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Sammanfattning 

Bakgrund: Forskning tyder på att stress är ett vanligt förekommande problem inom 

sjuksköterskeyrket idag. Det finns positiv och negativ stress där den negativa och 

framförallt den långvariga stressen kan leda till negativa konsekvenser både fysiskt och 

psykiskt.   

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress i slutenvården.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på elva vetenskapliga artiklar som har 

granskats och inkluderats i resultatet.   

Huvudresultat: Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress i grundades i två 

huvudrubriker; Upplevda orsaker till arbetsrelaterad stress samt upplevda faktorer som 

kan reducera stress på arbetet samt tio underrubriker. Resultatet identifierade upplevda 

orsaker till arbetsrelaterad stress i form av; hög arbetsbelastning, osäkerhet i 

arbetsrollen, bristande stöd från chefer, kontakt med anhöriga, bristande kommunikation 

och samarbete samt våld och hot. Resultatet identifierade upplevda faktorer som kan 

reducera stress i form av; anpassning av arbetsbelastning, individuella strategier för 

stresshantering, återhämtning samt utbildning och digitala verktyg.  

Slutsats: Stress på arbetet verkar vara ett problem som förekommer i hela världen då 

resultatet påvisar samma problematik i olika länder. Sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress baserad på en mängd olika faktorer såsom hög arbetsbelastning 

som överensstämmer med varandra inom forskningen. Även upplevda faktorer för 

stressreducering överensstämmer med varandra vid jämförelse mellan olika 

länder.  Författarna av litteraturstudien upplever att det finns en brist i forskningen som 

fokuserar på faktorer som kan reducera stress för sjuksköterskor.  
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Abstract 

Background: Research indicates that stress is a common problem within the nursing 

profession today. There are positive and negative stress where the negative and above 

all the long-term stress can lead to negative consequences both physically and mentally. 

Aim: The aim of this literature study was to describe nurses experiences of work related 

stress in hospitals.  

Method: A descriptive literature study where eleven scientific articles were analyzed 

and included in the result.   

Main result: The nurse's experience of work-related stress was founded in two main 

headings; Experienced causes of work-related stress and Experienced factors that can 

reduce stress at work and ten sub-headings. The result identified perceived causes of 

work-related stress in the form of; high workload, insecurity in the work role, lack of 

support from managers, contact with the relatives, lack of communication and 

cooperation, and violence and threats. The result identified perceived factors that can 

reduce stress in the form of; adaptation of workload, individual strategies for stress 

management, recovery and training and digital tools. 

Conclusion: Stress at work seems to be a problem that occurs throughout the world as 

the result shows the same problem in different countries. Nurses experience work-

related stress based on a variety of factors like heavy workload that are consistent with 

each other in research. Experienced stress reduction factors are also consistent in 

comparison between countries.  The authors of the literature study find that there is a 

shortage of research that focuses on factors that can reduce the stress for nurses. 
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1. Introduktion 

1.1 Sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskan ska leda och ansvara för omvårdnaden av patienten. Omvårdnadsarbetet 

innebär en vetenskaplig kunskap samt patientnära omvårdnad med en humanistisk syn 

på människan. Människan ur ett omvårdnadsperspektiv inkluderar både patienten och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska arbeta respektfullt, lyhört, trovärdigt och 

integritetsfrämjande mot både patienten och sina kollegor för att sätta människan i 

främsta rummet. Sjuksköterskan ansvarar även för att ge patienten möjlighet till 

förbättring, bibehållning eller att återfå sin hälsa samt hantering av sjukdom eller andra 

hälsoproblem. Därmed ansvarar sjuksköterskan för att patienten ska uppnå så god 

livskvalitet och välbefinnande som möjligt. Sjuksköterskan ska ha ett etiskt 

förhållningssätt och kunna kommunicera och samarbeta med patient, anhöriga och 

kollegor samt leda teamarbetet i omvårdnaden på ett empatiskt och systematiskt sätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Hälso- och sjukvården styrs av lagar som reglerar hur omvårdnadsarbetet utifrån 

sjuksköterskans profession skall utföras. Hälso- och sjukvårdslagen säger att 

sjuksköterskan skall utföra omvårdnaden på ett respektfullt sätt, att all vård skall vara på 

lika villkor oavsett kön och identitet samt att sjuksköterskan skall ha patientens 

värdighet i beaktning. Hälso- och sjukvårdslagen säger att omvårdnadsarbetet skall vara 

av god kvalité, samverka mellan instanser, vara lättillgänglig för alla, patientens 

självbestämmande samt integritet skall respekteras och att sjuksköterskan skall följa de 

basala hygienrutinerna (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). Slutenvården 

innebär att patienten är inlagd på sjukhus och får heldygnsvård (Nationalencyklopedin, 

2019a).  

 

1.2 Stress 
Stress är ett resultat av omständigheter som är påfrestande psykiskt och fysiskt på 

kroppen som leder till en reaktion (Nationalencyklopedin, 2019b). Ohälsa relaterat till 

stress anses vara ett stort hälsoproblem för människor. Stress kan upplevas obehagligt 

och skrämmande trots att det inte behöver vara skadligt eller relaterat till sjukdom (H. 

Jonsdottir & Folkow 2013). Upplevelse definieras som något som människan är med 

om (Nationalencyklopedin, 2019c).  
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Anledningen till den obehagliga upplevelsen är att det är kroppens reaktion på fara som 

har som syfte att få oss att reagera och finna en lösning. Hur stressen hanteras är 

individuellt och grundar sig på erfarenhet och personlighet. Det är alltså olika från 

person till person vad som anses vara en stressig upplevelse. Gemensamt för själva 

upplevelsen av stress är att den ofta genererar vakenhet, detta på grund av 

alarmreaktionen som uppstår. Det kan dock också få en motsatt effekt som kan upplevas 

som uppgivenhet. Det är vanligt att upplevelsen av stress uttrycker sig i uppgivenhet om 

situationen känns övermäktig (H. Jonsdottir & Folkow 2013). Stress kan ha en negativ 

påverkan rent fysiskt som kan uppvisa sig som exempelvis förhöjd puls, högt blodtryck 

och spänningar i kroppen som kan visa sig på olika sätt (Filgueira Martins Rodrigues. et 

al. 2016; Johnston et al. 2015). 

Enligt S. Mcewen (2013) är stress ett ord som hänvisar till en situation som orsakar oro 

och en känsla av obehag där människan pressas utöver sin kapacitet. Det finns olika 

typer av stress som kan delas in i positiv stress, tolerabel stress samt negativ stress. 

Positiv stress kan beskrivas som någonting utmanande som kan bidra till god 

självkänsla och kontroll. Tolerabel stress syftar till en situation där en negativ händelse 

sker men personen i fråga kan hantera det, ofta med hjälp utifrån, exempelvis socialt 

stöd. Negativ stress definieras som en situation där personen inte förmår att hantera 

stressen på ett adekvat sätt och kan därmed påverkas negativt (S. Mcewen, 2013). 

Långvarig stress har bevisats ha en negativ påverkan på hjärnstrukturer och kan genom 

det riskera att människor drabbas av psykisk ohälsa (Chetty et al, 2014).  

