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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket styrs genom olika författningar, enligt hälso-och 

sjukvårdslagen ska god vård tillämpas. Stress är kroppens reaktion vid 

påfrestning och är den största orsaken relaterat till arbete. Syfte: Att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av stress och dess betydelse för omvårdnaden. 

Metod: En litteraturöversikt har utförts där 17 vetenskapliga artiklar från olika 

delar av världen sammanställdes. Artiklarna var av kvantitativ och kvalitativ 

design. Databaserna CINAHL och PubMed användes som sökmotorer. 

Resultat: Hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till stress. Fem 

övergripande huvudkategorier sammanställdes; Stressfaktorer och inverkan på 

hälsotillståndet, arbetstillfredsställeslse bland sjuksköterskor, sjuksköterskan och 

förhållandet till arbetskollegor, kvaliteten på vården och sjuksköterskans strategier för 

att reducera stress. Diskussion: Genom att ge mer tid till arbetsuppgifter och 

skapa hälsoprogram skulle ohälsan kunna reduceras. Relationen mellan 

arbetskollegorna var oerhört viktig för välbefinnandet. Slutsats: Stress är ett 

globalt dilemma med liknande orsaksfaktorer, vilket ökar vikten av att 

handlägga problemet. 

 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, sjuksköterskor, stress, vårdkvalitet 
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Inledning  
 

Sedan tidernas begynnelse har vårdande fordras. Yrket som sjuksköterska har 

utvecklats under många epoker och har fram till aktuell tid varierat i dess 

yrkesskepnad. Från att ha setts som ett kall, till att bli en ålagd skyldighet och 

därefter en professionaliserad utbildning (Dahlborg-Lyckhage, 2014, s. 40-56). 

Innebörden av uppdraget som sjuksköterska kan koncist beskrivas att ge 

patientnära omvårdnad, administrativa arbetsuppgifter och verka som 

arbetsledare. Sjuksköterskerollen utgör en fungerande länk mellan patient, 

närstående, andra yrkesprofessioner och verksamheter inom hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2005). Arbetsmiljöverket (2015) har gått ut med att 

anmälningar av arbetssjukdom har ökat med drygt 70 procent mellan åren 

2010-2014. Flest rapporteringar kommer från verksamhetsområdet vård och 

omsorg. Det vanligaste upphovet till ökade anmälningar är stress eller andra 

psykiska påfrestningar för både kvinnor och män. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterska som profession 

Sjukskötersketitelnklassificeras som en profession, vars kriterier innebär att 

den vilar på en vetenskaplig grund i formalitet av ett eget kunskapsområde. 

Den i sig utgör en grund för utbildningen och yrkesutövningen. Yrket ska leda 

till innehavande av en personlig legitimering för att utföra särskilda 

arbetsuppgifter och ett förhållningssätt till etiska normer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Professionen är också autonom, som vidare kan 

förklaras en möjlighet att bedriva ett inflytande samt ansvara för forskning och 

kunskapsbildning inom det särskilda området. Kunskapen som utvecklas 

inom området ska värderas högt av samhället så att allmänheten har 

förtroende för professionen.  För en profession ska det även finnas en nationell 

organisation, där gemensamma frågor håller gruppen samman. 

Organisationen Svensk Sjuksköterskeförening åsyftar till att främja forskning, 
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utbildning, utveckling samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg (Nolin, 

2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

International Council of Nursing, förkortat ICN, är en union bestående av fler 

än 130 nationella sjuksköterskeföreningar som bildat en allians (ICN.ch). De 

har format en ICN:s etisk kod vars avsikt är att vägleda och sammanföra 

sjuksköterskor i världen för ett gemensamt förhållningssätt inom vården, som 

är obundet till nationella lagstiftningar. Koden förespråkar mänskliga 

rättigheter samt att agera därefter, då varje sjuksköterska har ett moraliskt 

ansvar för sina bedömningar och beslut. För ett etiskt handlande utgår koden 

från fyra områden som summerar följande riktlinjer: sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Där förklaras bland annat 

att sjuksköterskan ska sköta sin hälsa så att förmågan att ge vård inte 

äventyras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) präglas 

sjuksköterskans yrkesverksamma roll av ett etiskt förhållningssätt. Det ska 

även bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt verkställas enligt 

gällande författningar som lagar, förordningar, föreskrifter samt andra 

riktlinjer.   

Sjuksköterskans skyldigheter 

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, SFS 

1998:531, kap. 2, 1 §, 5 §, 6 §) anges skyldigheter gällande hälso- och 

sjukvårdspersonal. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal har som 

skyldighet att ge en patient sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård 

samt att patienten ska visas omtanke och respekt. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 

arbetsuppgifter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 §) ska 

hälso- och sjukvården utföras på ett sådant sätt att god vård tillämpas. Vidare 
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ska sjukvårdspersonal skapa en god relation mellan sig och patienter, samt 

respektera, tillåta självständighet, främja kontinuitet och säkerhet. 

Stress 

Begreppet stress förekommer enligt Eriksen och Ursin (2004) ofta i olika 

sammanhang utan någon specifik betydelse. Hans Selvye lade grunden för 

begreppet stress och förklarar att stress är kroppens reaktion under 

påfrestning. Påfrestningen kallas stressorer vilka kan förekomma genom både 

psykisk och fysisk karaktär (Eriksen & Ursin, 2004). 

Det som sker fysiologiskt vid stress ger en ökad utsöndring än vanligt av 

hormonerna noradrenalin och kortisol från binjurarna, vilket följs av 

fysiologiska förändringar. Aktivering av stress kan bidra till förbättrade 

prestationer vid inlärning och träning. Om aktiveringen däremot blir 

bestående, kan det medföra vävnadskador på olika organ. Risken ökar 

ytterligare om individen utsätts för ohälsosamma miljöfaktorer exempelvis 

rökning. En bestående aktivering kan ske om individen inte kan kontrollera 

betydelsefulla eller riskabla händelser (Mcewen, 2006; Eriksen & Ursin, 2004). 

Stressymtom kan också förekomma genom psykosomatiska reaktioner så som 

hjärtklappning, irritabilitet, rastlöshet, huvudvärk och obehagskänslor i magen 

(Donovan, Doody & Lyons, 2013). Följder av symtomen kan i sin tur leda till 

sömnsvårigheter, bristande kraft att organisera sin dag, depression och ångest 

bristande mathållning, fritid, motion, rökning eller dricka för mycket alkohol 

(McKenna, Slater, McCance, Bunting, Spiers & McElwee, 2003; Eriksen & 

Ursin, 2004; Mcewen, 2006; Plant, Plant, & Foster, 1992).  

Stress förekommer av varierande karaktär, positiv stress syftar på upplevelsen 

av att möta en utmaning, ta en risk och att sedan känna sig belönad av ett gott 

resultat.  Med tolerabel stress avses lägen där negativa livshändelser sker, men 

individen hanterar situationen. I de flesta fall genom stöd från familj och 

vänner. Liknande syfte gäller likaså negativ stress, skillnaden är att individen 
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har begränsat socialt stöd samt möjligen bristande omdömesförmåga och 

impulskontroll (Mcewen, 2006). 

Reaktionen vid stress avgörs hur stressiga situationer bemästras. För varierade 

yrkesgrupper som i större utsträckning utsätts för pressade tillstånd, 

exempelvis läkare, förekommer grundläggande praktisering under 

konstruerade situationer. Detta som en förberedelse inför uppkomst av möjliga 

trängda lägen som kan ske i klinisk praxis och för att träna förmågan av att 

hantera dessa situationer (Eriksen & Ursin, 2004;  Sanci, Day, Coffey, Patton & 

Bowes, 2002). 

