utföra sina arbetsuppgifter 

och för lite tid för att kunna avsätta tillräckligt med tid för varje patient, detta påverkade 

vårdkvalitén och fick sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga. Det framkommer att 

sjuksköterskor såg det administrativa arbetet som något det sällan fanns ordentligt med tid 

för vilket resulterade i att sjuksköterskorna fick sitta på sina raster eller efter ett avslutat 

arbetspass för att slutföra detta. Det administrativa arbetet upptog även tid som de istället 

kunnat lägga på patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att brist på samarbete och 

konflikter uppstod vid stressiga situationer, detta fick sjuksköterskorna att känna sig 

kraftlösa och utmattade. Sjuksköterskor beskrev att de många gånger hade ett stort ansvar 

och att det inte fanns tillräckligt med tid för att hinna med allt som låg under deras ansvar, 

detta fick sjuksköterskorna att känna sig ledsna. Den arbetsrelaterade stressen påverkade 

sjuksköterskorna emotionellt och de upplevde även en otillfredsställelse med sin 

yrkesutövning. Den arbetsrelaterade stressen påverkade sjuksköterskorna även utanför 

arbetet, det framkommer att sjuksköterskorna använde sig av distraherande strategier för att 

försöka koppla bort stressen. Sjuksköterskorna påverkades även så att de efter jobbet inte 

hade någon ork till att engagera sig i sin familj och hellre bara la sig för att sova. 

Sömnstörningar och problem med förstoppning framkommer också som resultat av den 

arbetsrelaterade stressens påverkan.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för 

varje patient och för lite kontakt med patienter hindrade sjuksköterskorna från att kunna 

skapa sig en bra bild av patienten vilket resulterade i att patienterna inte fick en bra kvalité 
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på sin vård. Detta styrks av Beng et al. (2015) som i sin studie redogör för att vårdpersonal 

däribland sjuksköterskor berättade att de upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för 

att ta hand om varje patient. Även Nilsson, Skär och Söderberg (2015) presenterar i sin 

studie där sjuksköterskor berättar att i stressade situationer var det svårt att vara 

närvarande i mötet med patienten vilket påverkade patienten negativt.  Sjuksköterskorna 

var medvetna om att det första mötet med patienten var avgörande för hur patienten skulle 

uppleva kvalitén på sin fortsatta vård.  

 

Resultatet i litteraturöversikten belyser på flera sätt hur sjuksköterskor upplevde att tidsbrist 

på grund av stress ledde till sämre vårdkvalité och att sjuksköterskor ständigt kämpade med 

att ha för lite tid till varje patient. I en studie av Skär och Söderberg (2012) visar resultatet att 

patienter upplevde respektlöshet när de fick information som de inte kunde förstå. 

Patienterna beskrev att en av anledningarna till att de inte alltid förstod informationen var 

att den gavs snabbt och under stressiga omständigheter. Vilket bekräftar att även patienter 

påverkas av sjuksköterskors arbetsrelaterade stress.  

 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att sjuksköterskor upplevde att administrativt arbete 

tog mycket av deras tid, ibland fanns det inte tid att avsätta för detta under ett arbetspass 

vilket resulterade i att sjuksköterskor fick använda sig av raster eller tid efter ett avslutat 

arbetspass för att göra klart det administrativa arbetet. Även i Bileter-Koponen och Fredéns 

(2005) studie framkommer att sjuksköterskor försökte kompensera ansträngda 

arbetssituationer genom att de kom tidigare till arbetet, stannade kvar längre på 

eftermiddagen och inte tog några raster under sina arbetspass. Sammantaget kan ”tidsbrist” 

ses som en orsak till att sjuksköterskors möjligheter till att hantera sitt sätt att vårda 

patienter, och till viss del även se meningsfullhet i sitt arbete. För den individuella 

sjuksköterskan kan det riskera deras KASAM och hälsa (jmf Antonovsky, 2005, s.42-46), och 

för patienterna är det rimligt att tolka att det är stor risk för att de upplever vårdlidande. 

Enligt Eriksson (2015, s.81-82) så kan vårdlidande uppstå i samband med felaktig, eller 

utebliven vård, och då ofta när vården blir opersonlig, och patienten ses som ett objekt.  

