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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva orsaker till arbetsrelaterade stressupplevelser 

och hur dessa kan hanteras hos sjuksköterskor inom slutenvård. 

En beskrivande litteraturstudie valdes för att genomföra studien. Femton vetenskapliga 

artiklar granskades, bearbetades och sammanställdes.  

Huvudresultatet av litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde stress i sitt arbete och 

dessa upplevelser berodde på följande faktorer: otillräcklig utbildningsnivå, arbetsbelastning 

och tidspress, brist på resurser, fysisk belastning, tidsbrist, skiftarbete, ledning och utbrändhet.  

Upplevelser av att arbeta skift ledde till stress med känslomässig utmattning och påverkade 

negativt sjuksköterskans privatliv. Sjuksköterskor upplevde att deras arbetsrelaterade stress 

beror på avsaknad av stöd från ledningen. Utbrändhetsymtom, enligt sjuksköterskor, yttrade 

sig i lågt arbetsengagemang, negativa känslor och missnöje. Huvudresultatet visade även att i 

hanteringen av arbetsrelaterad stress använde sig sjuksköterskor av följande copingstrategier: 

avståndstagande, självkontroll, problemlösning, positiv omvärdering samt diskussion med 

kollegor. Även religion ansågs av sjuksköterskor vara en viktig copingstrategi. 

Slutsatsen som författarna till detta arbete drog var att sjuksköterskor skulle behöva mer 

utbildning på arbetsplatsen, det vill säga uppdatering av sina yrkesmässiga kunskaper, och 

stöd från ledningen speciellt när det gäller att kunna använda sig av copingstrategier vid 

stresshantering. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe causes to work- related stress experiences and its 

managing of nurses in hospitals. 

The describing literature review was chosen to conduct the study. Fifteen research articles 

were examined, processed and compiled.  

The main result of the literature review indicated that nurses experienced stress in their work 

and these experiences depended on the following factors; inadequate qualification, workload 

and time pressure, shift work, management and burnout. Nurses experienced that shift work 

was leading to stress, resulted in emotional exhaustion and influenced negatively the nurses’ 

private lives. Nurses experienced that work- related stress depended on the lack of support 

from managers. Burnout symptoms commented in low work engagement, negative emotions 

and dissatisfaction. The main result showed that nurses used coping strategies to manage 

work-related stress. Nurses named the following coping strategies: distancing, self- control, 

problem- solving, positive reappraisal and discussion with colleagues.  Nurses considered that 

religion was an important coping strategy. 

The authors of this literature review came to the following conclusion that nurses should need 

more education to raise their qualification. Nurses need to be supported from their managers 

and to be learnt how to use coping strategies to manage work-related stress. 
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1. Introduktion 

1.1 Stress 

Begreppet stress förklaras av Peter Währborg, svensk professor i beteendemedicin och docent 

i kardiologi, som psykologiska och fysiologiska reaktioner som förekommer som inre och 

yttre belastningar. De resulterar i funktionsförändringar av potentiell patologisk natur som 

betyder att det inte alltid behöver ha negativa konsekvenser för hälsan (1). Den österrikiske- 

kanadensiske forskaren Hans Seyle (1907-1982) var den förste med etableringen av begreppet 

”stress” samtidigt som han också introducerade två typer av stress: eustress- goda stressen och 

distress- onda stressen (1). I folkhälsorapporten beskrivs stress som en obalans mellan krav 

som ställs på människor och resurser för att verkställa kraven (2). Ulf Lundberg och Görel 

Wentz definierar stress som olika typer av påfrestningar som vi människor utsätts för. 

Påfrestningar kan vara fysiska, psykiska, inre och yttre (3). Währborg indelar stress i 

funktionell - sjukdomsfri och dysfunktionell som ger skador i kroppen. Han beskriver även 

begreppet ”stressorer”. De förklarar han som stimuli som kommer från den externa miljön och 

utlöser stress. Själva stressprocessen går ut på att i hjärnan sker tolkningen av olika stressorer 

som gör att nervsystemet och muskler aktiveras, hormoner frisätts och immunförsvar 

påverkas (1). 

 

1.2 Stress och sjukdom 

Stress kan vara början till utvecklingen av många olika sjukdomar eller patologiska 

förändringar i olika organ (1). De vanliga sjukdomstecken som beror på stress är minskad 

koncentration, minne och förmåga att fatta beslut, återkommande och långvariga infektioner, 

hjärtklappning, yrsel och nedstämdhet (4). I en studie visade det sig att stress i arbetet kan ge 

upphov till kardiovaskulära sjukdomar. Riskfaktorer som höga kolesterolvärden, rökning och 

hypertoni kan indirekt uppkomma på grund av stress i arbetet. Det kan ses ett samband mellan 

stress och rökning då stressen ökar konsumtionen av cigaretter bland rökare. Obalans mellan 

ansträngning/belöning och efterfrågan/kontroll ökar intensiteten av rökning (5). Sambandet 

mellan arbetsrelaterad stress och förhöjt blodtryck har setts då det noterades förhöjningar av 

blodtrycket hos patienter under deras arbete. Högt blodtryck på arbetet har relaterats till 

överengagemang på arbetet, bristande kontroll och ilska på arbetsplatsen. Kombinationen av 
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hög ansträngning och låg belöning har associerats med högt blodtryck hos skiftarbetare och 

chefer. Även arbetsbelastning, överdrivna arbetstider, otrygghet, orättvis behandling och 

arbetsintensitet på arbetet har samband med högt blodtryck (5). 

Risk för kardiovaskulära sjukdomar ökar vid metabolt syndrom. Arbetsbelastning är starkt 

associerat med metabolt syndrom som yttrar sig i bland annat risk för diabetes typ II och 

övervikt. Obalansen mellan efterfrågan/kontroll och ansträngning/belöning på arbetsplatsen 

har samband med förhöjda blodfetter. Organisatorisk instabilitet relateras också till förhöjda 

lipidnivåer (5).  Annan studie undersökte deltagarnas syn på om de tror att deras jobb 

påverkar deras hälsa. De deltagare som svarade ” ja” på frågan  angav följande bekymmer 

med sin hälsa: problem med öron, ögon, hud, ont i ryggen, huvudet och magen, muskelvärk i 

armar och ben, respiratoriska svårigheter, stress, allmän fatigue, sömnproblem, allergier, 

hjärtsjukdom, ångest, irritabilitet och personliga problem (6).  

 

1.3 Arbetsrelaterad stress 

Alla som arbetar upplever stress i olika grad och på olika sätt (7). Arbetsplatser idag är en 

ovänlig miljö med ekonomiska och psykologiska krav. Oftast prioriteras de ekonomiska 

värdena framför de mänskliga. Arbetsbelastning kan beskrivas som att på kort tid och med få 

resurser utföra mycket arbete (8). Krav- och resursbalans bidrar till arbetstillfredsställelse och 

obalans mellan krav och resurser leder till arbetsrelaterad stress som beror på olika faktorer. 

De individuella faktorerna beror på en viss sjukdom och minskad arbetsnöje på grund av 

avsaknad av uppskattning. Miljöfaktorer är orsakade av nedskärningar av resurser, ökade krav 

i arbetet och förändringar i organisationen. Interpersonella faktorer beror på olika slags 

konflikter både i arbete och i personliga livet samt brist på stöd (4). 