Stress i arbetet 

Hög arbetsbelastning har i flertal studier visat sig vara den framstående 

stressoren bland sjuksköterskor, följt av en dålig arbetsmiljö som inkluderar 

låg personalbemanning och tidsbrist att fullborda arbetsuppgifter. Vidare kan 

arbetsrelaterad stress leda till en sämre arbetstillfredsställelse, som i sin tur 

ökar sjuksköterskors vilja att byta arbete (Donovan et al., 2013). Fler faktorer 

som påverkar är låga löner, fördomar, konflikter bland arbetskollegor, 

chefernas förväntningar samt ansvar för patienters hälsa (Healy & McKay, 

2000; McKinney, 2011; Salehi, Javanbakht & Ezzatababdi, 2014). 

Yrkesmässig stress hos sjuksköterskor kan leda till att de inte utför sitt arbete 

på ett korrekt sätt, vilket i sin tur kan leda till psykisk och mental ohälsa. På 

kort sikt kan det leda till olika störningar och sjukdomar från kronisk trötthet 

till depression. En längre tid under stress kan resultera i  frånvaro från arbetet, 

som förhindrar sjuksköterskor att arbeta igen. Studier visar att sjuksköterskor 

känner sig bekymrade, irriterade, avsaknad av motivation och glädje till 

arbetet. De hade också svårt att tänka logiskt, ta beslut och relationen till 

patienten blev försämrad (Donovan et al., 2013). 

Krav- och kontrollmodellen 

Karasek och Theorell (1990) etablerade en modell som bygger på två faktorer, 

krav och kontroll. Begreppet krav innebär perspektiv som arbetstempo, 
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svårighetsgrad och motstridiga psykologiska krav. Kontroll åsyftar till 

människans upplevelser genom förmågan att påverka sitt eget arbete, ha 

möjlighet att nyttja sina olika hjälpmedel och färdigheter samt känna 

tillfredsställelse i arbetet. Beroende på hur dessa två faktorer kombineras, kan 

olika situationer i arbetet förklaras huruvida de är mer eller mindre stressiga. 

Modellen kan dessutom uttala sig om vilka påföljder krav- respektive 

kontrollnivån kan få.  

Vidare menar Karasek och Theorell (1990) att hälsan inte riskerar att hotas, så 

länge en person uppfattar en hög grad av kontroll. Att ha inverkan gällande 

sin arbetssituation och kunna planera sitt arbete, är en premiss för att uppleva 

stress som något positivt. Hög kontroll tillsammans med höga krav kan vara 

föranledande till att vilja söka ny kunskap och nya strategier. Höga krav 

kombinerat med låg kontroll kan däremot leda till långvarig psykisk 

påfrestning så som fatigue, ångest, depression och en ökad risk för svåra 

somatiska sjukdomar. 

För att motverka de negativa följderna av stress, utgör socialt stöd ett slags 

försvar. Vid upplevd socialt stöd, vidgas möjligheten att förbättra 

hanteringsstrategier till stress och problematiska situationer (Karasek & 

Theorell, 1990). 

Problemformulering 

Studier har visat att stress är vanligt förekommande bland sjuksköterskor och 

inverkar på fysiska, psykiska, sociala och kognitiva faktorer. Stress kan vara av 

positiv respektive negativ karaktär. Långsiktigt kan negativ stress leda till 

hjärt- och kärlsjukdomar samt andra komplikationer. Det åligger 

sjuksköterskans yrkesroll att handhaomvårdnaden om patienter, däribland 

tillgodose deras grundläggande behov. I ICN:s etiska kod står angivet att 

sjuksköterskan ska sköta sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras. 

Det är därför tänkvärt att belysa hur stress påverkar sjuksköterskors hälsa 

samt hur det präglar vården. 
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Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelse 

av stress. 

 

Metod 

Design 

Arbetsmodellen utfördes som en litteraturöversikt. Den har ett liknande 

tillvägagångssätt som påminner om utförandet av en vetenskaplig empirisk 

studie. I början formuleras en fråga inom ett problemområde. Vidare skapas en 

översikt angående kunskapsläget inom ett särskilt vårdvetenskapligt område 

eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Befintlig 

forskning söks upp för att bilda en uppfattning om vad som studerats, vilka 

metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts. Arbetsstrukturen 

sker systematiskt (Friberg, 2006, s.115-117; Polit & Beck, 2013, s.96). 

Innan arbetet påbörjades utfördes först en inledande litteratursökning för att 

utforska problemområdet. Det med avsikt att ta reda på vad som finns 

publicerat inom ämnet (Friberg, 2006, s.30). Databaserna som tillämpades är 

PubMED och CINAHL, genom att de inriktar sig inom områdena medicin, 

psykologi respektive omvårdnad och hälsa. Det möjliggör ett bredare utbud, 

för att komprimera och forma ett konkret resultat av valt fokusområde. 

Bakgrundsfakta har formulerats genom granskning av publicerade artiklar 

relaterat till stress, samt sjuksköterskans profession som publicerats av 

forskare. Författningar, lagtexter och artiklar har också nyttjats för att samla 

bakgrundsfakta. 
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Litteratursökning och kriterier 

Insamlat material har skett genom sökning i databaser efter vetenskapliga 

studier, i relation till litteraturöversiktens problemområde (Segesten, 2006, 

s.87). 

Sökord som användes i förhållande till syftet har avstämts i Svensk MeSH. 

Senare tillämpades sökorden i litteratursökningen som presenteras i tabell 1, 

tabell 2 och tabell 3. Flera ämnesord vars innebörd var densamma, söktes i en 

kombination för att öka möjligheten till relevanta sökträffar. Dessa 

kombinerades sedan till en slutgiltig sökning. Då ämnesord kan skilja sig 

databaserna emellan användes CINAHL Headings i CINAHL, för att erhålla 

ett relevant sökningsresultat (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011, s.69-70, 75). 

Vad gäller sökningen i tabell 3, specifierades sökord med Exact Major Subject 

Heading, Major Subject Heading samt Abstract. På så vis avgränsades sökningen 

och sorterade träffar genom prioritering och rangordning av 

sökkombinationerna, samt inkluderade träffar där utvalda ord påträffades i 

artiklarnas abstrakt. För att utöka sökningen nyttjades begrepp som inte 

anträffades i Svensk MeSH eller CINAHL Headings. Istället återfanns 

begreppen i sökta artiklar och användes vid fritext-sökning, vilket innebär att 

databasen inkluderar referenser som innehåller de orden (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2011, s.69-70, 75). 

I särskilda sökningar valdes antalet år som avgränsning. Avsikten var dels att 

begränsa antalet sökträffar samt upprätthålla en omfattning av artiklar 

publicerade inom tio år. Inklusionskriterier för denna studie avser 

yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor, både män och kvinnor. 

Artiklarna ämnats ha publicerats mellan åren 2005-2015, vara vetenskapligt 

granskade samt etiskt godkända av en kommitté. Vidare för uppfyllnad av 

kriterier avses artiklarna vara tillgängliga som fulltext genom 

Mittuniversitetets biblioteksservice och publicerade på engelska. För 

exlusionskriterier gäller studier där enbart närstående och även studier som 

innefattar sjuksköterskor med specialistkompetens. 
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Tabell 1. Sököversikt av artiklar i databasen CINAHL, 9 september 2015. 