 

I Litteraturöversiktens resultat ses konflikter mellan vårdpersonal i stressiga situationer, 

sjuksköterskor emellan men även konflikter som uppstår mellan sjuksköterskor och andra 

professioner inom vårdyrket. Detta framkommer även i en studie av Perry (2005) där 
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vårdpersonal berättar att konflikter mellan personalen många gånger uppstår som ett 

resultat av arbetsrelaterad stress.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att sjuksköterskor funderat på att lämna sitt 

yrke på grund av att stressen orsakar en otillfredsställande arbetssituation. Detta kan styrkas 

med en studie av MacKusick och Minick (2010) där det i resultatet beskrivs anledningar till 

att sjuksköterskor valt att sluta sitt jobb. En av anledningarna som framkom var utmattning 

som orsakas av att sjuksköterskorna aldrig hade tid för att återhämta sig från den dagliga 

stress som sjuksköterskeyrket innebar. Sjuksköterskorna beskrev att kraven hela tiden ökade 

och att ansvaret var för stort vilket tillslut blev för mycket och fick sjuksköterskorna att 

sluta. Sammanfattningsvis kan detta resultera i bristande hanterbarhet hos sjuksköterskorna 

på så vis att de ej ser möjligheterna att kunna hantera de krav de ställs inför (jmf 

Antonovsky, 2005, s.42.46). 

 

Litteraturöversiktens resultat visar att den arbetsrelaterade stressen följde med 

sjuksköterskorna hem. De beskrev att de hade sömnsvårigheter och inte hade någon energi 

till att vara sociala med sina närstående. Detta kan styrkas med Taylor och Barlings (2004) 

studie som även den visade att den arbetsrelaterade stressen påverkade sjuksköterskor 

utanför deras arbete. De berättade att de hade svårigheter med sömnen och ofta kunde 

komma på sig själva med att vara sura och korta i tonen mot personer de samtalade med. 

Det är tydligt att den arbetsrelaterade stressen får konsekvenser för sjuksköterskornas 

välbefinnande i deras privata liv. Sjuksköterskor sökte kraft hos högre makter när de kände 

att den arbetsrelaterade stressen följt med dem hem efter arbetet, detta framkommer i 

litteraturöversiktens resultat och kan styrkas med Perrys (2005) studie där vårdpersonal 

berättade att deras tro på högre makter och att be böner hjälpte dem genom den 

arbetsrelaterade stressen.  

 

Aron Antonovsky menar i sin omvårdnadsteori KASAM som står för känsla av 

sammanhang som består av tre komponenter och är en del i det salutogena synsättet där 

hela människan skall ses. En människa med hög begriplighet kan uthärda kriser och 

utmaningar i livet. Människor med hög hanterbarhet klarar av att behärska utmaningar och 

krav på ett bra sätt. Människor som känner hög meningsfullhet gör det bästa för att ta sig 

igenom kriser på bästa sätt (Antonovsky, 2005, s.42-46). Resultatet i litteraturöversikten visar 
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att den arbetsrelaterade stressen påverkade sjuksköterskor på flera olika sätt, i deras 

yrkesutövande men den arbetsrelaterade stressen påverkar även sjuksköterskorna utanför 

arbetet. Den arbetsrelaterade stressen är en stor påfrestning. Vid en hög begriplighet blir det 

lättare för sjuksköterskor att kunna ta med sig erfarenheterna av stressen och kunna hantera 

dem. Vid en hög hanterbarhet kommer sjuksköterskorna känna att de kan behärska den 

arbetsrelaterade stressen på ett bra sätt, genom att använda resurser som finns till hands. En 

hög meningsfullhet relaterat till den arbetsrelaterade stressen innebär att sjuksköterskorna 

försöker finna en mening med stressen och göra det bästa för att klara av den. Genom att 

använda sig av KASAM och desto högre KASAM sjuksköterskorna känner desto lättare blir 

det för dem att hantera hur den arbetsrelaterade stressen påverkar dem (jmf Antonovsky, 

s.42-46). 