 

1.3 Arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor 
Enligt arbetsmiljöverket (2018) är definitionen av arbetsrelaterad stress att 

påfrestningen av yrkesutövandet på arbetsplatsen blir för hög jämfört med den mängd 

resurs som finns att tillgå. Enligt Vårdförbundet (2019) slöts ett avtal år 2016 för 

Sveriges regioner, kommuner och landsting som säger att om sjuksköterskan har ett 

roterande schema som innefattar dag, kväll och nattjobb eller endast nattjobb ska 

arbetstiden förkortas för att sjuksköterskan ska hinna återhämta sig. Enligt Alenezi et al. 

(2018) är arbetsrelaterad stress inom slutenvården att sjuksköterskorna upplever sig 

stressade på arbetsplatsen på grund av olika faktorer. Khamisa et al. (2015) skriver att 

långvarig exponering av stress i arbetet kan ha negativa konsekvenser. Sjuksköterskor i 

synnerhet rapporteras i högre utsträckning drabbas av stressens negativa konsekvenser i 

jämförelse med övrig vårdpersonal och att det därmed är en av de mest stressfulla 
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professioner. I Rudman et al. (2013) påvisas det att nyutexaminerade sjuksköterskor har 

tankar på att lämna yrket under de fem första åren till följd av stress. 

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2016) är hög irritationsnivå kollegor emellan i 

arbetsgruppen ett tecken på hög arbetsbelastning. Sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnadsarbetet kring patienten och vid upplevd stress kan kvaliteten av 

omvårdnaden riskeras vilket kan få följder som sämre vård i förlängningen. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att sjuksköterskan har som uppgift att ge patienten 

omvårdnad av god kvalitet. Enligt Ríos-Risquez och García-Izquierdo (2016) kan 

patienter känna en osäkerhet samt minskat förtroende till hälso- och sjukvården om 

sjuksköterskan upplevs stressad i mötet med patienten på en akutavdelning.  

 

1.4 KASAM 
Antonovskys (2005) teori Känsla av sammanhang definieras av tre huvudrubriker: 

begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Det avspeglar människans upplevelse 

av att få en känsla av sammanhang. Begriplighet innebär för människan förståelse för de 

händelser som sker samt hur omvärlden ser ut. Hanterbarhet definieras av att människan 

har de resurser som behövs för att kunna förstå samt hantera en situation eller händelse 

som uppkommer. Detta innefattar även för människan att ha verktyg som behövs i 

upplevelsen av att kunna klara det som sker. Meningsfullhet innebär för människan att 

känna en motivation samt ett engagemang för händelserna eller utmaningarna. Känsla 

av sammanhang kan anses som något som tillför hälsa till människor som upplever 

ohälsa. Att utsättas för stress kan leda till ohälsa som efter en tid kan leda till psykiska 

samt fysiska symtom. Människor utsätts för stimuli av olika slag och de är något som 

hanteras olika människor emellan. Om människan inte känner begriplighet, hanterbarhet 

eller meningsfullhet i situationen saknas förmodligen förståelsen och verktygen för att 

hantera svåra situationer i livet. För att uppnå hälsa behöver människan se en 

meningsfullhet och hanterbarhet i sina handlingar samt en begriplighet i det som sker 

(Antonovsky, 2005). Hälsa definieras som en upplevelse av att människan mår bra 

fysiskt, psykiskt och socialt men människan kan fortfarande ha en sjukdom 

(Nationalencyklopedin, 2019d). 
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1.5 Problemformulering 
Flera artiklar beskriver att sjuksköterskor drabbas av arbetsrelaterad stress inom 

slutenvården. Faktorer som bidrog till upplevelsen var ökade krav och arbetsbelastning. 

Långvarig stress kan medföra psykiska och fysiska konsekvenser för människans hälsa 

och för att människan ska uppleva hälsa behövs en känsla av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Att identifiera stressorer för att kunna reducera stressen är viktigt 

för att finna en lösning på problemet. Det är också konstaterat att stress hanteras olika 

människor emellan och därmed är stressorer något som kan anses vara en subjektiv 

bedömning dock finns många likheter. Ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser 

till arbetsrelaterad stress i slutenvården kan leda till att fler lösningar kan 

uppmärksammas och bidra till att man tidigt i karriären kan skaffa sig verktyg för 

stresshantering. Förhoppningen är att minska risken för ohälsa för sjuksköterskor och att 

omvårdnaden inte ska bli lidande för patienten.   

 

1.6 Syfte 
Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress i slutenvården.  

  

1.7 Frågeställningar 
·    Vad upplever sjuksköterskor orsakar stress på arbetet? 

·    Vad upplever sjuksköterskor reducerar stress på arbetet? 

  

2. Metod 

2.1 Design 
En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 
De databaser som användes vid sökningarna för utvalda artiklar var CINAHL, PubMed 

samt PsycINFO. Enligt Polit & Beck (2017) är PubMed, CINAHL och PsycINFO 

relevanta för omvårdnadsforskning. Sökningarna fokuserades på sjuksköterskors 

upplevelser kring arbetsrelaterad stress. De valda orden i sökningarna är “nursing”, 

“nurses”, “occupational stress”, “work” samt ”experience” och när författarna 
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kombinerade sökorden i samma sökningar separerades de utvalda sökorden med den 

booleanska söktermen AND. Booleanska söktermer kan hjälpa till med att begränsa 

eller utöka sökningen enligt Polit & Beck (2017). “Nursing”, “nurses” och 

“occupational stress” söktes som Major topic-termer i Pubmed och som Major Subject 

Heading i CINAHL samt PsycINFO. “Work” och “experience” söktes som fritext i 

samtliga databaser. PubMed valdes för att den är mer omfattande och författarna kunde 

hitta artiklar som inte fanns med i CINAHL. PsycINFO valdes för att hitta ytterligare 

artiklar som besvarade syftet. Med sökningarna i PubMed valde författarna att begränsa 

sökningarna med 10 år samt skrivna på engelska. Begränsningarna i CINAHL och 

PsycINFO för sökningarna var artiklar på engelska samt artiklar publicerade mellan 

2010-2019. Dessa begränsningar valdes med motiveringen att finna aktuella och 

relevanta artiklar. En manuell sökning gav två relevanta artiklar som inkluderades. 

Slutligen valdes totalt elva artiklar som användes i resultatet. Se tabell 1. 

Tabell 1 - Sökstrategi och utfall av artiklar.  

Databas Begränsningar, 
sökdatum 

Sökord Antal 
träffa
r  

Antal 
artiklar
   

Antal 
valda 
artiklar 

Pubmed  2019-08-28 
10 år  
Abstract  
Eng 

"Nursing"[MeSH Major Topic] 
AND occupational stress (fritext) 
AND stressors (fritext) 

54 
7 4 

Cinahl  2019-09-01 
Eng 
År 2010-2019 

(MH “Nurses”) AND (MH “stress, 
occupational”) AND work (fritext)  

143 
6 3 

PsycINFO 2019-08-30  
Eng 
2010-2019 

Nursing [MJ Word in Major Subject 
Heading] AND Stress, 
occupational [MJ Word in Major 
Subject Heading] AND Work 
(fritext) 

126 4 1 

PsycINFO 2019-08-30 
Eng 
2010-2019 

Nursing [MJ Word in Major Subject 
Heading] AND Stress, 
occupational [MJ Word in Major 
Subject Heading] AND Work 
(fritext) AND experience (fritext) 

33 3 1 

 

2019-09-11 
Manuell sökning  

 

2 2 

     

Totalt: 
11 
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2.3 Urvalskriterier 
Främsta urvalskriteriet för sökningarna var att finna primärkällor samt artiklar som var 

aktuella för syftet. Enligt Polit & Beck (2017) är studier med kvalitativ ansats att 

föredra när man vill undersöka personers upplevelser och därigenom få en djupare 

kunskap och förståelse. Polit & Beck (2017) beskriver att studier med kvantitativ ansats 

är lämpliga när man vill påvisa en generalisering och tillförlitlighet av det som ska 

studeras. Baserat på detta blandades kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet.  