Söknr Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1** 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 

#1 ”Stress” OR* ”Stress, 

Occupational” 

- 11 055 -  - - - 

#2 ”Continuity of Patient 

Care” OR ”Quality of 

Health Care” OR 

”Nursing Outcomes” 

OR ”Outcome 

Assesment” OR Quality 

of Nursing Care” OR 

“Professional 

Compliance” OR 

“Practice Guidelines” 

- 111 279 -  - - - 

#3 #1  AND #2  2005-2015 198 32 28 15 10 

*OR= Sökord som kombinerats med ”OR” har placerats på samma sökrad. 

 

**Urval 1: Antal relevanta artiklar efter att ha läst titel. Urval 2: Antal relevanta artiklar efter 

att ha läst abstrakt. Urval 3: Antal relevanta artiklar efter att ha läst hela artikeln. Urval 4: 

Antal granskade artiklar som har analyserats. 

 

 

Tabell 2. Sököversikt av artiklar i databasen PubMed, 16 september 2015. 

 

Söknr Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 

4 

#1 ”nurses” [MeSH 

Terms] 

- 72 451 - - - - 

#2 ”quality of health 

care” [MeSH Terms]   

- 524 8324 - - - - 

#3 ”stress, 

physiological” [MeSH 

Terms] OR ”stress, 

psychological” 

[MeSH Terms] OR 

”stress, emotional” 

[MeSH Terms] 

- 241 210 - - - - 

#4 experience* OR 

perception* 

- 105 8925 - - - - 

#5 #1 AND #2 AND #3 

AND #4 

- 300 23 12 9 3 

*= Ord som användes vid frisökning 
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Tabell 3. Sököversikt av artiklar i databasen CINAHL, 23 september, 2015. 

*= Ord som användes vid frisökning 

**MM står för Exact Major Subject Heading, MH står för Exact Subject Heading och 

AB står för Abstract. 

 

Urval och granskning 

Urval genomfördes genom fyra steg. Till att börja med lästes titel, abstrakt 

samt hela artikeln för att bedöma dess relevans och vidare granskas mer 

djupgående. 

Efter tolkning av artiklarna utfördes en bedömning huruvida dessa 

överensstämmer med litteraturöversiktens kriterier. Artiklar som inte uppfyllt 

kriterierna eliminerades inför granskningsprocessen.  

Specifika mallar nyttjades för granskning av artiklarna, dessutom för att 

säkerställa kvaliteten på insamlade studier och utesluta material som är 

irrelevant för fokusområdet (Friberg, 2006, s.109-110).  Slutligen har 17 artiklar 

valts ut av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, för djupare analys. 

Artiklarna har vidare kontrollerats så att de var vetenskapligt granskade. De 

Söknr Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3  Urval 4 

#1 (MM** "Stress") OR (MM 

"Stress, Occupational") 

OR (MM "Stress, 

Psychological") 

- 20 140 - - - - 

#2 (MH** "Nurses") OR 

(MH "Registered 

Nurses") 

- 66 840 - - - - 

#3 (AB** experience* OR AB 

perception* OR AB nurse 

patient relationship*) 

- 174 191 - - - - 

#4 #1 AND #2 AND #3 - 276 11 5 5 4 
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studier som var av kvalitativ design granskades efter en mall, rekommenderat 

av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Artiklar av 

kvantitativ design bearbetades efter Forsberg och Wengströms (2003) mall för 

deskriptiva studier respektive interventionsstudier.  

Analys 

Analys och sammanställning utfördes för att upplysa om kunskapsläget 

(Segesten, 2006, s.87). För att skapa en helhet och ökad förståelse av de valda 

artiklarnas innehåll, har texterna granskats upprepande gånger. Därefter har 

insamlad data kontinuerligt diskuterats och jämförts, för att relatera studiernas 

resultat till varandra samt finna likheter och skillnader. Det mest väsentliga 

innehållet i respektive artikel, har i förhållande till litteraturöversiktens syfte, 

summerats och värderats efter skattad kvalitet (Friberg, 2006, s.110-112). 

Sammanställningen presenteras i en översiktlig tabell av valda artiklar, se 

Bilaga 1. 

De länder som studierna utfördes i är av bred variation. Forskning har 

inkluderats allt ifrån Europa, Asien, Australien till Amerikas förenta stater. En 

övervägande del av utvalda artiklar utgår från Belgien och Sverige. Samtliga 

studier innefattar sjuksköterskor som arbetar på sjukhus inom varierande 

avdelningar, med ett dominerande antal av kvinnliga deltagare. 

Etiska överväganden 

Att innefatta etiska riktlinjer och perspektiv i forskning är nödvändigt för att 

avlägsna plagiat och ohederlighet. I en litteraturöversikt bör etiska 

överväganden framställas med hänsyn till urval samt presentation av 

resultatet. Det är essentiellt att välja studier där en etisk kommitté noggrant 

övervägt samt granskat etiska aspekter, då forskarna själva kan ha undgått att 

se eventuella risker för deltagarna genom deras forskning. Att endast 

presentera artiklar som stödjer forskarens egna synpunkt anses oetiskt då en 

egen förutfattad mening styr resultatet (Forsberg & Wengström, 2013,  s.69-70; 

Polit & Beck, 2012, s.165).  
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Det är också avsiktligt att sträva efter ett humant förhållningssätt genom att 

välja artiklar som omfattar både män och kvinnor, av högsta möjliga mån. 

 

Resultat  
 

Resultatet presenterar sex huvudkategorier med vidareutvecklade 

underkategorier. Kategorierna belyser sjuksköterskors upplevelse av stress och 

dess följder, se figur 1.  

 

Figur 1. De fem huvudkategorierna med tillhörande underkategorier: Stressfaktorer och 

inverkan på hälsotillståndet, Arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor, Sjuksköterskan och 

förhållandet till arbetskollegor, Vårdkvaliteten och sjuksköterskors stress och Sjuksköterskans 

strategier för att reducera stress. 

 

Stressfaktorer och inverkan på hälsotillståndet 

Orsaken till upplevd stress är i huvudsak arbetsrelaterad. Konsekvenserna har 

en påverkan på sjuksköterskans hälsotillstånd samt en influerande effekt på 

arbetsprestationen. 
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Arbetsrelaterade stressfaktorer 

Det finns en rad olika stressfaktorer hos sjuksköterskor bland annat hög 

arbetsbelastning, arbeta i skift, uteblivet stöd från arbetsledning, personalbrist, 

för många patienter och förändrade tillstånd bland patienter. Utövandet av 

andra uppgifter än patientvård visade sig ofta förekomma som en stressfaktor 

däribland närstående, dokumentation och kontakten med andra institutioner. 

Detta medförde övertidsarbete för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter. De 

flesta sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och det sociala nätverket blev 

lidande (Billeter-Koponen & Fredén 2005; Hapell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, 

Caperchione & Gaskin, 2013; Laranjeira, 2011). Sjuksköterskorna var ofta 

tvungna att avstå från raster, sin schemalagda lunchrast samt behövde anlända 

tidigare till arbetet och sluta senare på kvällen för att kompensera det hårda 

arbetet (Al-Kandari & Thomas, 2008; Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

Omprioriteringar och närstående 

Fler än hälften av alla sjuksköterskor upplevde en hög stress (Laranjeira, 2011). 

Den stressfulla arbetssituationen gjorde att de fick ändra sitt arbete och 

prioritera vissa arbetsuppgifter före andra. Närstående ställde höga krav på 

sjuksköterskorna genom att omedelbart få samtala med läkaren och 

accepterade inte att vänta. Orealistiska yrkanden och missnöje från närstående 

skapade vemod, frustation och stress bland sjuksköterskorna (Hapell et al., 

2013; Silén, Fen Tang, Wadensten & Ahlström, 2008). 