 Karasek och Theorell krav – kontrollmodellen beskriver arbetskrav och kontroll i arbetet. 

Stressen uppstår, enligt utvecklare av modellen, när arbetssituation domineras av höga krav 

och låg kontroll. Kombinationen av låga krav och låg kontroll kan även bidra till stress som 

orsakas av passiv arbetssituation. Den positiva, hälsosamma stressen, enlig Karasek och 

Theorell, präglas av antigen hög kontroll och låga krav eller hög kontroll och höga krav. Den 

faktorn som bidrar till upplevelse av stress i den modellen är just kontroll som innebär brist på 

inflytande, beslutsutrymme, stöd och stimulation (4). 
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Könsskillnader i arbetsrelaterad stress har identifierats i en grekisk studie bland anställda på 

arbetsplatser inom olika branscher. Detta genomfördes för att se om förhållandet mellan kön 

och arbetsrelaterad stress påverkas av ålder, utbildningsnivå och civilstånd. Kvinnor 

rapporterade ha betydligt högre stressnivå än män. Studien visade på vissa skillnader mellan 

män och kvinnor vad gäller faktorer som åldersskillnader, utbildningsnivå samt civilstånd.  

Unga (18-30 år) och gifta kvinnor med lägre utbildning upplever mer arbetsrelaterad stress än 

äldre (41-50 år) och singelmän som har universitetsexamen. Ännu äldre män med 

universitetsexamen upplever mindre stress jämfört med unga, gifta kvinnor utan 

universitetsexamen (6).  

 

1.4 Utbrändhet 

Utbrändhet är en slags arbetsrelaterad stress som uppstår oftast i de yrkeskategorier som har 

med människor att göra. Utbrändhet uppstår då arbetskraven är högre än personens egna och 

professionella förmågor och den leder till att personens värderingar, vilja och värdighet så 

småningom sjunker till botten. Utbrändhet är en sjukdom som omsluter människan i en ond 

cirkel och det är svårt att ta sig ifrån det (8). 

Själva syndromet utmärker sig med tre specifika tillstånd: utmattning, cynism (brist på 

engagemang) och otillräcklighet. Utmattning är stressens första reaktion då personen känner 

sig ständig trött både fysiskt och känslomässigt, och varken orkar utföra arbetet eller 

kommunicera med sina kollegor. Negativitet, osäkerhet och brist på engagemang är de typiska 

tecken på cynism. Otillräcklighet innebär att personer förlorar tron på sina förmågor och 

känner sig otillräckliga. Utbrändhet kan orsakas av flera olika faktorer: stor arbetsmängd, brist 

på kontroll, otillräcklig erkänsla och ersättning, avsaknad av gemenskap, rättvisa och 

motstridiga värderingar (8).  Det framkommer från en svensk studie att olika personer 

relaterade sin utbrändhet till främst arbete med förändringar, konflikter och oväntade 

arbetssituationer. Personer som drabbades av utbrändhet saknade uppskattning från ledningen, 

blev ignorerade och lämnades ensamma utan några förslag att kunna hantera olika situationer. 

De kände sig sjuka fast inga fel hittades genom läkarundersökningar. Till sist kollapsade de, 

ville ”försvinna” och ”lämnas i fred från allt och alla” (10).   
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1.5 Hur stress kan hanteras 

Coping definieras som ständiga förändrande kognitiva och beteendemässiga försök att hantera 

specifika krav som bedöms som påfrestning och överstiger personens resurser (11). Lazarus 

och Folkman definierade ”coping” och menade att grunden till personens upplevelse av stress 

utgörs av egna tankar och funderingar om den situationen som personen befinner sig i. Det är 

viktigt i coping hur personen tolkar och bedömer situationen (11). Copingprocessen börjar 

med att personen befinner sig i en stressad situation och gör bedömning av själva situationen 

som kan vara positiv, neutral eller belastande. Utifrån detta görs bedömningen av vilka 

möjligheter individen har för att kunna hantera den aktuella situationen. Förmågan till 

hantering beror på erfarenheter och kunskaper (12). 

Coping delas in i emotionellt orienterad och problemorienterad.  Emotionellt orienterad 

coping används då det bedöms att ingenting kan göras för att ändra hotande, skadliga eller 

utmanande miljöförhållanden (11) Syftet med emotionell orienterad coping är att minska 

obehagliga känslor i stressituationer genom att till exempel använda sig av droger, läkemedel, 

rökning, tänka på något annat, avslappning och yoga (12). Problemorienterad coping används 

då det anses vara mer troligt att hantera och förändra vissa förhållanden. Syftet med 

problemorienterad coping är att kunna hantera situationer som utlöser stress och öka 

personens handlingsmöjligheter genom att söka information, vägledning, stöd, ta initiativ och 

analysera orsakerna till problemet (12). Flera faktorer påverkar förmågan till coping: hälsa 

och energi, positiva värderingar, förmågan att lösa problem, social förmåga, socialt stöd och 

materiella resurser (11). 

Flera typer av copingstrategier används av individer för att hantera stress (11).  Användningen 

av olika copingstrategier påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Problemfokuserad 

coping har bra inverkan på psykisk hälsa och emotionellt fokuserad coping har dålig inverkan 

på psykisk hälsa (13). Självkontroll visar sig ha bra effekt på både psykisk och fysisk hälsa. 

Lägre självkontroll leder till högre nivå av undvikande coping som är en ohälsosam 

copingstrategi. Användandet av undvikande som copingstrategi leder till sämre psykisk och 

fysisk hälsa (14).  
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1.6 Sjuksköterskor och sluten vård 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att förebygga sjukdom, att främja 

hälsa, att återställa hälsa och lindra lidande (15). I en studie visade det sig att sjuksköterskor 

är stolta över sitt yrke, speciellt över sina kunskaper, förmågor och kompetens. De anser att 

det är ett privilegium att patienter väljer att dela sina känslor med dem. I sitt arbete föredrar de 

att se positiva sidor i stället för negativa och med detta hitta nöje i varje liten framgång. 

Svårigheter uppstår då mycket arbete bidrar till olika nivåer av stress. Stress är oundvikligt i 

sjuksköterskans arbete (16). 

Sjuksköterskor tillhör ett av de yrken som är mest drabbade av arbetsrelaterad stress (7). Det 

är väldigt krävande att arbeta med människor. Det innebär att behålla lugnet i krissituationer, 

ha tålamod och kunna vara förstående och medkännande vid möte med smärta och vrede (17).  

I arbete med människor kan arbetsuppgifterna vara pressande som tillsammans med högt 

arbetstempo kan leda till stress (7).  

Slutenvård är en form av sjukvård som sker på ett sjukhus (18). Inom slutenvården är 

sjuksköterskan ansvarig för att bedöma, planera och genomföra omvårdnad för patienter som 

är sjuka.  Sjuksköterskans arbetsuppgifter inom slutenvård är omfattande för att hon/han 

måste bedöma kontinuerligt hur patienterna mår, om det sker någon förändring i deras 

tillstånd och komma med åtgärder för att upprätthålla normala funktioner (12). 