Målet för vald forskning var att den inriktades på sjuksköterskors upplevelser inom 

slutenvården och hade därför öppenvården samt kommunala vårdinstanser som ett 

exklusionskriterie när författarna granskade de funna sökresultaten. Artiklar som var 

publicerade som reviews exkluderades då förstahandskällor var det som användes i 

denna studie. Artiklar som inte svarade på författarnas syfte exkluderades samt artiklar 

som handlade om sjuksköterskestudenter då författarna valde att utgå från redan 

legitimerade sjuksköterskor. De inklusionskriterier som valdes att utgå från i sökandet 

efter tidigare studier var att sjuksköterskornas upplevelse skulle vara det huvudsakliga i 

studien. I en studie förekommer annan vårdpersonal inklusive sjuksköterskor, där har 

enbart sjuksköterskans upplevelse använts till resultatet vilket således ej blev ett 

kriterium för exkludering. Studier från flera olika länder valdes för att sedan kunna se 

en helhet av problematiken världen över.   

  

2.4 Urvalsprocess 
I identifieringen av vilka artiklar som svarade på syftet valdes att göras i tre steg av 358 

artiklar varav två artiklar från manuell sökning. I första steget lästes 358 artikel titlar. 

De artiklar som via rubriken inte svarade på syftet var 273 artiklar som valdes bort samt 

26 dubbletter exkluderades vilket ledde författarna till 59 artiklar. Steg två lästes 

abstract, metod och resultat av 59 artiklar och därefter sållades 37 artiklar bort som inte 

hade med sjuksköterskors upplevelser att göra, artiklar som ej gick att öppna i fulltext 

samt litteraturstudier. I tredje steget granskades alla artiklar för att se över artiklarnas 

kvalitet och relevans genom mallar som innefattade ansats, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys, resultat samt syfte. Elva studier valdes därmed bort 

för att författarna inte tyckte att de höll tillräckligt hög kvalitet eller relevans för 

litteraturstudien. I detta innefattade att en del av artiklarna inte beskrev metoden för 

studien tillräckligt väl, att sjuksköterskors upplevelser av stress inte var det 
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huvudsakliga eller att de inte fokuserade på stress utan andra stressrelaterade symptom. 

Se bilagor 3, 4 och 5. Slutligen återstod elva utvalda artiklar som användes i resultatet 

som enligt författarna var relevanta för syftet och var av hög kvalitet. Se figur 1.    

 

 

 
 

Figur 1, flödesschema 
 

 
2.5 Dataanalys 
De studier som analyserades och sammanställdes har skett strukturerat. Artiklarnas 

resultat lästes enskilt flera gånger för att förhindra eventuella feltolkningar. Därefter 

diskuterades artiklarnas innehåll gemensamt. Likheter och skillnader identifierades i 

artiklarnas resultat som besvarade syftet och därefter delades upp i teman utefter 

resultatens karaktär. Resultaten som liknar varandra i artiklarna färgkodades för att få en 

tydlig struktur. Författarna utgick från upplevda orsaker till stress och upplevda faktorer 

som reducerar stress för att finna teman. Passande subteman till resultatet valdes 

tillsammans för att spegla innehållets kärna. Enligt Aveyard (2014) rekommenderas att 

Totalt 356 st artiklar via 
PubMed, CINAHL samt 

PsycINFO 

+ 2 artiklar via 
manuell sökning 

-26 dubbletter 

59 artiklars abstract, 
resultat samt metod lästes 

-273 artiklar 
som ej svarade 
på syftet enligt 

titel  

332 möjliga 
titlar lästes  

-37 artiklar 
exkluderades som 
ej fokuserade på 
sjuksköterskans 
upplevelse, var 
litteraturstudie 
samt ej gick att 
öppna i fulltext 

22 artiklar 
granskades 

enligt mallar 
för relevans 
samt kvalité 

-11 artiklar exkluderas 
som ej var relevanta 
samt hade bristande 

kvalité  

Totalt 11 artiklar 
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se efter hur identifierade teman passar ihop samt att se hur de olika teman är relaterade 

till varandra och kan följa en logisk ordning.  

  

2.6 Etiska överväganden 
Allt material har refererats till för att inte stjäla eller plagiera någon annans arbete. 

Ingen diskriminering förekommer i litteraturstudien då det inte exkluderades någon 

referens på grund av kön, sexuell läggning eller etniska orsaker. Ingen förvrängning av 

resultatet för författarnas egen vinning har skett. Enligt Polit & Beck (2017) är det inte 

etiskt försvarbart att plagiera någon annans material, förfalska material eller på annat 

sätt medvetet vilseleda.  

 

3. Resultat 

Sjuksköterskans upplevelse av stress i arbetet inom slutenvården utformades utifrån två 

huvudteman “Upplevda orsaker till arbetsrelaterad stress” samt “Upplevda faktorer som 

kan reducera stress på arbetet”. Under huvudteman presenteras tio subteman; “Hög 

arbetsbelastning”, “Osäkerhet i arbetsrollen”, “Bristande stöd från chefer”, “Kontakt 

med anhöriga”, “Bristande kommunikation och samarbete”, “Våld och hot 

arbetsplatsen”, “Anpassning av arbetsbelastning”, “Individuella strategier för 

stresshantering”, “Återhämtning” samt “Utbildning och digitala verktyg”. se Figur 2. 

Detta resultat baseras på elva vetenskapliga artiklar vars ursprung är från Europa, 

Australien, Asien, Nordamerika samt Sydamerika. Se bilaga 1.   

  

              

 Figur 2, huvudteman och subteman. 
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3.1 Upplevda orsaker till arbetsrelaterad stress 

3.1.1 Hög arbetsbelastning 

Enligt Happell et al. (2013) påvisades en hög nivå av stress för sjuksköterskorna 

grundat på hög arbetsbelastning. Det innefattar därmed brist på personal, överflöd av 

patienter och att de behöver utföra många uppgifter som inte är direkt kopplade till 

patientvård. Det rapporteras att det är vanligt att personalen missar raster under 

arbetspassen.  

Att hög arbetsbelastning är en av de främsta orsakerna till upplevd stress för 

sjuksköterskor styrks i en artikel av Yuwanich, Sandmark & Akhavan. (2015). Det 

rapporterades även i samma artikel att stressen förvärrades när man fick som uppgift att 

vara den ledande sjuksköterskan under arbetspasset.  

 I Hu et al. (2017) påvisades att skiftarbete med nattskift och personalbrist på 

vårdavdelningar är faktorer som upplevs stressutlösande. Guo et al. (2017) styrker detta 

i sin artikel genom att beskriva hur skiftarbete där främst nattskift ingår är en 

bidragande orsak till upplevd stress samt utbrändhet hos sjuksköterskor.  