 

Författarna anser att det är uppenbart på flera sätt att den arbetsrelaterade stressen får 

konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter vilket visar på att det är av stor vikt att 

bibehålla hälsa och välbefinnande hos sjuksköterskor. Genom att låta sjuksköterskor vara 

delaktiga i stressförebyggande åtgärder eller strategier för stressreducering tros den 

arbetsrelaterade stressen kunna minskas eller ha mindre påverkan på sjuksköterskor. Detta 

kan styrkas med Wright, Zakarian och Blakes (2016) studie vars resultat visar att 

stressreducerings program där sjuksköterskor deltagit hade en positiv inverkan på deras 

välbefinnande.  

 

Författarna anser att det är av stor betydelse att lyfta fram vad som gör att sjuksköterskor 

känner att deras yrke är meningsfullt och vad som gör deras arbete tillfredsställande. 

Genom att känna en hög meningsfullhet i sitt arbete så ökar sjuksköterskornas känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005, s.42-46). I Patersons (2013) studie delade sjuksköterskor 

med sig av sina upplevelser kring vad som gjorde att de värdesatte sitt arbete. Genom att få 

hjälpa patienter, tillfredsställa deras behov, göra livet lite lättare och finnas där för dem så 

kände sjuksköterskorna att deras dag blev någonting extra. Sjuksköterskorna beskrev att de 

fick en bra känsla när de jobbade i team tillsammans med andra professioner och kunde 

göra skillnad. Genom att kunna hjälpa någon oavsett om det var en kollega, patient eller 

anhörig så kände sjuksköterskorna sig stolta över att vara just sjuksköterskor. Liknande 

resultat framkommer i Atefi, Abdullah och Wongs (2014) studie där sjuksköterskor beskrev 

att de som fick dem att känna en tillfredsställande arbetssituation var genom att jobba i team 
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vilket gjorde arbetet mindre stressigt. Genom teamwork kunde arbetet delas upp i mer 

hanterbara delar. När sjuksköterskorna fick hjälpa patienter och kunde ge dem en holistisk 

vård kände de sig positiva.  

 

SLUTSATS 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskor 

på många olika sätt. Sjuksköterskor stöter på hinder i sitt yrkesutövande på grund av 

stressen vilket påverkar vårdkvalitén och i sin tur blir då även patienterna drabbade. 

Sjuksköterskorna upplever även att den arbetsrelaterade stressen påverkar dem utanför 

arbetet vilket yttrar sig både fysiskt och psykiskt. Ansvaret och kraven på sjuksköterskor 

ökar ständigt vilket resulterar i ännu mer stress. Vidare forskning bör därför titta mer på hur 

arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskor och vilka konsekvenserna av detta blir, för att 

få en större medvetenhet och synliggöra arbetsrelaterad stress som ett stort problemområde. 

Det kan ge mer kunskap i hur arbetsrelaterad stress kan förebyggas och reduceras. 
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BILAGA 1. Artikelsökningar 

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal valda 

efter lästa 

titlar 

Antal valda 

efter lästa 

abstrakt 

Antal valda 

efter läst 

artikel 

Antal 

inkluderade 

efter 

relevansbed

ömning och 

kvalitetsgran

skning 

Pubmed 

2017-09-12 
       

#1 burnout, 

professional 

[MeSH 

Terms] 

- 8994 - - - - 

#2 stress, 

occupational 

- 18037 - - - - 

#3 #1 OR #2 - 25808 - - - - 

#4 ”work 

related 

stress” 

- 1068 - - - - 

#5 ”job related 

stress” 

- 188 - - - - 

#6 #4 OR #5 - 1241 - - - - 

#7 #3 OR #6 - 26257 - - - - 

#8 ”nursing 

staff” 

- 68599 - - - - 

#9 nurses - 227954 - - - - 

#10 #8 OR #9 - 266328 - - - - 

#11 ”qualitative 

research” 

[MeSH 

Terms] 

- 33655 - - - - 

#12 Interviews 

OR ”focus 

group” OR 

phenomenol

ogy OR 

”grounded 

theory” OR 

ethnography 

OR 

phenomenog

raphy 

OR”content 

analysis” 