Sjuksköterskan skall ta hänsyn till de olika patienternas omvårdnadsbehov och kunna 

prioritera dem med tanke på akuta inläggningar och oväntade situationer (19).  

 

1.7 Problemformulering 

Stressrelaterade besvär dominerar hos personer mellan 16 och 44 år och orsakar ohälsa (1). 

Människor utsätts för fysiska, psykiska, inre och yttre påfrestningar som så småningom bidrar 

till stress (3). Det framgår från studier (5,6) att stress leder till olika sjukdomstillstånd med 

högt blodtryck, risk för diabetes typ II, övervikt och återkommande infektioner (5,6).  

I arbete med människor krävs det att vara tålmodig, förstående, kunna möta lidande och ilska 

(17). Kombination av högt arbetstempo och stor mängd av arbetsuppgifter leder till stress (7).   

Inom sjuksköterskans yrke drabbas många av arbetsrelaterad stress (7). Sjuksköterskans 

uppgifter inom sluten vård är omfattande eftersom hon/han har många ansvarsområden som 
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innebär bedömning, planering och prioritering av olika omvårdnadsbehov av patienter 

(12,19). Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att ta reda på orsakerna till 

arbetsrelaterade stressupplevelser samt hur dessa kan hanteras hos sjuksköterskor inom 

slutenvård. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva orsaker till arbetsrelaterade stressupplevelser och hur dessa 

kan hanteras hos sjuksköterskor inom slutenvård samt att granska kvalitén hos de ingående 

artiklarnas datainsamlingsmetod.  

 

1.9 Frågeställningar 

Vilka är orsakerna till arbetsrelaterade stressupplevelser hos sjuksköterskor inom slutenvård? 

Hur hanterar sjuksköterskor inom slutenvård arbetsrelaterade stressupplevelser? 

Vilken kvalité har de ingående artiklarnas datainsamlingsmetod? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie som innebär en beskrivande sammanfattning av det 

valda problemet. Syftet med deskriptiv design är att observera, beskriva och dokumentera 

olika aspekter av de valda situationer som i fortsättningen kan vara grunden till en viss 

hypotes eller teori. Genom att göra en litteraturstudie kan författarna bidra med en granskning 

av valda teman genom att visa brister och förtjänster av redan existerande studier (20).  

 

2.2 Databaser 

För att hitta kvalitetssäkra artiklar har författarna sökt på databaserna Cinahl och Medline. 

Databasen Cinahl är en viktig elektronisk databas som innehåller vetenskapliga publikationer 

i medicinska områden och omvårdnad samt böcker och avhandlingar (20). Databasen Cinahl 

innehåller artiklar från 1982 och framåt (21). Medline är en databas som är känd för primära 

källor för ett stort antal publikationer i biomedicinsk litteratur (20). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

Författarna använde sig av steg för steg sökstrategi som är beskriven i kurslitteraturen (20). 

Sökningen började med att utforma frågeställningar som baserades på författarnas syfte. 

Därefter valde författarna databaser, identifierade nyckelord och gjorde ordkombinationer. 

Vissa sökord har översatts med hjälp av MeSH för att få fram de bästa sökalternativen.  

MeSH som står för ”Medical Subject Headings” är en form av elektronisk ordbok som 

används i Medline för att ge stöd i översättning av ordkombinationer (20). Författarna började 

söka artiklar med enskilda ord i båda databaserna Cinahl och Medline. Sedan har 

kombinationer av två-tre sökord används tillsammans med booleska operatorn AND för att 

begränsa sökningen (21).  I både databasen Cinahl och Medline har fritextsökning använts, 

som komplement till sökningen med MeSH-termer.  Författarna har även använt sig av 

manuell sökning som betyder sökning i andra artiklars referenslistor och hittat litteratur som 
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var tänkbar till föreliggande studie. Databaser, sökord och sökkombinationer redovisas i tabell 

nedan som är en förkortad version av den ursprungliga söktabellen (se bilaga 1). 

Söktabell 

Databas Söktermer Antal 

träffar  

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

valda 

källor 

Medline Nurse ( Mesh- SH) AND 

Stress experience (fritext, ej 

Mesh- SH) 

71 15 3 1 

Medline 

 

Nurse ( Mesh- SH) AND 

Stress management ( fritext, ej 

Mesh- SH) 

124 35 4 1 

Medline Nurse experience          

( fritext, ej Mesh- SH) AND 

Stress, psychological 

( Mesh- SH) AND  

Hospitals, general ( Mesh- SH) 

12 12 5 3 

Medline Nurse experience         

( fritext, ej Mesh- SH) AND 

Work-related stress ( fritext, ej 

Mesh- SH) 

18 18 3 3 

Medline Nurse experience          

( fritext, ej Mesh- SH) AND 

Manage stress  

( fritext, ej Mesh- SH)  

20 20 3 3 

Cinahl 

 

Nurse experience AND 

Stress, psychological 

       

50 20 4 1 

Cinahl 

 

Nurse AND  

Nurse experience AND      

Stress occupational  

 

55 19 4 2 

Manuella    3 1 
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sökningar 

Totalt    29 

 

15 

 

2.4 Urvalskriterier 

Författarna använder sig av primära källor som betyder att forskaren publicerar eget resultat, 

det vill säga empiriska studier (20). 

Inklusionskriterier var: att artiklarna inte ska vara äldre än 5 år, finnas i fulltext i databaserna, 

handla om sjuksköterskor inom slutenvård, stress och stresshantering, vara engelskspråkiga 

och vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

Exlusionskriterier var: artiklar som visade resultat utifrån öppenvård och hade andra 

professioner än sjuksköterskor. Litteraturstudier kommer också att exkluderas då de inte är 

primärkällor. Även artiklar som saknar etiska överväganden kommer att exkluderas. Artiklar 

äldre än fem år, på andra språk än engelska och artiklar som inte fanns i fulltext. 

 

2.5 Dataanalys 

Vid dataanalys utgick författarna från Forsberg & Wengströms checklistor för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (21). När författarna sökte artiklar läste de först titlarna och försökte välja 

bort de titlar som var ointressanta för arbetet, sedan lästes abstracten på resterande studier. 

Vissa artiklar exkluderades efter läsning av abstract och vissa inkluderades i arbetet med 

tanken att använda dem i resultatet. Efter att ha läst alla tjugonio tänkbara artiklar hade 

femton artiklar valts ut till resultatdelen. Bearbetningen av de tjugonio artiklar skedde genom 

att författarna delade de mellan varandra. Sedan diskuterade de tillsammans vilka artiklar 

kunde möjligen väljas ut till vidare bearbetning med tanke på syfte, frågeställningar, 

inklusions- och exlusionskriterier. Dessa artiklar bearbetades genom att sammanfatta alla 

delar i varje artikel. Författarna valde även att göra en kvalitetsgranskning av artiklarna 

genom att granska deras datainsamlingsmetod gällande reliabilitet och validitet i de 

kvantitativa artiklarna och kvalitén på intervjuer och observationer i de kvalitativa artiklarna. 
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För skapa struktur i resultatdelen formade författarna egna kategorier och underkategorier 

utifrån bearbetade artiklar. 