Det bekräftas även i både Lu et al. (2015); Cremades Puerto, Maciá Soler, López 

Montesinos, Marcos & Gonzáles Chorda (2017) att hög arbetsbelastning är en högt 

uppmärksammad stressutlösande faktor som sjuksköterskor upplever i sitt arbete.  

 

3.1.2 Osäkerhet i yrkesrollen 

Att känna osäkerhet i sin yrkesroll som sjuksköterska är vanligt bland nyutexaminerade 

sjuksköterskor då det finns en upplevelse av att kunskapen finns teoretiskt men inte 

praktiskt. Detta är en stressor för dessa sjuksköterskor då det finns en rädsla för att 

ställas inför arbetsuppgifter som det inte finns praktisk kunskap i (Hu et al. 2017). 

Enligt Yuwanich et al. (2015) beskrev sjuksköterskorna att det var svårt att förbättra 

praktiska färdigheter eftersom det sällan fanns tid att träna. I denna artikel bekräftas det 

att det inte bara är nyexaminerade sjuksköterskor som drabbas av denna upplevelse.  

 

3.1.3 Bristande stöd från chefer 

Enligt Happell et al. (2013) upplever en del sjuksköterskor att stressen delvis beror på 

bristande stöd från sina chefer. Kakemam et al. (2019); K. Hersch et al. (2016) påvisar 

att inte få tillräckligt med stöd från chefer upplevs stressframkallande för majoriteten av 

sjuksköterskorna som deltog i de aktuella studierna.  
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3.1.4 Kontakt med patientens anhöriga 

Några sjuksköterskor upplevde att patientens anhöriga bidrog till stress genom att de 

kunde upplevas oresonliga i sina önskningar (Happell et al. 2013). Enligt Hu et al. 

(2017) är anhöriga till patienter en upplevd stressor för sjuksköterskan då anhöriga kan 

upplevas ifrågasättande och missnöjda med vården. Denna problematik bekräftas av 

Yuwanich et al. (2015) där sjuksköterskorna upplever stress på grund av att anhöriga till 

patienter inte förstår eller respekterar hur patienter prioriteras.   

 

3.1.5 Bristande kommunikation och samarbete 

I artikeln av Happell et al. (2013) beskrivs att patienter blivit lidande på grund av 

bristande kommunikation kollegor emellan som bidrog till att det uppstod konflikter på 

arbetsplatsen. Detta var därmed en bidragande faktor till den upplevda stressen hos 

sjuksköterskor. Happell et al. (2013) beskriver också att samarbetet mellan 

sjuksköterska och läkare inte alltid fungerar då det kan vara svårt att få tag på läkaren 

för att få dem att träffa patienten, vilket också bidrog till den upplevda stressen. Enligt 

K. Hersch et al. (2016) är oron för att hamna i konflikt med andra sjuksköterskor på 

vårdavdelningen en faktor som ökar arbetsrelaterad stress.  

 

3.1.6 Våld och hot på arbetsplatsen 

Våld och hot vara ett problem som genererar i upplevd stress, exempelvis beskrivs det i 

en artikel av Yuwanich et al. (2015) där sjuksköterskor arbetar inom akutsjukvård. 

Sjuksköterskor blir offer för aggressivitet och överfall som både kan vara fysiska och 

psykiska. En annan avdelning där våld och hot är vanligt förekommande är inom 

psykiatrin. Det rapporteras i en artikel av Alhadi Hasan, Elsayed & Tumah. (2018) att 

behöva handskas med verbala och fysiska överfall är den främsta orsaken till upplevd 

stress på arbetsplatsen. 

 

3.2 Upplevda faktorer som kan reducera stress på arbetet 

3.2.1 Anpassning av arbetsbelastning 

I artikeln skriven av Happell et al. (2013) beskrivs det att det mest omdiskuterade 

initiativen till att minska stressen på arbetsplatsen är att tillsätta mer personal för att 
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tiden ska räcka till för att utföra uppgifter såsom dokumentation. Det fanns dock en del 

sjuksköterskor i studien som inte var helt övertygade om att mer personal skulle leda till 

en positiv förändring. De tror att det kan leda till att fler känner mindre lojalitet 

gentemot organisationen och att de därmed sjukanmäler sig oftare. I samma artikel 

rapporterades det även att ändring av arbetsskiften tidigare fungerat bra för att reducera 

stress men att initiativet inte tagits tillvara på utan bara testats under en kort period. 

Kakemam et al. (2019) föreslår och bekräftar att anpassning av arbetsbelastning är 

nödvändigt för att reducera den upplevda stressen för sjuksköterskor. Lu et al. (2015) 

har även gjort den analysen att chefer behöver se över arbetsbördan för sjuksköterskorna 

för att uppnå välmående personal. Detta styrks av Guo et al. (2017) som menar på att 

arbetsgivaren bör skapa en god arbetsmiljö för sjuksköterskorna för att reducera 

stressnivåerna.  

 

3.2.2 Individuella strategier för stresshantering 

Individuella strategier för att hantera stressen på arbetsplatsen rapporterades vara att ta 

en paus från situationen som utlöser stress. En annan strategi var att söka upp en nära 

kollega på avdelningen för att prata om problemet (Yuwanich et al. 2015).  

Enligt Happell et al. (2013) var ett förslag på stresshantering att se till att personalen 

inte missar schemalagda raster, vilket också måste komma från personalen själva att 

prioritera.  

I Lu et al. (2015) rapporterades det att prata med någon om sina känslor är en bra 

strategi för reducering av stress. Att aktivt ta kontroll över situationen upplevs som en 

fungerande strategi för att reducera stress (Andolhe et al. 2015). Den mest använda 

strategin för stresshantering enligt Alhadi Hasan et al. (2018) var att försäkra sig själv 

om att ens arbete är meningsfullt för patienten och fann därmed en självsäkerhet i det.  

 

3.2.3 Återhämtning 

Enligt Guo et al. (2017) är det nödvändigt i stresshanteringen att möjliggöra 

återhämtning för sjuksköterskor utanför deras arbetstid. Motion, bra sömn och minskad 

konsumtion av alkohol är något som författarna menar på minskar känslan av stress när 

sjuksköterskan är på arbetsplatsen, men den viktigaste delen i återhämtningsprocessen 

är fler lediga timmar mellan skiften. Andolhe et al. (2015) rapporterar att majoriteten av 

deltagarna inte sover tillräckligt för att må bra och de sjuksköterskor som rapporterar att 
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de sover tillräckligt upplever lägre nivå av stress. Perry, Nicholls, Duffield & Gallagher 

(2017) bekräftar att hälsosam kost och fysisk aktivitet var två viktiga områden som 

positiva strategier för reducering av stress. Hu et al. (2017) anser att ledigheten efter 

nattskiften borde utökas då nattskiften i artikeln kunde vara uppemot tolv timmar, detta 

för att göra det möjligt för sjuksköterska till ordentlig återhämtning efter långa nattskift. 