Sjuksköterskans hälsotillstånd 

Fysiska obehag som trötthet, muskelsmärta, nackproblematik, magont, och 

sömnproblematik var konsekvenser sjuksköterskor upplevde på grund av 

stress. Likväl besvär som hjärtklappning, andningssvårigheter, hypertoni, högt 

blodsocker eller feber som gav sjuksköterskor anledningar att själva söka 

professionell hjälp. Upplevda förändringar i det psykiska tillståndet, beskrevs 

som avsaknad av optimism och energi (Billieter-Koponen & Fredén, 2005). 
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När en sjuksköterska präglades av ohälsa på grund av exempelvis smärta, 

påverkade det resterande i arbetsgruppen. De sjuksköterskor som inte hade 

problem med hälsan fick ta det största ansvaret över patienterna. Detta 

resulterade i att de inte hann fullborda vården för patienterna och vilka 

upplevde ett missnöje (Letvak, Ruhm & Lane 2011). Sjuksköterskor som 

ansvarade över ett flertal patienter upplevde en högre arbetsrelaterad stress 

och skapade en bristande patientsäkerhet (Al-Kandari & Thomas, 2008; 

McGillis Hall, Doran & Pink, 2008).  

Ålder 

Purcell, Koutash & Cobb (2011) förklarar att de äldre sjuksköterskorna 

ansvarade för ett större antal patienter än de yngre sjuksköterskorna. Däremot 

upplevdes arbetsrelaterad stress i mindre grad hos de äldre i förhållande till de 

yngre. Vidare konstaterar Purcell et al. (2011) att det finns ett stressrelaterat 

samband mellan ålder och att arbeta under helger. 

 

Arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor 

Beroende på sjukhusens storlek var sjuksköterskorna mer eller mindre nöjda 

med sitt arbete. Även relationerna mellan varandra var viktigt för 

välbefinnandet.   

Sjukhusets storlek 

De allra flesta sjuksköterskor var nöjda med sitt arbete och skattade sin 

arbetsmiljö som god, speciellt de som arbetade på ett mindre sjukhus med 

färre än femtio vårdplatser (Lindqvist, Smeds Alenius, Griffiths, Runesdotter 

& Tishelman, 2015). McGillis Hall et al. (2008) har funnit att sjuksköterskor 

som arbetar på ett universitetssjukhus upplever en högre 

arbetstillfredsställelse samt en bättre arbetsmiljö, vilket även resulterade i en 

högre arbetskvalitet. Däremot på universitetssjukhus i Finland var endast var 

tredje sjuksköterska nöjd med sitt nuvarande arbete (Tervo-Heikkinen, 

Partanen, Aalto & Vehveläinen-Julkunen, 2008).  
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Relationer 

En bra relation mellan sjuksköterska och läkare var bidragande till trivsel på 

arbetet. Även relationen till enhetscheferna skapade en arbetstillfredsställelse 

(Van Bogaert, Clarke, Vermeyen, Meulemans & Van de Heyning, 2009b.). Ju 

sämre relation och respekt mellan arbetskollegor bidrog till en ökad stressnivå 

på arbetet, vilket också påvisades till en sämre psykisk hälsa (Chang, Daly, 

Hancock, Bidewell, Johnson, Lambert & Lambert, 2006; Tervo-Heikkinen et al. 

2008). 

Karriärmöjligheter 

Hapell et al. (2013) beskriver att ett antal sjuksköterskor upplevde att de 

saknade karriärsmöjligheter, samt att ledningen inte såg deras arbetsinsats. 

Känslan av att inte kunna utvecklas inom yrket skapade stress bland 

sjuksköterskorna. 

Viljan att lämna arbetsplatsen 

Att vilja lämna sin arbetsplats visade sig vara en oansenligt större intention 

bland tjänstgörande sjuksköterskor på ett större sjukhus, i jämförelse med de 

som arbetade på ett mindre sjukhus. De avsåg inte att lämna professionen, 

men föredrog istället att arbeta på ett annat sjukhus än det nuvarande 

(Lindqvist et al, 2015). Endast ett fåtal sjuksköterskor ville säga upp sig från sin 

arbetsplats inom ett år när de kände sig extremt stressade (Tervo-Heikkinen, 

Kiviniemi, Partanen & Vehviläinen-Julkunen, 2009; Van Bogaert et al, 2009b). 

Däremot fann Van Bogaert, Timmermans, Weeks, Heusden, Wounters och 

Franck (2014) att det inte fanns något samband mellan att vilja sluta arbeta som 

sjuksköterska och arbetsbelastningen. 

 

Sjuksköterskan och förhållandet till arbetskollegor 

Relationen och samspelet mellan kollegorna var en viktigt faktor där konflikter 

och kommunikationsbrist kunde leda till stress. 
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Konflikter 

LeSergent och Haney (2005) beskriver att en femtedel av sjuksköterskorna i 

studien kände sig stressade på grund av konflikter med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det inkluderade sjuksköterskor sinsemellan på samma eller 

andra avdelningar, samt relationen mellan sjuksköterska och läkare.   

Samspelet mellan sjuksköterskan och läkare 

Sjuksköterskor upplever att deras kunskap och profession inte respekteras av 

läkare. Brist på samarbete och kommunikation som antas bero på 

hierarkistruktur, där läkarna har mer makt och inflytande än sjuksköterskorna. 

Konflikter inträffade oftast när sjuksköterskorna anser att läkarna inte har ett 

respektfullt bemötande gentemot patienter och närstående (Silén et al., 2008). 

Samspelet mellan sjuksköterskor 

Bristande kommunikation och konflikter sinsemellan sjuksköterskorna kunde 

uppkomma när kollegorna inte tog individuellt ansvar över sitt arbete. Då 

exempelvis när arbetsuppgifter inte fullbordats under ett arbetspass på grund 

av hög arbetsbelastning och lämnades till nästkommande pass samt inkorrekt 

dokumentering gällande omvårdnaden kring patienter (Happell et al., 2013; 

Silén et al., 2008). 

Samspelet mellan sjuksköterskor och övrig personal 

Samarbete och kommunikation med övrig vårdpersonal fungerar inte alltid 

bra enligt sjuksköterskor. De menar då på att undersköterskor inte alltid 

förstår sjuksköterskornas ansvar, särskilt vid hög arbetsbelastning. För 

exempel skapades dispyter när undersköterskor behövde hjälp med den basala 

omvårdnaden, medan sjuksköterskorna behövde ägna sig åt medicinska 

uppgifter (Silén et al., 2008). 

Vidare redovisar Silén et al. (2008) att sjuksköterskor kunde uppleva en 

bristande kommunikation och samarbete till personal i kommunalvården. Då i 

synnerhet gällande patienters eftervård, i förekommande ärenden där 

patienters situation beskrevs som svår och dysfunktionell. Det skapade 
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svårighetskänslor för sjuksköterskorna som inte kunde påverka beslut, eller 

upplevde att deras åsikter sågs som oanvändbara eller obetydliga.  

 

Vårdkvaliteten och sjuksköterskors stress 

Hur sjuksköterskor upplever sin kvalité på vården är olika. Det har i ett flertal 

studier presenterats olika resultat, där sjuksköterskor fått skatta kvaliteten av 

given omvårdnad. Faktorer som påverkar kvalitén är ekonomi och antalet 

sjuksköterskor under arbetspasset. 