Syftet med datainsamlingsmetoden i kvantitativa artiklar är att presentera noggrann valid och 

meningsfull data. För att bearbeta validitet och reliabilitet i kvantitativa artiklar har författarna 

granskat relevant litteratur (20). Reliabilitet är instrumentens förmåga att ge lika resultat vid 

upprepade mätningstillfällen. Validitet är instrumentens förmåga att mäta det som skall mätas 

(20). 

För att granska intervjuerna och observationerna i kvalitativa artiklar har författarna bearbetat 

relevanta delar av Forsberg och Wengströms bok (21). Observation kan vara både dolt och 

öppet. Observationer kan vara både strukturerade och ostrukturerade (21). Intervjuer delas in i 

strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade har ett syfte att förstå innebörden av det 

individen beskriver. Strukturerade intervjuer omfattar frågor som ska uppfattas lika av alla 

intervjuade personer. Halvstrukturerade intervjuer kännetecknas av samma ämnesområde med 

friare innehåll i frågorna. Ostrukturerade intervjuer har för syfte att låta den intervjuade 

personen tala fritt om ett visst område (21). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna kommer att utgå från tre etiska grundläggande principer som gäller forskning och 

beskrivs av Polit och Beck (20). De är: välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet och 

rättvisa. Välgörenhet innebär att forskaren har god inställning. Respekt för mänsklig värdighet 

handlar om att människor som är involverade i forskningen är fria i sina handlingar och 

rättvisa innebär rätt att skydda de personers integritet som är med i forskningen (20). 

Det är viktigt att se till att forskningen är av god kvalité och acceptabel utifrån moral. Den 

goda forskningen handlar om att författarna inte fabricerar, förfalskar eller plagierar 

vetenskapliga data och resultat. Författarna till vetenskapliga studier skall även ta ansvar för 

publikationens innehåll som innebär att de förklarar hur de kommer fram till sina 

slutsatser.(22). Alla relevanta artiklars resultat i föreliggande studie kommer att publiceras 

oavsett vad författarna tycker om det. Ingen ansökan om etiskt tillstånd kommer att göras då 

detta är en litteraturstudie.  

 



11 

 

3. Resultat 

Resultatdelen baseras på femton vetenskapliga artiklar, varav fyra är av kvalitativ ansats 

(29,33,35,36) och elva är av kvantitativ ansats(23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,37). Författarna 

undersökte orsakerna till arbetsrelaterade stressupplevelser och hur dessa kunde hanteras hos 

sjuksköterskor inom slutenvård samt kvalitetsgranskade datainsamlingsmetoder i föregående 

vetenskapliga artiklar. Resultatet kommer att presenteras via löpande text och tabeller. 

Resultatet kommer också att presenteras i kategorier och underkategorier som visas i figur 1 

nedan. I slutet av resultatdelen kommer författarna att presentera kvalitetsgranskningen av 

datainsamlingsmetod i både tabell och löpande text (se bilaga 2, 3). 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.1 Orsakerna till arbetsrelaterade stressupplevelser hos sjuksköterskor 

3.1.1 Utbildning 

I en brasiliansk studie uppgav sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen att deras 

upplevelse av stress beror på bristande kunskaper hos arbetskamrater. Det innebär att 
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sjuksköterskor som samarbetar med sina kollegor, läkare, nyexaminerade sjuksköterskor och 

andra professioner upplever att de saknar både praktisk och teoretisk kompetens för att utföra 

åtgärder som gäller akut omvårdnad av patienter. Enligt sjuksköterskor är det en stressande 

faktor eftersom det krävs snabb reaktion (23). Sjuksköterskor med lägre utbildning i Taiwan 

upplever stress på grund av att de uppfattar sina arbetsuppgifter som mer krångliga i 

jämförelse med de som har fått högskoleutbildning (24). Även studien som är gjord i Kroatien 

stödjer samma resultat där upplevelse av stress sänker arbetsförmågan och orsaken till den är 

bland annat nivån av utbildning. De sjuksköterskor som har grundutbildning upplever hög 

nivå av stress (25). Studien som är gjord i Kina och där många sjuksköterskor från olika 

sjukhus ingick, presenterade att en av stressfaktorerna var ”otillräcklighet” som beror bland 

annat på att sjuksköterskor saknar uppdateringar i sina kunskaper. Detta var aktuellt eftersom 

med den medicinska utvecklingen sker ändring från sjukdomsfokus till hälsofokus på 

patienter och de nya rutinerna upplevdes stressande (26). 

 

3.1.2 Arbetsbelastning och tidspress. 

I en iransk studie som handlar om orsaker till stress och dess hantering är arbetsbelastning en 

av de vanligaste orsakerna till stress hos sjuksköterskor (27). 

Arbetsbelastning visade sig vara en av huvudorsakerna till stress hos kinesiska sjuksköterskor 

där arbetsuppgifterna inte motsvarade de resurserna som var tillgängliga och där 

sjuksköterskor var tvungna att arbeta övertid (26). Den största andelen (99 %) av 

sjuksköterskor som ingick i den turkiska studien angav att deras arbetsbelastning var hård då 

hälften av respondenterna inte var nöjda med arbetsvillkoren och häften uppgav fysisk 

belastning som huvudorsak till upplevd stress (28). 

Tidsbrist beskrivs som en viktig orsak av intervjuade sjuksköterskor i en engelsk studie som 

upplever att de skulle behöva mer tid med patienter, administration och att utföra övriga 

arbetssysslor som till exempel att svara i telefon, prata med anhöriga, ronda med läkare och 

dokumentera, ”sometimes you could think you are doing three, four, five jobs” (29). Känslan 

av tidsbrist som orsakar stress beskrivs också av tyska operationsköterskor där de anger att de 

inte kan slappna av, schemat finns ständigt i huvudet och detta är på grund av deras 

föreställningar om att inte hinna med operationer (30).  
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3.1.3 Skiftarbete 

Skiftarbete anges vara en stressande faktor i flera studier (24,31,32). Sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningen i Jordanien upplevde skiftarbete som en stressande faktor. (31). 

Även på en pediatrisk avdelning i Taiwan visade det sig att skiftarbete orsakade obalans 

mellan arbete och hem och detta gjorde att sjuksköterskor upplevde stress (24). Skiftarbete 

var negativt relaterat till känslomässig utmattning. Sjuksköterskor som arbetade roterande 

skift var mer utmattade än de som enbart arbetade morgonskift. I samma studie anges att 

roterande skift tillsammans med tät interaktion med patienten hade negativ påverkan på 

sjuksköterskans arbetsförmågor (32).  

 

3.1.4 Ledning 

Sjuksköterskor i England upplevde stress då de var oense med ledningen särskilt i frågor om 

platsbrist där efterfrågan var större än tillgängligheten. (29). I en malawisk studie angav 

sjuksköterskor att de upplevde stress på grund av otillräckligt engagemang från ledningen, 

speciellt i frågor om befordring, utbildning och behov av stöd för att främja deras 

välbefinnande (33). Bristande ledningsroll anges som en av orsakerna till arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskor i Taiwan. Ledningen stimulerade inte till självförverkligande hos 

sjuksköterskor och bidrog inte till deras hälsofrämjande livsstil. Eftersom ledningen var 

passiv påverkades även arbetsmiljö och arbetsansvar hos övrig personal vilket hade ännu 

större påverkan på den arbetsrelaterade stressen (24). Även en tredjedel av sjuksköterskorna i 

den turkiska studien upplevde att deras stressnivå beror till en viss del på dåliga relationer 

med chefer och ledning (28).  