 

3.2.4 Utbildning och digitala verktyg 

Ett av det högst rankade interventioner enligt Perry et al. (2017) för reducering av stress 

var att erbjuda utbildning inom mental hälsa till chefer och handledare för att de lättare 

ska kunna hjälpa och stötta övrig personal. Det var också högt prioriterat att erbjuda 

professionell utbildning i stresshantering och träning i motståndskraft för personer i 

riskzonen (Perry et al. 2017). K. Hersch et al. (2016) beskriver flera strategier för 

reducering av stress i sin studie där deltagarna genomgår ett webbaserat program. I detta 

program ingår information, identifiering av stressorer, kroppens reaktioner av stress, 

stresshanteringsstrategier samt hur man ska undvika negativa strategier för att hantera 

stress. Konkreta exempel på vad som kan reducera stress enligt programmet är att söka 

experthjälp vid depression och att uppmärksamma alkohol eller drogproblematik. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
 Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av arbetsrelaterad stress i slutenvården. Utifrån de artiklarna som inkluderats 

i resultatet syns ett samband mellan flera faktorer som bidrog till att sjuksköterskan 

upplevde stress. Återkommande var arbetsbelastningen, långa arbetstimmar, låg 

bemanning på antalet inlagda patienter samt skiftarbete som faktorer som bidrog till 

upplevd stress. Det finns också ett tydligt samband i bristande stöttning från chefer och 

kontakten med anhöriga som upplevs som en stressor. Dessa två faktorer kan höra ihop 

med varandra på vårdavdelningar då missnöjda anhöriga tar ut sin oro och sitt missnöje 

på sjuksköterskan vilket i sin tur ställer kravet på chefen att stötta sin anställde i sådana 

situationer. I resultatdelen som berörde upplevda faktorer som reducerar arbetsrelaterad 

stress påvisades några gemensamma faktorer mellan artiklarna. Det handlade om 

anpassning av arbetsbelastning, individuella strategier för stresshantering, återhämtning 
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samt utbildning och digitala verktyg. De högst uppmärksammade faktorerna för detta 

var anpassning av arbetsbelastning och individuella strategier för stresshantering. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskors arbetssituation och ansvar 

Flera studier som inkluderats i denna litteraturstudie har bekräftat att arbetet som 

sjuksköterska är en stressfull profession i dagens samhälle. Ett återkommande mönster 

kan ses i olika delar av världen där samma problematik existerar. Det beskrivs att 

sjuksköterskor har en upplevelse av hög arbetsbelastning och för högt ställda krav på sig 

än vad som är hanterbart vilket i sin tur leder till en hög nivå av stress på arbetet. Det 

beskrivs även att långvarig stress kan ha konsekvenser av negativ karaktär fysiskt och 

psykiskt och att det upplevs som ett stort problem för många sjuksköterskor. (Alenzi et 

al. 2018; Guo et al. 2017; Happell et al. 2013; Khamisa et al. 2015; Yuwanich et al 

2015).  

Enligt Hu et al. (2017) framkommer det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

samma typ av arbetsrelaterad stress som sjuksköterskor med lång erfarenhet. Vilket 

tolkas av författarna av denna litteraturstudie att sjuksköterskor oavsett nivå av 

erfarenhet och var i världen de befinner sig upplever arbetsrelaterad stress. I en svensk 

artikel av Blomberg et al. (2016) uppmärksammas det att nyutbildade sjuksköterskor är 

i behov av rätt stöd i form av handledning i sitt arbete. Detta är något som faller på 

chefer att ansvara för och ska ta hänsyn till. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) ska sjuksköterskan ansvara 

och leda teamarbetet i omvårdnaden av patienten och kunna kommunicera och 

samarbeta med flera olika instanser och anhöriga för att göra det så bra som möjligt för 

patienten. Sjuksköterskan ska även ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta systematiskt 

med en humanistisk människosyn. Med tanke på sjuksköterskans yrkesroll där det ingår 

ett ansvar för omvårdnaden samt kontakt med patienter, anhöriga och kollegor så kan 

författarna tänka sig att allt inte alltid går ihop så att alla inblandade parter är nöjda.  

 

4.2.2 Upplevelsen till stress för sjuksköterskor 

I majoriteten av artiklarna var en uppmärksammad faktor för upplevd stress på arbetet 

hög arbetsbelastning, där fokus låg på personalbrist, överflöd av patienter samt för 

många arbetsuppgifter som inte var direkt kopplade till patientvård. Sjuksköterskor 

hamnar i situationer som är svåra att hantera och uppfylla de krav som ställs på dem. 
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Människor är enligt Antonovsky (2005) olika rustade för att hantera stimuli som de 

utsätts för. Människan kan med fördel använda sig av Antonovskys teori känsla av 

sammanhang i ohälsosamma situationer, stress kan resultera i en sådan situation. För att 

människan ska klara av situationen behövs en känsla av att det är begripligt, 

meningsfullt och hanterbart. Med detta menas att människan förstår vad som sker, ser 

en meningsfullhet i det som sker men även har strategier för att hantera situationen 

(Antonovsky, 2005). Det är inte alltid enkelt att som människa hantera jobbiga 

situationer, speciellt inte under stressande förhållanden men det är något som alla 

människor kan försöka göra sitt bästa för att utvecklas inom.    

 

4.2.3 Konflikthantering 

Våld och hot är ett uppmärksammat problem inom psykiatrin som leder till att 

personalen upplever stress (Alhadi Hasan et al. 2018). Denna problematik är även 

uppmärksammad i akutsjukvård enligt Yuwanich et al. (2015). Enligt Lenthall et al. 

(2018) återkommer denna problematik samt förslag på vad som kan göras för att 

reducera stress relaterat till våld. Konkreta exempel på detta är att ge chefer utbildning i 

stressrelaterade psykiska tillstånd samt att öka förståelsen och rapporteringen av 

våldshändelser på arbetsplatsen.   

K. Hersch et al. (2016) styrker att konflikter är en stressor på arbetsplatsen som kan 

förhindras genom bättre kommunikation och mer tid till reflektion personalen emellan. 

Att öka personalstyrkan skulle således kunna leda till bättre kommunikation mellan 

sjuksköterskan och anhöriga, detta skulle reducera den stressor som sjuksköterskor 

upplever med anhöriga som ifrågasätter eller misstror vården (Hu et al. 2017).  

 

4.2.4 Kunskapsbrist och kamratlärande 

Osäkerhet i yrkesrollen är en viktig aspekt ur resultatet som tydligt visar att saknaden av 

självförtroende i yrkesutövandet hos sjuksköterskor är en stressor. I Hu et al. (2017) 

artikel framkommer det att sjuksköterskor med mindre erfarenhet i sitt yrkesutövande 

upplever stress. Lennéer Axelson och Thylefors (2016) menar på att konflikter på 

arbetsplatsen samt sjuksköterskans osäkerhet i yrkesutövandet kan förhindras genom att 

mer vana sjuksköterskor undervisar ovana sjuksköterskor i arbetsuppgifter som kan 

anses svåra genom kamratstödjande. Detta tror författarna av denna litteraturstudie 

skulle främja mentaliteten på arbetsplatsen genom att skapa ett bra samarbete i gruppen 
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samt göra att kommunikationen förbättras, vilket då har två positiva preventions 

aspekter i förebyggandet av stress. 

 

4.2.5 Initiativ till stressreducering 

Resultatet som gäller vad som upplevs reducera stress för sjuksköterskor var bland 

annat anpassning av arbetsbelastning och återhämtning vilket kan vara komplicerade att 

applicera i verkligheten. Exempelvis diskuterades det i en artikel av Happell et al. 