Sjuksköterskors egna bedömning 

I Finland upplevde var tredje sjuksköterska att det omvårdnadsarbete de 

utförde, var tillfredställande eller dåligt. Dessutom värderar en fjärdedel av 

sjuksköterskorna från en studie i Sydkorea, att kvaliteteten av vården är rimlig 

eller dålig (Kwak, Chung, Xu & Eun-Jung, 2010; Tervo-Hekknen et al. 2009).  

Fler än hälften av sjuksköterskor i Belgien skattade omvårdnaden som god. 

Hur omvårdnaden påverkats det senaste året, förekom delade uppfattningar i 

frågan om vården förbättrats eller försämrats. Drygt hälften tyckte att 

omvårdnaden förbättrats och en tredjedel upplevde en försämring (Van 

Bogaert, Meulemans, Clarke, Vermeyen & Van de Heyning, 2009a). Generellt 

upplever sjuksköterskor i Sverige att kvaliteten av vård är bra och utmärkt, 

främst de som arbetar på ett mindre sjukhus (Lindqvist et al., 2015). 

Samarbete 

McGillis et al. (2008) förklarar i sin studie att sjuksköterskor som arbetar i 

vårdteam har en högre uppfattning om kvaliteten på omvårdnaden än att 

ensam ansvara för patienter. 

Kompetens 

En viktig del enligt sjuksköterskorna var att ha erfarenhet. Detta i sin tur 

underlättade att utföra arbetsuppgifter. Desto fler år av erfarenhet en 
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sjuksköterska hade desto högre uppfattning av vårdkvaliteten (Billieter-

kopponen & Fredén, 2005; McGillis et al., 2008). 

Ekonomi och bristande resurser 

En annan faktor som har visat sig påverka kvaliteteten av vården, är en högre 

prioritering av besparingar (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

Kvalitén av vården ansågs vara beroende av arbetsbelastning och antalet 

sjuksköterskor under ett arbetspass, som så ofta förekom under kväll och 

helgpass. Sjuksköterskorna kunde inte tillgodose patienternas behov och 

genom fåtal resurser motverkade det rehabilitering och återhämtning (Silén et 

al., 2008). 

 

Sjuksköterskans strategier för att reducera stress  

Studier har uppmärksammat hur sjuksköterskorna hanterar upplevd stress 

samt beaktat deras förslag till stressreducering. 

Behovet av socialt stöd 

Många sjuksköterskor eftersträvade socialt stöd, självkontroll och planerade 

problemlösningar som sätt att hantera stressen. Det var mycket viktigt att få 

prata med någon, reflektera över känslor eller andra etiska frågor. 

Sjuksköterskorna förväntade sig ett bra stöd samt ledarskap från sin chef som 

också förstod sjuksköterskornas arbete (Billieter-Koponen et al., 2005; Chang et 

al., 2006; Laranjeira, 2011). 

Förslag till att reducera stress 

Önskemål och förslag från sjuksköterskor för att minska stressen var dels en 

ökning av tjänstgörande personal så att tiden blir tillräcklig för övriga 

uppgifter än direkt patientvård. Genom att modifiera arbetstimmar förmodade 

sjuksköterskorna att stressen skulle underlättas. Utöver förändringar på 

arbetsplatsen förespråkade sjuksköterskorna möjligheten till träning, närheten 
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till dagis och aktiviteter utöver arbetstid, som förslag till att reducera stressen 

(Happell et al., 2013). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens design tillämpas i form av en litteraturöversikt. Det innefattar att 

översiktligt betrakta kunskapsläget inom ett särskilt vårdvetenskapligt område 

eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. På så vis skapas 

även en utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 2006, s.115-117). 

För att omringa begreppet upplevelser samt kvalitativa artiklar, användes 

söktermer som experience, perception och nurse-patient relationship. Begreppet 

upplevelser förekom varken i Svensk MeSH eller CINAHL headings, då 

databasernas förslag till ämnesord inte överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte. Termerna nyttjades istället som frisökningstermer. 

Utfallet av de sökningar där termerna användes som ändamål beträffande 

kvalitativa artiklar, blev färre än förväntat eller var irrelevanta för 

litteraturöversikten. Det kan ses som en svaghet i litteraturöversikten, då 

kvalitativa artiklar omfattar i högsta grad beskrivandet av upplevelser. Valda 

artiklar har publicerats genom ett spann på tio år. Motivet var att fånga ett 

omfångsrikt tidsperspektiv. 

Artiklar som inte var etiskt godkända har avsiktligt uteslutits i 

litteraturöversikten. Det förekom även studier där män exkluderats på grund 

av för få antal deltagare, vilka också avlägsnades från litteraturöversikten 

genom uppsatta inklusionskriterier. Enligt Polit och Beck (2012, s.155) innebär 

en distributiv rättvisa att inte diskriminera individer eller grupper som kan 

vara av nytta till forskning. Generellt förtydligades ett mönster, där antalet 

manliga deltagare var avsevärt färre än deltagande kvinnor, vilket kan ha en 

inverkan på resultatet.   
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Uteslutande kriterier för litteraturöversikten beträffade även artiklar som 

endast involverade sjuksköterskor med specialistkompetens. Detta för att se 

över problemområdet generellt på allmän sjuksköterskenivå. 

Efter urval- och granskningsprocessen sammanställdes 13 kvantitativa artiklar 

respektive fyra kvalitativa artiklar till ett resultat. Friberg (2006, s.116) 

beskriver att både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan användas i en 

litteraturöversikt. Att beblanda de två ansatserna kompletterar resultatet, som 

representerar förbindelse av siffror och ord. Dessutom ökar validiteten när en 

modell stöds av mångfaldig och kompletterande data (Polit & Beck, 2012, 

s.604). 

Valda studier representeras från varierande delar av världen. Studier ifrån 

Europa och övriga världsdelar, har bidragit till en bredare uppfattning om 

stressproblematiken för professionen i olika länder.  Det har medfört ett 

intresse att notera huruvida likheter och skillnader visat sig.  

Ett flertal av de studier som presenteras i resultatet har använt varierande 

mätinstrument i olika kombinationer. Både Chang et al. (2006) och LeSergent 

et al. (2005) använde sig av instrumenten Nursing Stress Scale samt Ways of 

Coping Questionnaire. Även Purcell et al. (2011) använde sig av Nursing Stress 

Scale men istället tillsammans med instrumentet The Percieved Stress Scale, 

där sistnämnda också nyttjats av Laranjeira (2011). Mätinstrument ger en mer 

precis information av det som önskas mätas, vilket hjälper forskare att särskilja 

olika grader av attributer (Polit & Beck, 2012, s.330). Genom att forskarna själva 

testat mätinstrumentets validitet och reliabilitet innan det etablerats på aktuell 

forskning, ökar mätinstrumentets tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012, s.331-332). 

Dessutom kan antagas att resultatet blir mer pålitligt genom återkommande 

mätinstrument som används i flera studier inom samma område och tolkas 

vara ett bra instrument inom det området. Varpå det kan ses som en styrka 

nland de utvalda artiklarna och medför en bättre kvalitet. 
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En del studier hade ett stort antal bortfall, vilket kan ge ett helt annat resultat 

än vad som var angivet (Polit & Beck, 2012, s.288-289). Däremot har 

vederbörande studiers författare reflekterat över detta, men ansett att det ändå 

är trovärdigt på grund av många deltagare. Genom att ändå involvera dessa 

artiklar, beror på att studierna var väl genomförda och relaterade till 

litteraturöversiktens syfte.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelse 

av stress och dess betydelse för omvårdnaden. Resultatet presenterar 

utlösande faktorer vid stress som är hög arbetsbelastning, brist på 

sjuksköterskor, omprioriteringar av arbetet, bristande stöd från arbetsledning. 