- 823507 - - - - 

#13 #11 OR #12  - 833121  - - - 

#14 #7 AND #10 

AND #13 

- 668 - - - - 

#15 #7 AND #10 

AND #13 

Abstract, 

10years 

334 127 35 13 11 
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Cinahl 2017-

09-12 
       

S1 stress, 

occupational 

[Heading] 

- 11783 - - - - 

S2 burnout, 

professional 

[Heading] 

- 5119 - - - - 

S3 S1 OR S2 - 15789 - - - - 

S4 "job related 

stress" 

- 99 -  -  

S5 ”work 

related 

stress” 

- 433 - - - - 

S6 S4 OR S5 - 525 - - - - 

S7 S3 OR S6 - 15915 - - - - 

S8 ”nursing 

staff” 

- 20520 - - - - 

S9 nurse - 365115 - - - - 

S10 S8 OR S9 - 371967 - - - - 

S11 Qualitative 

studies 

[Heading] 

- 63870 - - - - 

S12 Interviews 

OR ”focus 

group” OR 

phenomenol

ogy OR 

”grounded 

theory” OR 

ethnography 

OR 

phenomenog

raphy 

OR”content 

analysis” 

- 196884 - - - - 

S13 S11 OR S12 - 211933 - - - - 

S14 Experience - 177700 - - - - 

S15 S7 AND S10 

AND S13 

AND S14 

- 565 - - - - 

 S7 AND S10 

AND S13 

AND S14 

Abstract, 2007-

2017 

367 113 29 4 4 

Cinahl 2017-

09-15 
       

S1 stress, 

occupational 

[Heading] 

- 11771 - - - - 
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S2 burnout, 

professional 

[Heading] 

- 5115 - - - - 

S3 S1 OR S2 - 15773 - - - - 

S4 ”job related 

stress” 

- 99 - - - - 

S5 ”work 

related 

stress” 

- 433 - - - - 

S6 S4 OR S5 - 525 - - - - 

S7 S3 OR S6 - 15899 - - - - 

S8 ”nursing 

staff” 

- 20504 - - - - 

S9 nurse - 364825 - - - - 

S10 S8 OR S9 - 371673 - - - - 

S11 ”nursing 

care” 

- 38810 - - - - 

S12 well-being - 27464 - - - - 

S13 S11 OR S12 - 65843 - - - - 

S14 Qualitative 

studies 

[Heading] 

- 64028 - - - - 

S15 S7 AND S10 

AND S13 

AND S14 

- 126 - - - - 

S16 S7 AND S10 

AND S13 

AND S14 

Abstract, 2007-

2017 

76 19 4 2 1 
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BILAGA 2. Översiktstabell artiklar  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Artikelns 

Kvalitet 

Adib-

Hajbaghery, 

Khamechian & 

Masoodi Alavi 

(2012) 

Iran 

Att förstå 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

och erfarenheter 

av 

arbetsrelaterad 

stress. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

19 

(Ej angivet) 

Öppna 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Teman framkom 

som tog upp hur 

arbetsrelaterad 

stress uppfattas av 

sjuksköterskan och 

hur det påverkar 

både 

jobbsituationen och 

det privata livet. 

Hög kvalitet 

Akbar, Elahi, 

Mohammadi & 

Fallahi 

Khoshnab. 

(2016) 

Iran 

Utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter för 

att identifiera de 

strategier de 

använde sig av 

för att klara av 

arbetsrelaterad 

stress. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie  

18 

(Ej angivet) 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 

Olika teman 

framkommer med 

strategier 

sjuksköterskorna 

använder sig av för 

att klara av den 

arbetsrelaterade 

stressen.  

Hög kvalitet 

Berland, Natvig 

& Gundersen. 

(2008) 

Norge 

Undersöka 

effekten av 

arbetsrelaterad 

stress med 

hänsyn till 

patientsäkerhet. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

23 

(Ej angivet) 

Fokusgrupps 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

En krävande 

arbetsmiljö samt 

minimal kontroll 

och dåligt med stöd 

från kollegor 

resulterar i ökad 

stress som i sin tur 

kan påverka 

patientsäkerheten. 