(2013) att ett initiativ kan vara att ändra arbetsskiften för att reducera stress. Om detta 

prioriteras av organisationen är tveksamt med tanke på att det gjort ett försök tidigare 

som sedan runnit ut i sanden. Ett annat initiativ i samma artikel var att tillsätta mer 

personal för att minska på arbetsbördan men det råder tvivel om det är en bra lösning då 

en del sjuksköterskor i studien hade uppfattningen att det skulle kunna resultera i att 

personal känner mindre lojalitet för arbetet. Man skulle i detta fall önska att de har fel i 

sin uppfattning och att personalen istället skulle vara tacksamma för en minskad 

arbetsbörda. Enligt Vårdförbundet (2019) ska arbetstiden förkortas om man har ett 

roterande schema som innefattar dag, kväll och nattjobb för att mer tid för återhämtning 

ska finnas. 

 

4.2.6 Preventivt arbete 

I resultatet framkommer det att en stor del i det preventiva arbetet mot arbetsrelaterad 

stress är att arbetsgivaren kan göra mycket för att främja hälsan på arbetsplatsen. Det 

framkommer dock att sjuksköterskan kan göra mycket själv på individnivå genom att ha 

en hälsosam livsstil (Perry et al. 2017; Guo et al. 2017). Ett exempel som Perry et al. 

(2017) tar upp i deras artikel är att sjuksköterskan behöver en näringsrik kost för att må 

bra fysiskt och hålla energin uppe på arbetsplatsen, något som sjuksköterskan kan tänka 

på privat men även arbetsgivaren kan främja genom servering av hälsosam mat i 

lunchrummet. Perry et al. (2017) påvisar i sin artikel att för att sjuksköterskan skall må 

bra krävs även motion och tillräckligt med sömn för att minska risken för 

arbetsrelaterad stress. Författarna av denna litteraturstudie tror på att ett hälsofrämjande 

arbete för personalen på vårdavdelningar främjar en hälsosam livsstil utanför 

arbetsplatsen vilket då främjar återhämtningen och minskar risken för upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Att sjuksköterskan behöver stöd av ledningen och chans till 

återhämtning utanför arbetstiden stöttas av Gifkin, Loudoun och Johnston (2017) som i 
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deras artikel som menar på att just detta är nödvändigt i arbetet med stresshantering för 

att minska risken för arbetsrelaterad stress samt för att kunna hantera stress på 

arbetsplatsen.  

Guo et al. (2017) menar i sin artikel att chefer på vårdavdelningar måste arbeta 

preventivt för sjuksköterskornas hälsa på arbetsplatsen genom att värdesätta 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete och ha en god arbetsmiljö. Vilket således kan leda 

till att det främjar teamarbetet kring patienterna. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Avsikten med denna litteraturstudie var att söka svar på vad sjuksköterskor upplever 

orsakar stress på arbetet samt vad som upplevs reducera stressen. Utifrån detta valde 

författarna att använda Polit och Beck (2017) beskrivande design för att få med 

sjuksköterskornas upplevelse. Detta ansågs lämpligt för att uppnå det resultatet som 

syftet efterfrågade.  

 

Artiklarna som har använts i litteraturstudien söktes i PubMed, CINAHL, PsycINFO 

samt en manuell sökning. Dessa tre sökmotorer är de mest tillförlitliga att använda i 

forskning av omvårdnad enligt Polit och Beck (2017).  Författarna av studien valde att 

använda sökord som “nursing”, “nurses”, “stress occupational”, “work” samt 

“experience” för att kunna identifiera studier som svarade på syftet. “Experience” 

användes bara i en av sökningarna som gjordes då sjuksköterskans upplevelse, detta 

provades i de andra databaserna men utan ett tillfredsställande sökresultat. I efterhand 

har författarna reflekterat över fler sökord som hade kunnat användas såsom “reducing 

stress” för att eventuellt få mer artiklar som fokuserade på upplevda faktorer som 

minskar stress.  

Resultaten av våra sökningar i samtliga databaser genererade ett stort antal träffar, vilket 

försökte begränsas genom att lägga till alternativa sökord. För att ytterligare kunna 

begränsat skulle vi eventuellt kunnat använda den booleanska söktermen NOT för att 

undvika artiklar som inte svarade på syftet.  

 

I urvalsprocessen exkluderades 347 artiklar totalt i tre steg. De elva artiklar som 

slutligen inkluderades valdes ut då de svarade på syftet och uppfyllde de kraven som 

ställdes för kvalité och relevans. I första steget valdes artiklar bort som via titel inte 

svarade på syftet eller var dubbletter. I andra steget valdes artiklar bort som inte hade 
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med sjuksköterskan upplevelse att göra, litteraturstudier eller artiklar som inte gick att 

öppna i fulltext. I tredje steget valdes artiklar bort som inte höll tillräckligt hög kvalitet 

eller relevans enligt författarna som tog hjälp av granskningsmallar för relevans och 

kvalitet. Författarna ser det som en styrka att de sållade bort artiklar successivt och 

noggrant.    

 

Av de elva artiklar som inkluderades i litteraturstudien var sju kvantitativa, tre 

kvalitativa samt en kvalitativ-kvantitativ. En svaghet i vår litteraturstudie kan vara att 

det är ett få antal kvalitativa artiklar. En kvalitativ ansats bidrar med en djupare 

förståelse och subjektivitet och passar bra vid en beskrivande litteraturstudie (Polit och 

Beck, 2017). Valet att blanda dessa två var att uppnå ett så komplett resultat som 

möjligt där både en djupare förståelse genom upplevelser samt en generalisering och 

tillförlitlighet av problematiken framkommer. En kvantitativ ansats kan bidra till 

generalisering av det efterfrågade problemet och genom detta en tillförlitlighet. (Polit 

och Beck, 2017). Trots den ojämna fördelningen av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

erhölls ett relativt likartat resultat, vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien då det 

bekräftar varandra. Polit och Beck (2017) menar på att om artiklarnas resultat 

överensstämmer med varandra ökar trovärdigheten av identifierat resultat. För att 

förhindra att författarna undermedvetet ska ha påverkat artiklarnas resultat har artiklarna 

redovisats oberoende av varandra för att behålla objektiviteten (Polit och Beck, 2017). 

Artiklarna härstammar från olika världsdelar och resultatet var trots det likartat, det ser 

vi som en styrka i litteraturstudien och som en bekräftelse på att den aktuella 

problematiken anses som trovärdig.  

 

Dataanalysen skedde för författarna individuellt och tillsammans. Författarna läste alla 

artiklar individuellt och färgkodade med hjälp av två olika färger. Det som uppfattades 

som stressorer blev gulmarkerat och det som uppfattades reducerande av stress blev 

markerat med rosa. Sedan diskuterade författarna tillsammans för att komma fram till 

ett utfall om vilka studier som är relevanta. Detta gav båda författarna en bra överblick 

på artiklarnas innehåll samt hur resultatet kunde byggas upp med huvud- och subteman. 