Vidare förklaras arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor, där de som 

arbetade på ett mindre sjukhus åstadkommit bättre arbetstillfredsställelse än 

arbetare på ett större sjukhus. Ogynnsamma relationer och uteslutande 

möjlighet till karriär medförde ökade stressnivåer och sämre 

arbetstillfredsställelse. Slutligen tydliggörs kvalitén av vården i relation till 

besparingar och bristen på bemanningen av sjuksköterskor.  

Litteraturöversiktens resultat visar ett globalt samband, vad gäller upplevd 

stress bland sjuksköterskor. Stress är ett förekommande fenomen på icke-

intensivvårdsavdelningar såväl som på intensivvårdsavdelningar, vilket tyder 

att problematiken är densamma oavsett institution (Donnelly, 2014). En 

huvudsaklig stressfaktor var arbetsrelaterad stress. Med hänsyn till kulturella 

skillnader, tycks hög arbetsbelastning vara det vanligaste bekymret bland 

sjuksköterskor, oavsett om vederbörande arbetar i Kina eller i Sverige (Silén, 

Fen Tang & Ahlström, 2008). Upplevda krav från närstående inte hinna ta ut 

raster och behöva arbeta övertid. Yoon & Kim (2013) beskriver att två 

tredjedelar av deltagarna i deras studie, fick arbeta 41 timmar eller mer per 

vecka och medel arbetstimmar per vecka var 46.4, för att hinna med 

arbetsuppgifter. Om detta fortlöper skulle det med stor sannolikhet kunna 

begränsa individens privata liv och dennes livskvalité samt reducera tid till 
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återhämtning, vidare kan det leda till emotionell utmattning. Detta har 

upptäckts hos sjuksköterskor, som utsatts för stress under längre tid och 

utvecklat somatiska komplikationer (Gelsema, Van der Doef, Maes, Janssen, 

Akerboom & Verhoeven, 2006). Ett sätt att reducera stressreaktioner på lång 

sikt, är att modifiera arbetet och arbetsförhållanden så att det blir bättre för 

individen, även följt av bättre prestanda och produktivitet i verksamheten 

(Karasek & Theorell, 1990). Det är även arbetsgivarens skyldighet att vidta 

handlingar som kan utsätta arbetstagaren för ohälsa (Arbetsmiljölagen [AML], 

SFS 1977:1160, kap. 3, 2§). Då denna form av ohälsa tilltar, kan det ifrågasättas 

vilket ändamål arbetsmiljölagen har. 

Vidare beskriver Karasek och Theorell (1990) att arbete med hög 

arbetsbelastning, höga krav och låg kontroll tillsammans med ett lågt socialt 

stöd är mycket ogynnsamt för individen. Hög arbetsbelastning kan enligt 

Jannati, Mohammadi och Seyedfatemi (2011) reducera upplevd stress genom 

att planera samt prioritera sin tid väl, vilket medför ökad effektivitet i arbetet. 

Kontroll och stöd från överordnande gällande prioritering, bidrar till minskad 

arbetsmängd och skapar ett underlag för tillfredsställelse på arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2015; Karasak & Theorell, 1990). 

En god arbetstillfredsställelse är en förutsättning för att vilja vara kvar på 

arbetet. Mindre arbetstillfredsställelse, beslutsauktoritet och belöning antyds 

leda till ökad arbets- och tidspress (Gelsema et al., 2006). Om sjuksköterskor 

planerar att byta arbetsplats, behöver således ny personal tillsättas. Det kan då 

finnas svårigheter i att rekrytera kompetenta sjuksköterskor med erfarenhet, 

som enligt litteraturöversiktens resultat var en viktig faktor för att underlätta 

utförandet av arbetsuppgifter. Dessutom kan det påverka hela arbetsgruppen 

om erfarenhetsbrist råder, vilket även berör omvårdnadsarbetet, 

patientsäkerhet och kvalitet av vården. Både Karasek och Theorell (1990) samt 

Welsh (2009) förklarar att arbetstillfredsställelsen skulle kunna öka, genom att 

sjuksköterskorna får mer kontroll över deras arbete. Ökad support från 
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arbetsledare, ekonomiska och övriga belöningar kan också bidra till en ökad 

arbetstillfredsställelse. 

En minskad personalbemanning har påvisats ge sämre kvalitet av 

omvårdnaden. Dock är inte bristen av personal en regerande orsak till 

företeelsen. Varcoe, Pauly, Storch, Newton och Makaroff (2012) visar att trots 

en adekvat bemanning kan en sämre vårdkvalité förekomma i och med 

överbeläggning av patienter. Det är därför möjligt att anta att det handlar om 

antalet personal, vilka blir otillräcklig i förhållandet till antalet patienter. Den 

här typen av arbetsbelastning kan reduceras genom att arbetsgivaren 

expanderar personalbemanningen, där flera kan hjälpas åt med 

arbetsuppgifterna. Alternativt att arbetsuppgifter elimineras eller planeras att 

göra vid ett senare tillfälle (Arbetsmiljöverket, 2015). En utökad bemanning 

skulle dock innebära en kostnadsfråga för arbetsgivaren. 

Inte sällan upplevde sjuksköterskor konflikter med läkare och en hierarkisk 

ordning bland arbetsrollerna. Det kan vara av vikt att etablera en god relation 

mellan sjuksköterskor och läkare i ett tidigt stadium. En möjlig åtgärd till att 

förebygga uppkomst av omnämnt problem, är att nå sjuksköterskestudenter 

och läkarstudenter under deras utbildning, där de tillsammans får lära sig att 

arbeta och lösa problem. Dels för att skapa en vidgande uppfattning för 

varandras professioner, öka förståelsen av ett gott teamarbete och etablera en 

bra grund till kommande arbetsrelation. Kontentan möjliggör en god och säker 

kvalitet av vården. Detta kan även styrkas via ett flertal studier (Robinson, 

Gorman, Slimmer & Yudkowsky, 2010; Salas, Wilson, Murphy, King, & 

Salisbury 2008; Tabak & Koprak, 2007). 

Eftersom att stress har en markant inverkan på individens psykiska och fysiska 

hälsa, drabbar kollegor och framförallt patienter med olika vårdbehov, 

äventyras också den kvalitetsäkrade vården. Att se över hanteringsstrategier 

som framgår i resultatet är därför nödvändigt. Gelsema et al. (2006) 

konstaterar att sänka arbetsbördan eller ge sjuksköterskor mer tid till att 
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uträtta god vård, skulle kunna bidra till god hälsa hos sjuksköterskor. 

Förslagsvis är det också av värde att erbjuda hälsoprogram. Detta för att nå 

psykiskt och fysiskt välmående hos de anställda, vilket även styrkas av Welsh 

(2009), som menar att bättre förutsättningar på arbetsplatsen skapas och 

troligtvis en positiv följd av god omvårdnad samt patientsäkerhet. 

Relationen mellan kollegorna är en viktig roll i arbetet, därför att de kunde 

samtala om sina problem och lösningar kunde då möjliggöras (Jannati et al., 

2011). Karasak och Theorell (1990) förmodar att en positiv känsla av identitet 

som är socialt bekräftad, ger ett värdefullt bidrag för individen att uppnå mål 

och välbefinnande. Fortsättningsvis påstår Karasek och Theorell att socialt stöd 

har påvisats vara bidragande som hanteringsstrategi mot psykologisk stress 

och reducering av negativa hälsoeffekter. 