Hög kvalitet 

De Almeida 

Vicente, 

Shadvar, 

Rennick & 

Lepage. 

(2016) 

Kanada 

Att utforska 

erfarna 

pediatriks 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

arbetsrelaterade 

stressorer på 

medicinska och 

kirurgiska 

avdelningar. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

65 

(Ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

beskrev att de 

kände en skyldighet 

att ge kvalitetsvård, 

stressorer som 

negativt påverkar 

möjligheten att 

kunna ge 

kvalitetsvård 

framkommer. 

Medelhög 

kvalitet 
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Freeney & 

Tiernan. 

(2009) 

Irland 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

deras 

arbetsmiljöer 

och avslöja 

faktorer på 

arbetsplatsen 

som fungerar 

som hinder eller 

underlättar 

sjuksköterskans 

engagemang. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

20 

(Ej angivet) 

Semistrukturerade 

fokusgrupps 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Diskussion av 

hinder och 

engagemang kring 

sex områden: 

organisationslivet, 

arbetsbelastning, 

kontroll, belöning, 

rättvisa och 

värderingar. 

Medelhög 

kvalitet 

 

Gouva, 

Mantzoukas, 

Mitona & 

Damigos. 

(2009) 

Grekland 

Undersöka 

sjuksköterskor 

som arbetar i det 

grekiska 

nationella 

hälsosystemet. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

9 

(Ej angivet) 

Konversations 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

Tolkningsfenomenol

ogi 

 

Tre viktiga teman 

skapades: En 

oenighet mellan 

bilder och 

verklighet, 

känslomässig 

utbrändhet och 

psykosomatiska 

hinder. Detta 

påverkade 

deltagarna negativt, 

både deras 

personliga och 

professionella 

välbefinnande. 

Medelhög 

kvalitet 

Hallin & 

Danielsson. 

(2007) 

Sverige 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

deras dagliga 

arbete. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

15 

(5) 

 

Ledande intervjuer 

 

Innehållsanalys 

En balans som 

pendlar mellan 

belastning och 

stimulering. Flera 

teman 

framkommer, varav 

ett handlar om ”en 

stressig 

arbetssituation”.  

Medelhög 

kvalitet 

Happell, Reid-

Searl, Gaskin, 

Burke 

Caperchione & 

Gaskin. 

(2013a) 

Australien 

Utforska och 

identifiera hur 

sjuksköterskor 

hanterar 

arbetsrelaterad 

stress utanför 

jobbet. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

38 

(Ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Det framkommer 

att sjuksköterskor 

tar till olika sätt för 

att klara av den 

arbetsrelaterade 

stressen bland 

dessa sågs 

alkoholintag och 

rökning. Vissa 

använder sig av 

motion och andra 

orkar inte vara 

sociala efter jobbet. 

Hög kvalitet 
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Happell, Dwyer, 

Reid-Searl, 

Burke, 

Caperchione & 

Gaskin. 

(2013b) 

Australien 

Att identifiera 

stressorer och 

hur de kan 

minskas, ur ett 

sjuksköterskeper

pektiv. 

Kvalitativ 

berättande 

studie 

38 

(Ej angivet) 

Fokusgruppsintervju

er. 

Induktiv 

innehållsanalys 

Källor för 

arbetsrelaterad 

stress identifierades 

och dessa var bland 

annat höga 

arbetsbelastningar, 

otillgänglighet av 

läkare, 

interpersonella 

problem. Teman 

presenterar förslag 

för att minska 

stressen. 

Medelhög 

kvalitet 

 

Lim, Hepworth 

& Bogossian. 

(2011) 

Singapore 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

daglig stress och 

hantering av 

stressen. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

23 

(Inget bortfall) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

arbetsrelaterad 

stress påverkade 

både deras 

personliga och 

yrkesmässiga liv. 

Teman 

framkommer för 

olika sätt att 

hantera den 

arbetsrelaterade 

stressen. 

Hög kvalitet 

McCloskey & 

Taggart. 

(2010) 

Storbritannien 

Att undersöka 

erfarenheten av 

arbetsrelaterad 

stress hos 

sjuksköterskor 

som arbetar i 

palliativ vård av 

barn. Undersöka 

upplevelser och 

konsekvenser av 

stressen. 