 

3.1.5 Utbrändhet 

Författarna i en tysk studie (30) definierade två grupper av sjuksköterskor som upplevde 

arbetsrelaterad stress. Den ena gruppen reagerade med passivt arbetsengagemang men var i 

övrigt nöjda med livet och kunde använda sig av socialt stöd. Sjuksköterskor i den andra 

gruppen visade sig ha både överdrivet och väldigt lågt professionell engagemang. Deras 

känslostatus kännetecknades av låg mental stabilitet och de fann inget nöje varken i arbete 
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eller i det privata liv. Arbetsrelaterad stress orsakade att sjuksköterskor hade även ont i 

kroppen, nacken, magen, sensoriska problem och de kände sig ständig trötta (30).  

Sjuksköterskor i den turkiska studien (28) visade symtom på utbrändhet som var resultatet av 

arbetsrelaterad stress. Utbrändhetssyndrom fanns hos äldre sjuksköterskor, de som hade 

skiftarbete och de som arbetade mer än 40 timmar per vecka. Känslomässig utmattning och 

personlighetsförändringar var högre än normalt hos de nyanställda sjuksköterskorna, de som 

arbetade på intensivvårdsavdelning, akutmottagningen och operation, hade lång 

arbetserfarenhet och de som arbetade fler timmar per vecka än tillåtet. Personliga prestationer 

visade sig vara utanför normal gräns. De som arbetat inom yrket mer än 16 år hade låga 

prestationer.  Känslomässig utmattning påverkade sjuksköterskors privata liv och oro väcktes 

för framtiden (28). Även i en spansk studie (32)  kom författarna fram till att arbetsrelaterad 

stress påverkade sjuksköterskor genom att de visade sig ha ohälsosamma tecken på 

känslomässig utmattning, personlighetsförändringar och personliga prestationer. De orsaker 

som är betydelsefulla är relaterade till arbetsstatus, det vill säga sjuksköterskor som inte har 

permanent anställning är mer känslomässigt utmattade i sitt arbete än de som har permanent 

anställning och/eller skiftarbete. Sjuksköterskor med känslomässig utmattning anges ha lång 

arbetserfarenhet och i samband med arbetsrelaterad stress är de minde optimistiska och 

arbetsengagerade (32). 

 

3.1.6 Övriga orsaker till arbetsrelaterade stressupplevelser 

Kvinnliga sjuksköterskor i Taiwan upplevde arbetsrelaterad stress i följande kategorier: 

obalans mellan arbete/hem, arbetsmiljö, personligt ansvar och krångel på arbetsplatsen (24). 

Som det visade sig i en annan studie, upplevde iranska sjuksköterskor hög nivå av stress som 

berodde på: relation mellan patient och anhöriga, brist på stöd och otillräckligt med utrustning 

som behövdes för att utföra arbetsuppgifter och samtidigt brist på säkerhetsregler (27). 

Stressupplevelser hos turkiska sjuksköterskor förstärktes på grund av dålig lön och många 

arbetstimmar per vecka samt avsaknad av arbetstillfredställelse.  I samma studie visade det sig 

att sjuksköterskor med dålig lön var mer bekymrade över sin ekonomi vilket ledde till 

försämrad personlig hälsa (28). Upplevd stress orsakar ångest, nedstämdhet och 

sömnstörningar. Det har grekiska författarna kommit fram genom att göra sin studie med 

sjuksköterskor på akutmottagningen. Det visade sig att ångestnivån var lindrig men även den 
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nivån kunde påverka sjuksköterskans koncentration, uppmärksamhet och effektivitet i 

lösningen av olika arbetsuppgifter. Sömnstörningar och nedstämdhet fanns hos en fjärdedel av 

sjuksköterskor som ingick i studien och därmed berodde inte sömnstörningar på skiftarbete 

(34). Sjuksköterskors kroniska sjukdomar och relation sjuksköterska/patient hade betydlig 

påverkan på arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor i Kina. Arbetsmakt och arbetsmoral var 

en av huvud stressorerna hos sjuksköterskor i Finland (35). 

 

3.2 Sjuksköterskors hantering av arbetsrelaterade stressupplevelser 

I en studie som har gjorts i Iran har sjuksköterskor uppgett flera copingstrategier som de 

använder sig av i stressande situationer. Dessa strategier är: arbetsledningsstrategi där 

sjuksköterskor förutser och gör uppgifterna bra, självkontrollstrategi där organisationens roll, 

förberedningen av arbetet och undvikandet av vissa moment är viktigt, emotionell strategi 

som innebär utagerande och emotionell tillfredställelse, andlig strategi där religiös tro 

underlättar coping, kognitiv strategi där sjuksköterskor tror att inställningen till stressorer kan 

inverka på copingstrategier och interaktionsstrategi som innefattar interaktion med patienter, 

anhöriga, kolleger och ledningen (36). 

Även sjuksköterskor i USA angav självkontroll som ett copingsätt för att kunna motstå olika 

stressfaktorer i arbetet. Övriga sex copingstrategier som hade uppgetts av deltagande var: 

planerad problemlösning, positiv omvärdering, konfronterad coping, avståndstagande, inte 

undvika vissa situationer och sökning av socialt stöd. Av dessa strategier användes planerad 

problemlösning mest och självkontroll minst av alla coping strategier (37). 

Malawiska sjuksköterskor hanterade stress genom att använda sig utav följande 

copingstrategier: diskussion med de inblandade, överlåta uppgifter till någon annan, anmäla 

ärendet till högre myndigheter, dela med en kollega, ignorera situationen, försöka glömma, 

gråta och känna skuld, be och söka förlåtelse. Sjuksköterskor med mer erfarenhet var 

effektivare i användningen av copingstrategier .  Även denna studie visade att religion var ett 

viktigt copingsätt för vissa sjuksköterskor (33). 

I en annan iransk studie som också undersökte copingstrategier var självkontroll och positiv 

omvärdering de vanligaste copingsätten som användes av sjuksköterskor. Ansvarstagande var 

den strategin som användes minst av alla sjuksköterskor. Emotionellt inriktad strategi 

användes överlag mer av dessa sjuksköterskor än probleminriktad strategi (27). 
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Sjuksköterskorna i en tysk studie som hade överdrivet professionellt engagemang använde sig 

ofta i stressande situationer av försvarsmekanismer som till exempel negativa känslor. 

Sjuksköterskor med lågt professionellt engagemang kunde inte använda sig av aktiv coping 

(30).  

 

3.3 Kvalitetsgranskning av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoder i de kvantitativa artiklarna indelades av författarna i följande 

kategorier: att testa arbetsrelaterad stressnivå, utbrändhet, användning av copingstrategier, 

psykisk och fysisk ohälsa, arbetsattityd påverkad av stress och egenkonstruerad enkät. Det är 

viktigt att notera att flera olika mätningsinstrument används i vetenskapliga studier.  