På grund av bristande stöd från arbetsgivare har sjuksköterskorna själva 

försökt hantera problemet. Litteraturöversiktens resultat visar ett omfattande 

behov att prata om upplevda känslor, andra etiska problem och en strävan 

efter självkontroll. Varpå en rimlig åtgärd antas vara att erbjuda professionell 

psykologisk rådgivning, vilket kan vara behjälpligt för de anställda att hantera 

personliga och/eller arbetsrelaterade stress. Dessutom kan det leda till en 

bättre och ökad självkontroll hos sjuksköterskan, där Karasek och Theorells 

(1990) teori om balans i krav- och kontrollmodellen återspeglas. 

Forskningsresultat har visat att det är kostnadseffektivt att avsätta kapital på 

psykologisk rådgivning till sina arbetare (Welsh, 2009). Det är möjligt att anta 

att stress medför kostnader för samhället, då resultatet visar att stress är ett 

växande problem. Enligt en rapport från regeringen (2001) kostar 

stressrelaterad ohälsa i arbetslivet samhället 8,1 miljard kronor. Mer än en 

tredjedel av långtidssjukskrivningarna är stressrelaterade. 

Långtidssjukskrivningar resulterar i sin tur till finansiella konsekvenser, 

exempelvis får kommun och landsting mindre skatteintäkter och individen får 

själv en sämre inkomst. 



  

 

24 

 

 

Slutsats 
 

Stress är ett globalt dilemma med liknande orsaksfaktorer. Det är därför 

avsevärt viktigt att handskas med problemet och motarbeta det, genom ett 

fokus på samverkan inom vårdinstitutionen, där teamarbete är en 

grundläggande del. Att sträva efter en god relation mellan sjuksköterske- och 

läkarprofessionen i ett tidigt skede, kan bidra till bättre förutättningar 

beträffande teamarbete, vilket skulle kunna prägla patientvården. Genom att 

främja arbetstillfredsställelsen bland arbetstagare, skulle emellertid viljan att 

stanna kvar på sin arbetsplats vara ett faktum. Om personalbemanningen 

utökas skulle det troligtvis medföra en förhöjd kostnad. Å andra sidan är 

kostnaden för långvariga sjukskrivningar förhållandevis höga. Att våga sätta 

sin egen hälsa i fokus är essentiellt, vilket också bidrar till bättre 

förutsättningar för god kvalité på vårdarbetet. Av den orsaken är det viktigt att 

forskning inom ämnet fortlöper, då arbetsförhållandena ändras med tiden. 
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godkänd 

Medel 



  

 

 

 

sjuksköterskor

. Identifiera de 

bästa 

orsaksfaktorer

na för 

arbetstillfredss

tällelse samt 

jämföra 

resultatet med 

de från The 

International 

Hospital 

Outcomes 

Study. 

sjukhus försämrats 

de senaste året. 

CA. 

Laranjeira 

2011 

Portugal 

The effects of 

perceived stress 

and ways of 

coping in a sample 

of Portuguese 

health workers 

Kvantitativ Undersöka 

stressnivån 

och 

associationer 

mellan jobb 

och stressnivå 

och 

copingstrategi

er hos 

portugisiska 

sjuksköterskor

. 

102 Enkätunders

ökning 

De största 

stressfulla 

situationerna var 

hantering av 

döden och döende 

patienter, akuta 

situationer, dåligt 

stöd och relationer 

bland kollegorna, 

höga arbetskrav, 

handskas med 

osammarbetsvillig

a närstående och 

patienter. Lite fler 

än hälften av 

sjuksköterskorna 

upplevde hög 

stress 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd 

Medel 

Lindqvist et 

al. 

2015 

Sverige 

Structural 

characteristics of 

hospitals and 

nurse-reported 

care quality, work 

environment, 

burnout and 

leaving intentions 

Kvantitativ Undersöka om 

olika former 

av sjukhus är 

förknippade 

med 

självrapporter

ade resultat 

från 

sjuksköterskor

. 

11 015 Enkätunders

ökning 

De som arbetade 

på ett mindre 

sjukhus var mer 

nöjd med sitt 

arbete. De 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

mindre sjukhus 

upplevde en bättre 

arbetsmiljö än de 

som arbetade på 

ett större sjukhus. 

Sjuksköterskorna 

som arbetade på 

ett mindre sjukhus 

upplevde att 

omvårdnadskvalit

eten var bra eller 

utmärkt. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd 

Hög 

LeSergent et 

al. 

2005 

Kanada 

Rural hospital 

nurse’s stressors 

and coping 

strategies: a survey 

Kvantitativ 

med 

kvalitativ 

analys 

Identifiera 

stressorer 

bland 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

landsbygssjuk

hus och att 

undersöka 

omvårdnadsst

ress i 

förhållande till 

copingstrategi

87 Fylla i ett 

formulär där 

de skulle 

beskriva en 

stressfull 

händelse 

och via en 

likertskala 

skatta 

upplevd 

stressnivå. 

Sjuksköterskorna 

upplevde skuld 

och kände ånger i 

situationer där 

behandling har 

kunnat förhindra 

dödsfall. 

Konflikter mellan 

kollegorna var 

också en 

bidragande 

stressfaktor. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd 

Medel 



  

 

 

 

er. Svårigheter med 

patienter. 

McGillis Hall 

et al. 

2008 

Kanada 

Outcomes of 

Interventions to 

Improve Hospital 

Nursing Work 

Environments 

Kvantitativ Undersöka 

effekterna av 

interventionen 

att förbättra 

vårdarbetsmilj

ön 

296 Kvasiexperi

ment 

De sjuksköterskor 

som hade ansvaret 

över flera 

patienter, 

upplevde högre 

arbetsrelaterad 

stress och sämre 

arbetskvalitet. 

Sjuksköterskor på 

universitetssjukhu

s hade en mer 

positiv 

uppfattning av 

kvaliteten på 

arbetet och 

arbetsmiljön. De 

hade även en 

högre 

arbetstilfredsställel

se. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Medel 

Purcell et al. 

2011 

USA 

The relationship 

between nurses 

and nurse staffing 

factors in a 

hospital setting 

Kvantitativ Undersöka 

relationen 

bland 

sjuksköterskor

s stress och 

underskötersk

or i en sjukhus 

miljö. 

197 Enkätunders

ökning 

Den upplevda 

stressen var mer 

lägre bland de 

äldre 

sjuksköterskorna 

och högre hos de 

yngre. De yngre 

sjuksköterskorna 

upplevde mer 

stress när de 

arbetade under 

helger.  

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd 

Medel 

Tervo-

Hekknen et 

al. 

2009 

Finland 

Nurse staffing 

levels and nursing 

outcomes: a 

Bayesian analysis 

of Finnish-

registered nurse 

survey data 

Kvantitativ - 

Tvärsnittsstu

die 

Syftet var att 

bedöma 

relationen 

mellan patient 

och 

sjuksköterska, 

kvaliten av 

omvårdnaden, 

tillfredsställan

de arbete och 

stress bland 

sjuksköterskor

. 

541 Enkätunders

ökning 

Var tredje 

sjuksköterska 

kände att sitt 

omvårdnadsarbete 

var 

tilfredsställande 

eller dålig. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att deras 

arbete var väldigt 

stressande och 

bara 7% hade känt 

att de inte varit 

stressade den 

senaste tiden. Var 

tredje 

sjuksköterska var 

missnöjd med sitt 

arbete. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Hög 

Tervo-

Hekknen et 

al. 