Kvalitativ 

studie 

18 

(Ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Olika stressorer 

som 

sjuksköterskorna 

beskriver 

framkommer i olika 

teman, 

konsekvenserna av 

dessa stressorer 

beskrivs. 

Hög kvalitet 

Moola, Ehlers & 

Hattingh. 

(2008) 

Sydafrika 

Att identifiera 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

stressiga 

jobbrelaterade 

erfarenheter, 

deras 

hanteringsstrate

gier till att ta itu 

med denna 

stress och 

strategier för 

förbättring. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

10 

(Ej angivet) 

Fokusgruppsintervju

er 

 

Icke numeriskt 

ostrukturerad 

dataindexering 

Sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenheter och 

effekterna av stress 

på deras 

arbetsplats. 

Medelhög 

kvalitet 



 

   37 

Silén, Tang, 

Wadensten & 

Ahlström. 

(2008) 

Sverige 

Att beskriva 

svenska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

arbetsrelaterad 

stress och 

förekomsten av 

etiska dilemman 

i en neurologisk 

miljö. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

21 

(Ej angivet) 

Frågeintervjuer 

 

Innehållsanalys 

Vanliga 

stressfaktorer på 

arbetsplatsen 

visade sig vara hög 

arbetsbelastning 

och brist på 

inflytande, detta 

ansågs ha negativa 

konsekvenser för 

vårdkvalitén. 

Sjuksköterskorna 

försökte hitta ny 

energi i sitt privata 

liv.  

Hög kvalitet 

 

Udo, Danielsson, 

Henoch & 

Melin-

Johansson. 

(2013) 

Sverige 

Att beskriva hur 

kirurgiska 

sjuksköterskor 

uppfattade 

arbetsrelaterad 

stress i vården 

av allvarligt 

sjuka och 

döende patienter 

med cancer efter 

att ha deltagit i 

ett pedagogiskt 

projekt.  

Mixad metod 

pilotstudie 

11 (kvalitativ 

del) 

2 bortfall 

 

42 (kvantitativ 

del) 

(Inget bortfall) 

 

Enbart den 

kvalitativa 

delen har 

använts till 

litteraturstudie

ns resultatdel. 

Intervjuer 

 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

Det kan vara 

möjligt att påverka 

sjuksköterskors 

arbetsrelaterade 

stress genom 

pedagogiska 

projekt.  

Hög kvalitet 

Van Bogaert, 

Peremans, Van 

Heudsen, 

Verspuy, 

Kureckova, Van 

de Cruys & 

Franck. 

(2017) 

Belgien 

Bekräfta två 

strukturella 

ekvationsmodell

er som utforskar 

sambandet 

mellan 

arbetsmiljön och 

kännetecken 

som förutser 

arbetsrelaterad 

stress och 

engagemang, 

jobbet 

sjuksköterskor 

utför och 

kvalitén på 

vården. Att 

studera 

sjuksköterskor 

och deras 

chefers 

uppfattningar 

om 

arbetsbelastning

en.  

Mixad metod 

studie 

19 (kvalitativa 

delen) 

(Ej angivet) 

 

1450 

(kvantitativ 

del) 

 

Enbart den 

kvalitativa 

delen har 

använts till 

litteraturstudie

ns resultatdel. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

Fenomenologiskt 

Den kvalitativa 

delen i resultatet 

avslöjar olika teman 

som organisering 

av dagliga 

arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden. 

Medelhög 

kvalitet 



 

   38 

Yuwanich, 

Sandmark & 

Akhavan. 

(2017) 

Thailand 

Att utforska 

sjuksköterskorna

s uppfattning av 

arbetsrelaterad 

stress på en 

akutavdelning. 

Kvalitativ 

studie 

21 

(Inget bortfall) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

delar med sig av 

erfarenheter och 

uppfattning kring 

stress, stressorer 

och hur den 

arbetsrelaterade 

stressen påverkar 

omvårdnadsarbetet 

samt deras psykiska 

och fysiska hälsa. 

Hög kvalitet 

 