Stressnivå har testats i sex vetenskapliga artiklar med följande instrument: work stress scale, 

PSQ- occupational stress test, work stress- chronic stress screening scale, occupational stress 

assessment questionnaire, the moral distress scale och nursing stress scale 

(23,24,25,28,30,31). 

Utbrändhetsnivån har testats i tre vetenskapliga artiklar och i två av studierna har Maslach 

Burnout  Inventory används och Nursiong Burnout scale (28,32,34). 

 Instrument som mäter användningen av copingstrategier presenterades i sex vetenskapliga 

artiklar som är: Lazarus standard questionnaire , the inventory of social supportive behaviors, 

ways of coping questionarrie,  PRQ ( personal resources), the stress- coping strategy scale, the 

health promoting lifestyle scale och the revised life orientation test (24,26,27,31,32,37). 

Nivån av psykisk och fysisk ohälsa har testats i två vetenskapliga artiklar med Self- rating 

depression scale, State-trait anxiety inventory, Hamilton anxiety scale och Freiburger 

Beschwerdeliste –Revised –test för somatiska symtom (30,34).  

Arbetsatttityd påverkad av stress har testats i tre vetenskapliga artiklar genom att använda sig 

ut av Utrecht work engagement ,AVEM- work- related behaviour and experience pattern, the 

hardy personality scale, QRQ- occupational roles och the emotional competence scale 

(26,30,32). 

Egenkonstruerad enkät presenterades i två vetenskapliga artiklar (25,28). 
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Två kvalitativa artiklar har använt både intervju och observation som datainsamlingsmetod 

och de övriga två använde sig av intervjuer. 

Översikten av vetenskapliga artiklars datainsamlingsmetod presenteras i 

datainsamlingstabellen (se bilaga 4) 
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva orsakerna till arbetsrelaterade stressupplevelser 

samt hur dessa kan hanteras hos sjuksköterskor inom slutenvård samt kvalitetsgranska 

vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod. Sjuksköterskans upplevelser av stress berodde 

på flera faktorer. En av dessa faktorer var otillräcklig utbildningsnivå. Arbetsbelastning och 

tidspress anges vara viktiga faktorer tillsammans med brist på resurser och fysisk belastning. 

Många sjuksköterskor upplever att deras stress beror på tidsbrist då de inte hinner utföra sina 

arbetsuppgifter. En betydelsefull stressor är skiftarbete eftersom det påverkar sjuksköterskans 

privata liv och leder till känslomässig utmattning. Ledningen anges vara en annan faktor i 

sjuksköterskans upplevelse av stress då det inte finns stöd från den. Detta kan yttra sig som 

otillräckligt engagemang i arbetsfrågor och dålig stimulans och motivering till utveckling av 

personal och organisation. Utbrändhet har tätt samband med arbetsrelaterad stress. 

Sjuksköterskor som är på gränsen till utbrändhet är lågt engagerade i arbetet, har negativa 

känslor, låg mental stabilitet, är inte nöjda med varken livet eller arbetet och lider samtidigt av 

fysiska besvär och ångest. Sjuksköterskor hanterar stress med användning av olika 

copingstrategier. De vanligaste copingstrategierna är självkontroll, avståndstagande, 

problemlösning, positiv omvärdering och diskussion med kollegor. Religion, det vill säga tro, 

var också en viktig copingstrategi. I resultatet bearbetas även vetenskapliga artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelse av arbetsrelaterad stress 

Från författarnas resultat framkommer att sjuksköterskor inte hinner ge tillräcklig med tid till 

patienter eftersom de har många andra arbetsuppgifter att utföra (29). Sjuksköterskor befinner 

sig i ständig spänning med känslan att inte hinna med det som står på schemat (35). Liknande 

resultat uppkommer i studien från Norge där arbetsbelastning och tidspress orsakar stress hos 

sjuksköterskor. Tidpressen hos sjuksköterskor resulterar i att de inte hinner kontrollera vården 

de ger till patienterna. De skall ta hand om patienterna så fort som möjligt och mängden av 

arbetsuppgifter gör att de har mindre tid för medicinska förberedelser (38). Även manliga 
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sjuksköterskor från studien i Taiwan anger arbetsbelastning som en huvudorsak till upplevelse 

av arbetsrelaterad stress (39). 

Författarnas resultat visar att brist på arbetsresurser leder till att sjuksköterskor måste arbeta 

övertid och brist på personal leder till ökad fysisk belastning. Tillsammans leder detta till att 

sjuksköterskor upplever stress som har negativ påverkan på deras hälsa. (26,36). Det 

framkommer tydligt från författarnas resultat att arbetsrelaterad stress har negativ påverkan på 

fysisk hälsa hos sjuksköterskor med bland annat ont i nacken, magen och trötthet (30).  

Likheter med författarnas resultat bekräftas i den thailändska studien där sjuksköterskor 

upplever stress på grund av arbetsbelastning när en sjuksköterska tar hand om i genomsnitt tio 

patienter. Detta har i sin tur negativ påverkan på omvårdnadskvalitén (40). Även från 

författarnas introduktion framkommer att stress ger upphov till högt blodtryck, höga 

kolesterol värden, risk för övervikt och diabetes typ II. Högt blodtryck noteras hos personer 

som arbetade skift och hade hög arbetsbelastning (5). 

Det framgår från författarnas resultat att brist på engagemang från ledningen bidrar till att 

sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. Ledningen saknar förmågor att ha full 

förståelse för sjuksköterskans arbete, ge stöd i olika arbetsfrågor, se till att sjuksköterskor 

uppdaterar sina kunskaper och mår bra (24,29,33). Även studier som har gjorts i Thailand (40) 

och Kina visar på liknande resultat (42,43). Sjuksköterskor från Thailand upplever stress på 

grund av att de är missförstådda av ledningen, de saknar brist på stöd och deras höga 

arbetsbelastning beror på ändrad prioritering i arbetsuppgifter (40). Två kinesiska studier 

tyder på att sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. I både studierna framträder 

arbetsbelastning och brist på stöd som betydelsefulla stressorer (42,43).  I den tredje kinesiska 

studien som visar på liknande resultat framkommer att upplevelser av arbetsrelaterad stress 

beror på arbetsbelastning, tidsbrist, arbetsmiljö och otillräckliga resurser (44). 

Utbildningsnivå framkommer från författarnas resultat som en viktig faktor till upplevelse av 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Upplevelser yttrar sig framförallt att sjuksköterskor 

saknar kompetens vid akut omvårdnad av patienter (23). Avsaknad av möjligheter till 

förnyelse av sina kunskaper leder till att sjuksköterskans arbetsförmåga blir låg (25) och 

många av arbetsuppgifterna uppfattas som svåra (24). Liknande resultat visas i studien där 

sjuksköterskor saknar relevant utbildning för att kunna hantera situationer när patienter 

avlider. De visste inte hur de skulle agera på rätt sätt, uttrycka sina känslor och kommunicera 

med anhöriga (42). 
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Utbrändhet drabbar många sjuksköterskor. Författarnas resultat tyder på att speciellt 

nyanställda sjuksköterskor och sjuksköterskor från akutmottagningen, operation och 

intensivvårdavdelningar lider av känslomässig utmattning (28). Studien i Taiwan visar 

liknande resultat där manliga sjuksköterskor uppvisar tecken på utbrändhet med känslomässig 

utmattning som dominerar och beror på stor arbetsbelastning (24). En studie i författarnas 

introduktion visar även att utbrändhet orsakas av förändringar, konflikter och oväntade 

arbetssituationer (10). 