Artiklarna som identifierades via sökningarna var alla på engelska då detta var en 

begränsning i sökningarna. Begränsningen var nödvändig för författarna då engelska är 

det språk de behärskar bäst förutom svenska. Att de funna artiklarnas resultat på 

engelska innehöll ord som var akademiska och nya för författarna är en svaghet med 
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denna litteraturstudie. Misstolkningar kan dock ha motverkats då författarna läste och 

analyserade alla artiklarna var för sig samt diskuterade resultatet med varandra och på 

så sätt jämförde analyserna. Språkförbistringar är en av orsakerna till att relevant 

forskning faller bort i sökandet av artiklar (Polit och Beck, 2017). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Enligt tidigare forskning innefattar sjuksköterskeyrket stress. Intresset för att ta reda på 

upplevda orsaker till stress och eventuella lösningar för att reducera upplevd stress i 

arbetet mynnar i en förhoppning om ett uppmärksammande. Detta för att det 

förhoppningsvis kan bli mer hanterbart för sjuksköterskor och att eventuella redskap för 

stresshantering kan identifieras. Arbetsgivaren kan förebygga stressen för 

sjuksköterskan på arbetsplatsen men sjuksköterskan kan också försöka identifiera det 

som utlöser stressen och hantera den genom individuella strategier för stresshantering. 

Det arbetsgivaren kan göra för att reducera stressorer kan exempelvis vara att anpassa 

arbetsbelastning genom att tillsätta mer personal. Individuella strategier för 

stresshantering kan vara att prioritera återhämtning, kost och motion. Denna 

litteraturstudie påvisade att upplevd arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett stort 

problem på vårdavdelningar i dagens omvårdnadsarbete. Detta medför att 

sjuksköterskorna behöver relevanta strategier för stresshantering samt att identifieringen 

av stress behöver ske i ett tidigt skede för att förhindra att sjuksköterskan påverkas 

negativt. I slutändan är det ultimata målet välmående sjuksköterskor för att en så god 

omvårdnad som möjligt ska kunna ges.   

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Mer forskning behövs för att uppmärksamma problematiken kring arbetsrelaterad stress 

för sjuksköterskor. Att det är ett problem i världen är onekligen sanningsenlig men 

lösningar för att reducera stress kan anses bristfällig enligt författarna av 

litteraturstudien. Därför är förhoppningen att mer forskning fokuserar på vad som 

reducerar upplevelsen av stress samt strategier för återhämtning. Det finns ett behov av 

att hitta verktyg för att lättare kunna identifiera stress i ett tidigt skede hos 

sjuksköterskorna för att snabbt kunna arbeta preventivt i stresshantering. 
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4.6 Slutsats 
Stress på arbetet verkar vara ett problem som förekommer i hela världen då resultatet 

påvisar samma problematik i olika länder. Sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress baserad på en mängd olika faktorer som överensstämmer med varandra inom 

forskningen. Även upplevda faktorer för stressreducering överensstämmer med 

varandra vid jämförelse mellan olika länder. Författarna av litteraturstudien upplever att 

det finns en brist i forskningen som fokuserar på faktorer som kan reducera stress för 

sjuksköterskor.  
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1 
Tabell 2 - Analys av valda artiklar  

Författare
, årtal och 
land 

Titel Design/ 
ansats 

Undersöknings
grupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalys
metod 

Alhadi 
Hasan, A., 
Elsayed, S. 
& Tumah, 
H. 2018. 
Saudiarabi
en.  

Occupatio
nal stress, 
coping 
strategies, 
and 
psycholog
ical‐
related 
outcomes 
of nurses 
working in 
psychiatri
c hospitals 

Beskrivande 
korrelationsd
esign 
Kvantitativ 

70 
sjuksköterskor 
som arbetade 
inom psykiatrisk 
vård.  

Frågeformulär.  SPSS version 
23.  
Beskrivande 
statistik.  

Andolhe, 
R., 
Barbosa, 
RL., 
Machado 
de 
Oliveira, 
E., 
Siqueira 
Costa, AL. 
& Grillo 
Padilha, K. 
2015. 
Brasilien.  

Stress, 
coping 
and 
burnout 
among 
Intensive 
Care Unit 
nursing 
staff: 
associated 
factors. 

Kvantitativ.  
Tvärsnittsstu
die 

120 
sjuksköterskor 
som arbetar 
inom 
intensivvård.  

Två olika 
frågeformulär 
samt Work stress 
scale (WSS) och 
List of signs and 
symptoms of 
stress (LSS) 

Datan 
analyserades 
via SPSS 
version 18.  
ANOVA.  

Guo, Y., 
Lou, Y., 
Lam, L., 
Cross, W., 
Plummer, 
V., Zhang 
J. 2017. 
Kina. 

Burnout 
and its 
associatio
n with 
resilience 
in nurses 

kvantitativ 
tvärsnittsstud
ie 

1061 
sjuksköterskor 
från sex olika 
sjukhus  

Sjuksköterskorna 
svarade på 
självskattningsfrå
gor under mars-
juni.  

Insamlade 
datan 
analyserades 
med hjälp av 
SPSS. 

Happell 
B., Dwyer 
T., Read-
Searl K., 
Caperchio
ne C.M & 
Gaskin 

Nurses 
and 
stress: 
recognizin
g causes 
and 
seeking 

Kvalitativ.  
Utforskande.
  

38 
sjuksköterskor 
uppdelade i 6 
grupper.  

Intervjuer med 
öppna frågor med 
guide för 
diskussion.  

Induktiv 
innehållsanal
ys.  
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C.J. 2013. 
Australien.
  

solutions.  

Hu, Y., 
Zhang, 
Y., Shen, 
N., Wu, 
J., Wu, J., 
& K. 
Malmedal
, W. 
2017. 
Kina. 

Stressors 
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in 
Shanghai 
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e study 
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Sun, N., 
Hong, S., 
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Kina.  
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nal stress 
and 
coping 
strategies 
among 
emergenc
y 
departmen
t nurses of 
China. 

Kvantitativ.  
Korrelations 
cross-
sektions 
design 

127 
akutsjukskötersk
or från 5 olika 
sjukhus i Kina.  

2 olika 
frågeformulär 

Multipel 
regressionsm
odell.  

Perry, L., 
Nicholls 
R., 
Duffield, C 
& 
Gallangher 
R. 2017. 
Australien. 

Building 
expert 
agreement 
on the 
importanc
e and 
feasibility 
of 
workplace 
health 
promotion 
interventi
ons for 
nurses 
and 
midwives 

kvantitativ 19 utvalda 
experter inom 
ämnet har 
diskuterat och 
sammanställt 
datan 

Data insamlades 
från 46 
arbetsplatser vars 
sjuksköterskor 
svarat på frågor 
om arbetshälsan 

Tematisk 
analys 

Puerto, J. 
C., Soler, 
L. M., 
Montesino
s, M., 
Marcos, A. 
P., & 
Chorda, V. 
2017. 
Spanien.  

A new 
contributi
on to the 
classificat
ion of 
stressors 
affecting 
nursing 
profession
als 

kvalitativ-
kvantitativ.   
Beskrivande 
studie. 

30 
sjuksköterskor 
som utförde 
klinisk 
omvårdnad på 
sjukhus.  

Steg 1: deltagarna 
skrev ner 
stressorer. Steg 2: 
deltagarna 
rankade 108 olika 
stressorer.  
Steg 3: deltagarna 
fick reda på de 10 
högst rankade 
stressorerna.  