 

2008 

Finland 

Nurses’ work 

environment and 

nursing outcomes: 

A survey study 

among Finnish 

university hospital 

registered 

Kvantitativ Syftet för 

studien var att 

bedöma 

sambandet av 

sjuksköterskor

s värderingar 

av deras 

arbetsmiljö 

och 

omvårdnadsre

451 Enkätunders

ökning 

93% av 

sjuksköterskorna 

känner sig 

stressad. Ju sämre 

relation och 

respekt mellan 

kollegorna desto 

mer kände de sig 

stressade på 

arbetet. När 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Hög 



  

 

 

 

sultat. möjligheterna till 

professionell 

utveckling 

utvärderades och 

när 

personalbemannin

gen var god, 

uppplevde 

sjuksköterskorna 

en bättre 

omvårdnad, bra 

arbetsrelationer 

sinsemellan och en 

bättre 

arbetstillfredsställe

lse. 

Van Bogaert 

et al. 

2014 

Belgien 

Nursing unit teams 

matter: Impact of 

unit-level nurse 

practice 

environment, 

nurse work 

characteristics, and 

burnout on nurse 

reported job 

outcomes, and 

quality of care, and 

patient adverse 

events—A cross-

sectional survey 

Kvantitativ - 

Tvärsnittsstu

die 

Att undersöka 

sjuksköterskor

s arbetsmiljö, 

sjuksköterskan

s 

arbetsegenska

per och 

vårdkvaliteten 

på 

sjukhusnivå. 

1 108 Enkätunders

ökning 

Sjukhusledningen, 

support från 

organisation och 

arbetsbelastningen 

klassades som 

övervägande hög 

och negativ. 

Resultatet visar att 

det inte fanns 

någon relation 

mellan 

arbetsbelastning 

och 

vårdkvaliteten. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Medel 

Van Bogaert 

et al. 

2009a 

Belgien 

Hospital nurse 

practice 

environment, 

burnout, job 

outcomes and 

quality of care: test 

of a structural 

equation model 

Kvantitativ Att undersöka 

sammanhange

t mellan 

sjuksköterskan

s arbetsmiljö, 

arbetsutfall 

samt 

sjuksköterskan

s bedömning 

av 

vårdkvalitet. 

401 Enkätunders

ökning 

Av de deltagande 

sjuksköterskorna 

skattade 61% att 

omvårdnaden var 

god och 3% ansåg 

att den var dålig. 

Relatoinen mellan 

sjuksköterska och 

läkare samt 

sjukhusledningen 

hade en inverkan 

på 

sjuksköterskornas 

emetionella 

utmattning. 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Hög 

Van Bogaert 

et al. 

2009b 

Belgien 

Practice 

environments and 

their associations 

with nurse-

reported outcomes 

in Belgian 

hospitals: 

Development and 

preliminary 

validation of a 

Dutch adaptation 

of the Revised 

Nursing Work 

Index 

Kvantitativ Undersöka 

relationen 

mellan 

sjuksköterska 

och 

arbetsmiljö, 

arbetstilfredsst

ällelse och hur 

sjuksköterskor

na bedömer 

vårdkvaliteten 

155 Enkäter En bra relation 

mellan 

sjuksköterskor och 

läkare var en 

bidragande faktor 

till att 

sjuksköterskorna 

trivdes på arbetet. 

Det hade också en 

inverkan på 

kvaliteten av 

vården.Sjuksköters

kornas personliga 

egenskaper 

förklarade 

Vetenskap

ligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd 

Medel 

 

 



  

 

 

 

 

 

Sammanställning av kvalitativa artiklar. 

Författare 

År 

Land 

Titel Design Syfte Antal 

deltagare 

Metod Huvudresultat Kvalitet 

Hapell et al. 

2013 

Australien 

Nurses and 

stress: 

recognizing 

causes and 

seeking 

solutions 

Kvalitativ Ur sjuksköterskors 

perspektiv 

identifiera 

stressorer och hur 

de kan reduceras. 

38 Intervjuer 

i 

fokusgrup

per 

Ur de sex 

fokusgrupperna 

återfanns 12 

stressfaktorer. 

Bland andra hög 

arbetsbelastning, 

otillgängliga läkare, 

arbeta skiftpass, 

ingen support från 

ledningen och 

mänskliga problem 

och personalbrist. 

Sjuksköterskorna 

upplevde stress när 

de inte kunde få tag 

på läkare för att se 

över patienter. En 

del av de 

deltagande 

sjuksköterskorna 

upplevde att de inte 

fick stöd från 

ledningen, som 

ledde till att de 

kände sig stressade. 

Vetenska

pligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Hög 

S. Billeter-

Koponen & 

L.  Fredén 

2005 

Sverige 

Long-term 

stress, 

burnout and 

patient-nurse 

relations: 

qualitive 

interview 

study about 

nurses 

experiences 

Kvalitativ – 

Grounded 

Theory 

Syftet med denna 

studie var att få en 

djupare förståelse 

om hur 

sjuksköterskor 

upplever långvarig 

stress och 

utbrändhet. 

10 Semi-

strukturer

ade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna 

var oftast tvungna 

att arbeta övertid 

för att fullborda 

sina uppgifter. Alla 

sjuksköterskorna 

som deltog i studien 

upplevde att de inte 

räckte till. De kände 

att de inte kunde 

vara social vilket 

fick 

sjuksköterskorna att 

må sämre. 

Sjusköterskorna 

kände att deras 

arbete omvandlades 

till att bara utföra 

uppdrag. 

Patienterna sågs 

som ett objekt mer 

än som människa. 

Vetenska

pligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd  

Medel 

Letvak et al. 

2011 

USA 

The Impact of 

Nurses' 

Health on 

productivity 

and quality of 

care 

Kvalitativ Interventionens 

effekt för att 

förbättra 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

28 Intervjuer 

i 

fokusgrup

p 

Resultatet 

presenterar fyra 

teman: 

Sjuksköterskornas 

hälsoproblem är 

svårt för alla, 

produktivitet och 

Vetenska

pligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Medel 



  

 

 

 

 

kvaliteten av vård 

är påverkad, 

kunskapsbrist samt 

arbetsmiljön bör 

ändras. Många 

sjuksköterskor 

kände att de inte 

hann göra klart 

vården för 

patienterna och 

därmed kände att 

patienterna blev 

missnöjda. 

Sjuksköterskor 

saknade flexibilitet i 

arbetsschemat, 

program som 

minskar stress, 

förbättrad relation 

mellan 

arbetskollegorna så 

att man arbetar 

tillsammans som ett 

team. 

Silén et al. 

2008 

Sverige 

Workplace 

Distress and 

Ethical 

Dilemmas in 

Neuroscience 

Nursing 

Kvalitativ - 

Innehållsanal

ys 

Att beskriva 

svenska 

sjuksköterkors 

upplevelse av stress 

och förekomsten av 

etiska dilemman på 

en neurologisk 

avdelning. 

21 Intervjuer Fyra teman kunde 

urskiljas: 

arbetsstress, etiska 

dilemman, hantera 

stress och etiska 

dilemman och 

kvaliteten av 

omvårdnad. 

Sjuksköterskorna 

otillräcklig 

personalbemanning 

i förhållande till 

patienternas 

vårdbehov. 

Sjuksköterskorna 

kände sig inte 

uppskattade av 

läkarna och inte 

respekterade för 

deras kompetens. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att deras 

kvalitet på vården 

var bra, trots 

förekommande 

brist på personal. 

Vetenska

pligt 

granskad 

Etiskt 

godkänd. 

Hög 