    

4.2.2 Hantering av arbetsrelaterade stressupplvelser 

Författarnas resultat visar att sjuksköterskor använder sig av både problemorienterad coping 

(problemlösning, positiv omvärdering, konfronterad coping, kognitiv interaktion och 

självkontroll) och emotionellt orienterad coping (andliga strategier, undvikande, försöka 

glömma, ignorera och söka förlåtelse). 

Det blir uppenbart från författarnas resultat att sjuksköterskor från studien i USA använder sig 

mest av problemorienterad coping med bland annat positiv omvärdering och konfronterad 

coping (37). Däremot sjuksköterskor från Malawi (33) har mer användning av emotionellt 

orienterad coping med att ignorera och glömma situationen, gråta och känna sig skyldig (33). 

Andliga strategier är betydelsefulla för iranska sjuksköterskor (9). Liknande resultat 

framkommer i thailändska och kinesiska studier (40,42) där sjuksköterskor använder sig av 

problemorienterad coping som är: problemlösning, diskutera problem med andra personer och 

socialt stöd.  Emotionellt orienterad coping som användes i båda ovanstående studier är att 

glömma bort och undvikande av situationen genom att vila och ta ledighet för att komma bort 

från problemet och att drömma om ”bättre” tider (40,42). 

Andra copingstrategier som skilde sig från författarnas resultat och som hör till 

problemorienterad coping är: försöka att se goda aspekter av situationer, leta efter hobby eller 

sysselsättning i olika fritidsaktiviteter, ha tankar och funderingar om vad som är viktigt i livet. 

Det som tillhör emotionellt orienterad coping är att trösta sig själv, acceptera verkligheten för 

att det inte finns någon annan väg och avslappning och meditation inklusive djup inandning. 

(40,42) 
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4.2.3 Kvalitetsgranskning av datainsamlingsmetodens styrkor och svagheter 

I artiklar med kvantitativ ansats har forskarna sammanlagt använt tjugosju olika 

frågeformulär. Tjugotvå av dessa instrument är reliabilitets testade och nitton har angiven 

Chronbach alpha (se bilaga 4). Detta visar på instrumentens kvalité, det vill säga styrka. 

Chronbachs alpha mäter sambandet mellan olika aspekter. Koefficient mellan 0 och 1, 

närmare till 1 tyder på en bra reliabilitet det vill säga mätningsinstrument säkerhet (21). 

Däremot cronbach alpha under 0,70 tyder på låg reliabilitet som innebär att instrumentet inte 

är säker för användning. Koefficienten är en bra indikator för instrumentens kvalité (20). 

Antalet instrument som inte är reliabilitetstestade är fem. 

De instrumenten som inte är reliabilitetstestade kan påverka instrumentens kvalité och göra att 

slutliga resultatet inte kan bli tillförlitlig (20).  

Av tjugosju frågeformulär är tjugo instrument validitetstestade. 

Detta tyder på att instrumentet mäter det den skall mäta utifrån författarnas syfte och valda 

begrepp (20). Forskarna i föreliggande studies artiklar anger inte om sju instrument har 

validitetstestats (se bilaga 4). Validitet bidrar till att det finns bevis för att instrument är 

pålitlig och giltig. Ju mer bevis som talar för validitet desto mer trovärdig är resultat (20). 

I fyra artiklar av kvalitativ ansats användes semistrukturerade intervjuer i vilka författarna inte 

har identifierat några svagheter. 

Styrkor med semistrukturerade intervjuer är att forskarna har möjligheter att få varierande 

svar i de valda ämnesområdena (20). Svagheter kan vara att följdfrågorna uppfattas på olika 

sätt av deltagarna som i sin tur kan leda till minskad homogenitet(21). 

Observation och filmning användes i två av artiklarna i kombination med intervju och 

författarna anser att detta kan vara en styrka då observationen stärker slutliga resultatet i 

studien genom att bekräfta samma resultat.  

Svaghet vid öppen observation kan vara att människor uppför sig annorlunda om de vet att de 

observeras. Det kan även vara svårt för forskaren som observerar att förstå situationen och 

göra tydlig beskrivning. Det kan hända att forskaren är påverkad av situationen (21).  

Författarna tycker att valda datainsamlingsmetoder i vetenskapliga studier av kvantitativ och 

kvalitativ ansats motsvarade syftet. I studier med kvantitativ ansats där frågeformulär används 

som datainsamlingsmetod anges en bra och utförlig innehållsbeskrivning av kategorier och 
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subkategorier i varje enkät och det hjälper att förstå vad frågeformulären handlar om. 

Däremot anges inte frågeformulären som bilagor. Två av vetenskapliga artiklar har fem 

frågeformulär var som tycks av författarna vara komplicerad att besvara på en viss tid och det 

kan påverka det slutliga resultatet. Datainsamlingsmetoder i artiklar av kvalitativ ansats är 

relevant använda.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Det karaktäristiska för en litteraturstudie är att det samlas information från tidigare 

genomförda kvalitativa eller kvantitativa studier som är primära källor (20). Författarna till 

föreliggande studie har beslutat att begränsa sökningen av artiklarna till fem år och därmed 

sökte artiklar som var publicerade mellan år 2008-2013. Begränsningen av artiklarna till fem 

år ansågs vara en styrka då det fanns möjlighet att komma åt de senaste forskningsresultaten 

inom det valda området.  

Sökningen av artiklarna genomfördes i två olika databaser, Medline och Cinahl, vilket anses 

vara en styrka då det finns möjlighet till ett brett utbud av artiklar. Flera sökord och 

sökkombinationer identifierades utifrån syfte och variabler i titeln. Även detta anses som en 

fördel i metoden då författarna kunde ta del av forskningsresultat som motsvarade deras syfte.  

Alla vetenskapliga artiklar som valdes till resultatdelen var kostnadsfria vilket anses vara både 

en styrka och en svaghet i studien. Styrkan kan förklaras med att vetenskapliga artiklar valdes 

från kända tidskrifter inom medicin och omvårdnad som uppfyllde kriterier för en god 

vetenskaplig forskning. Svagheten kan förklaras med att författarna inte kunde ta del av andra 

relevanta artiklar.  

Större delen av de vetenskapliga artiklarna som hittades var av kvantitativ ansats. Författarna 

vill poängtera att utifrån den breda sökningen och kostnadsfria tillgången till vetenskapliga 

artiklar fanns det väldigt få studier av kvalitativ ansats. Däremot exkluderades artiklar som 

var avgiftsbelagda som eventuellt kunde ha påverkan på resultatet.  

Utifrån valda vetenskapliga artiklar till resultatdelen var elva av kvantitativ ansats och fyra av 

kvalitativ ansats vilket anses av författarna ha både sina fördelar och nackdelar. Nackdelar 

med artiklar av kvantitativ ansats tycks vara att artiklarnas resultat presenteras i statistik. 