Statistisk 
analys 
(PASW)   

Yuwanich, 
N., 
Sandmark, 
H. and 
Akhavan, 
S. 2015. 
Thailand.   

Emergenc
y 
departmen
t nurses’ 
experienc
es of 
occupatio
nal stress: 
A 
qualitative 
study from 
a public 
hospital in 
Bangkok, 

Kvalitativ 21 
akutsjukskötersk
or med minst ett 
års erfarenhet.   

Semi-
strukturerade 
individuella 
intervjuer med 
öppna frågor.   

Innehållsanal
ys.  
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Thailand 

 
6.2 Bilaga 2 
Tabell 3 - Innehåll/relevans av valda artiklar 

Författare Syfte Resultat 

Alhadi Hasan, A., 
Elsayed, S. & 
Tumah, H. 

Att bedöma arbetsrelaterad stress, 
stresshantering samt nivå av 
depression av sjuksköterskor inom 
psykiatrin.  

Resultat avslöjar att dessa 
sjuksköterskor har måttlig nivå av 
arbetsrelaterad stress och 
depression och uppvisar olika 
strategier för att hantera stress. 
Stress och depression är allmänt 
förekommande.  

Andolhe, R., 
Barbosa, RL., 
Machado de Oliveira, 
E., Siqueira Costa, 
AL. & Grillo 
Padilha, K. 

Att utforska känslomässig stress, 
coping och utmattning av 
sjuksköterskor och associerade 
faktorer inom intensivvård.  

Resultatet visar att deltagarna 
uppvisade måttliga stressnivåer 
och kontroll var den främsta 
strategin för stresshantering.  

Guo, Y., Lou, Y., 
Lam, L., Cross, W., 
Plummer, V., Zhang 
J. 

Att undersöka och analysera 
nivåerna av utmattningssyndrom 
samt utbrändhet hos 
sjuksköterskor och balans i 
arbetet.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna har hög 
upplevelse av utbrändhet och 
arbetsgivaren måste arbeta för att 
minska nivåer av stress hos 
personalen. 

Happell B., Dwyer 
T., Read-Searl K., 
Caperchione C.M & 
Gaskin C.J. 

Att identifiera utifrån 
sjuksköterskans perspektiv 
arbetsrelaterad stress samt hur den 
kan reduceras.  

Stressfaktorer identifierades, ex 
hög arbetsbelastning och 
otillgänglighet av läkare. Ex på 
lösningar till reducerad stress ex 
modifiering av arbetsbelastning 
och musik.  

Hu, Y., Zhang, Y., 
Shen, N., Wu, J., 
Wu, J., & K. 
Malmedal, W.  

Att identifiera stressorer för 
nyexaminerade sjuksköterskor 
inom pediatrisk vård på ett 
barnsjukhus. 

Stressorer för dessa sjuksköterskor 
var bl.a: hög arbetsbelastning och 
låg status på arbetsplatsen.  

K. Hersch, R., F. 
Cook, R., K. Deitz, 
D., Kaplan, S., 
Hughes, D., 
Friesen, M A. & 
Vezina, M. 

Att utvärdera effektiviteten av 
BREATH (webbaserad; stress 
management för 
sjuksköterskeprogram)  

Användandet av det webbaserade 
programmet ser lovande ut för att 
kunna tillgodose sjuksköterskor 
med verktyg för att identifiera 
arbetsrelaterad stress.    
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Kakemam, E,. 
Raeissi, P., Raoofi, 
S., Soltani, A., 
Sokhanvar, M., C 
Visentin, D. & 
Cleary, M. 

Att identifiera sjuksköterskors 
utbredning av arbetsrelaterad 
stress och relaterade faktorer.  

Resultatet innefattar information 
om stressnivåer för sjuksköterskor 
samt stressfaktorer som påvisar att 
de är problematiska.  

Lu, D-M., Sun, N., 
Hong, S., Fan, Y-
Y., Kong, F-Y. & 
Li, Q-J. 

Att beskriva relationen mellan 
stresshantering och arbetsrelaterad 
stress för sjuksköterskor i 
akutsjukvård.  

Resultatet innefattar faktorer för 
arbetsrelaterad stress samt 
stresshanterings statistik.  

Perry, L., Nicholls 
R., Duffield, C & 
Gallangher R.  

att bestämma vikten och 
genomförbarheten av 
hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen för att främja och 
stödja sjuksköterskans hälsa.  

Arbetsplatser med högt rankad 
hälsa arbetar hälsofrämjande på 
flera plan, både psykiskt och 
fysiskt.  

Puerto, J. C., Soler, 
L. M., Montesinos, 
M., Marcos, A. P., & 
Chorda, V. 

Att identifiera och klassificera de 
viktigaste arbetsrelaterade 
stressorerna för sjuksköterskor.  

De mest framstående stressorerna 
var bl.a. för hög arbetsbelastning 
och att behöva utföra flera 
uppgifter samtidigt.  

Yuwanich, N., 
Sandmark, H. and 
Akhavan, S. 

Att undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar av arbetsrelaterad 
stress i akutsjukvård.  

Resultatet innefattar upplevd 
stress, konsekvenser av stress samt 
stresshantering.  

 

6.3 Bilaga 3 
Tabell 4 - Mall för relevans granskning av artiklar  

Artikelförfattare och publiceringsår 

    
  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie 
relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 
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2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

  
  
  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

  
  
  
  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 
kvalitetsgranskning i den aktuella studien**? 

  
  
  
  

    

 

6.4 Bilaga 4 
Tabell 5-Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats  

    Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma,med 
motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

  
  
  
  
  

      

Metod 

2. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 
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3. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet? 

  
  
  
  
  

      

4. Är deltagarna relevanta 
i förhållande till 
studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

5. Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

  
  
  
  
  

      

6. Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 

  
  
  
  
  

      

7. Är metoden för 
datainsamling relevant? 

  
  
  
  
  

      

8. Är analysmetoden 
redovisad och tydligt 
beskriven? 

  
  
  
  
  

      

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

  
  
  
  
  

      

Resultat 
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10. Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

  
  
  
  
  

      

12. Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

  
  
  
  
  
  
  

      

13. Är 
trovärdighetsaspekter 
för studien diskuterade? 

  
  
  
  
  
  

      

 

6.5 Bilaga 5 
Tabell 6 - Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats  

    Ja, med 
motiveringen 

att… 
  

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma,med 
motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 
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2. Är eventuella 
frågeställningar tydligt 
beskrivna? 

  
  
  
  
  

      

Metod 

3. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

4. Är metodavsnittet tydligt 
beskrivet? 

  
  
  
  
  

      

5. Är 
undersökningsgruppen 
representativ? 

  
  
  
  
  

      

6. Är inklusionskriterier 
och eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

  
  
  
  
  

      

7. Är 
undersökningsmetoden 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

8. Är validiteten 
diskuterad? 
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9. Är reliabiliteten 
diskuterad? 

  
  
  
  
  

      

10. Är det beskrivet hur den 
statistiska analysen är 
utförd? 

  
  
  
  
  

      

11. Är bortfallet beskrivet?   
  
  
  
  

      

12. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

  
  
  
  
  

      

Resultat 

13. Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

  
  
  
  

      
  
  

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

  
  
  
  
  

      

15. Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 

  
  
  
  
  

      

  

 