Fördelen med kvantitativa artiklar ansågs vara en stor population av deltagare i studierna som 
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kunde tala för trovärdiga resultat. Styrkor med kvalitativa artiklar var att orsakerna till 

stressupplevelser kunde beskrivas av deltagarna i studierna. Användningen av så få artiklar av 

kvalitativ ansats bedöms av författarna som en svaghet i litteraturstudien.  

Alla vetenskapliga artiklar som användes i resultatet var publicerade på engelska, detta kan 

orsaka feltolkning av artiklarnas innehåll eftersom engelska inte är författarnas modersmål. 

Det viktigt att poängtera att tretton av artiklarna var översatta från andra språk till engelska 

vilket i sin tur kunde ha påverkan på föreliggande studiens resultat då språktolkning skett i två 

steg. För att åstadkomma så rätt tolkning som möjligt av artiklarnas resultat, bearbetades 

valda artiklar gemensamt av författarna. 

Hantering av arbetsrelaterad stress som redovisades i resultatet kan anses vara kortfattad i 

förhållande till upplevelser av arbetsrelaterad stress. Detta beror på att de flesta funna 

vetenskapliga artiklar som handlade om stresshantering var av kvantitativ ansats där resultatet 

presenterades i statistisk. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Författarna fann att sjuksköterskor inom slutenvård upplever arbetsrelaterad stress och dessa 

upplevelser beror på olika faktorer vilka leder till försämrat hälsotillstånd. 

 I en litteraturstudie sågs effekten av stress som huvudorsak för sjuksköterskor att lämna sitt 

arbete (45). Stressnivån visade sig vara hög hos sjuksköterskor i fyra olika länder där höga 

nivåer av arbetsrelaterad stress påverkade negativ deras arbetsförmåga, speciellt hos 

sjuksköterskor mellan 20-30 år (45). 

Författarnas egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning inom slutenvård bekräftar 

samma upplevelser som framgår i resultatet i studier. Hög arbetsbelastning och otillräckligt 

med tid för patienterna leder till att sjuksköterskor drabbas av arbetsrelaterad stress. 

Författarna noterade att nyexaminerade sjuksköterskor påverkas mest av arbetsrelaterad stress 

och därmed minskar deras intresse för yrket. Samma slutsats kan påvisas även i författarnas 

resultat från vilket det framkommer att sjuksköterskor med otillräcklig arbetserfarenhet 

drabbas mest av arbetsrelaterad stress. 

Två studier som har gjorts i Taiwan och USA bekräftar att nyexaminerade sjuksköterskor 

upplever mest stress i arbetet (46,47). Upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos dessa 
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sjuksköterskor beror på okunskap om hur de ska agera i kritiska och akuta situationer och på 

hur de ska ta hand om patienter som har okända infektionssjukdomar. Nyexaminerade 

sjuksköterskor från Taiwan upplevde arbetsrelaterad stress på grund av svårigheter i 

användning av professionell terminologi på engelska, kunna ge rapport vid skiftbyte och 

korrekt utföra medicinska ordinationer (46). Nyexaminerade sjuksköterskor i USA upplevde 

arbetsrelaterad stress som berodde på svårigheter i hantering av medicinsk utrustning, 

relationer med andra professioner och otillräckliga medicinska färdigheter (47). Författarna 

tror att en nyexaminerad sjuksköterska äger mer av den teoretiska kunskapen än praktiska 

färdigheter. Hon/han saknar erfarenhet i arbete vilket leder till svårigheter att tillämpa 

teoretiska kunskaper i praktiken. Oftast förväntas att nyexaminerade sjuksköterskor ska vara 

självständiga på kort tid och detta strävar sjuksköterskor efter men de möter svårigheter och 

motsvarar inte de förväntningarna. Nyexaminerade sjuksköterskan behöver stöd under längre 

tid från både kollegor och ledningen tror författarna. Arbetskollegor är oftast otillgängliga på 

grund av hög arbetsbelastning vilket gör att de inte alltid kan ge stöd och råd till 

nyexaminerade sjuksköterskor. 

Författarna anser att det finns tillräckligt med forskning vad gäller arbetsrelaterad stress 

speciellt orsaker och faktorer som leder till att sjuksköterskor upplever stress i arbete i olika 

länder i världen. Däremot saknas svensk forskning som handlar om orsakerna till 

arbetsrelaterade stressupplevelser hos sjuksköterskor inom slutenvård. Författarna tycker att 

det behövs framtidsforskning inom detta område i Sverige eftersom stress är oundvikligt i 

sjuksköterskans arbete, speciellt kvalitativ forskning för att kunna ta del av beskrivna 

upplevelser, reflektioner och tankar om arbetsrelaterad stress. Författarna tycker att det skulle 

behövas mer svensk forskning om utbrändhet hos sjuksköterskor. 

Slutsats 

Författarna tror att det skulle behövas mer utbildning på arbetsplatsen för sjuksköterskor. Stöd 

från ledning är viktigt speciellt när det gäller att kunna använda sig av copingstrategier vid 

stresshantering. Nyexaminerade sjuksköterskor borde ha stöd från arbetskamrater och 

ledningen borde öka deras intresse för det valda yrket. 
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Bilaga 1 

Söktabell 

Databas Söktermer Antal träffar  Antal lästa 

abstract 

Valda källor 

 

Medline 

 

Nurse ( Mesh- SH) 5439   

Medline 

 

Nurse experience          

(fritext, ej Mesh- SH) 

4597   

Medline 

 

Stress, psychological 

( Mesh- SH) 

22964   

Medline 

 

Work-related stress  

(fritext, ej Mesh- SH) 

558   

Medline 

 

Hospitals, general  

( Mesh- SH) 

7685   

Medline 

 

Manage stress  

( fritext, ej Mesh- SH) 

592   

Medline 

 

Stress management ( fritext, ej Mesh- 

SH) 

2030   

Medline 

 

Stress experience (fritext, ej Mesh- 

SH) 

904   

Medline Nurse ( Mesh- SH) AND 

Stress experience (fritext, ej Mesh- 

SH) 

71 15 3 

Medline 

 

Nurse ( Mesh- SH) AND 

Stress management ( fritext, ej Mesh- 

SH) 

124 35 4 

Medline 

 

Nurse experience (fritext, ej Mesh- 

SH) AND  

Stress, psychological 

( Mesh- SH) 

353   

Medline Nurse experience          

( fritext, ej Mesh- SH) AND Stress, 

psychological 

( Mesh- SH) AND  

Hospitals, general ( Mesh- SH) 

12 12 5 

Medline Nurse experience         

( fritext, ej Mesh- SH) AND Work-

related stress ( fritext, ej Mesh- SH) 

18 18 3 

Medline Nurse experience          

( fritext, ej Mesh- SH) AND Manage 

stress  

( fritext, ej Mesh- SH)  

20 20 3 

Cinahl 

 

Nurse 8616   

Cinahl 

 

Nurse experience          1485   

Cinahl 

 

Stress, psychological 4171   

Cinahl 

 

Work-related stress 131   



 

 

Cinahl 

 

Stress occupational 792   

Cinahl 

 

Hospitals, general 701   

Cinahl 

 

Manage stress 151   

Cinahl 

 

Nurse experience AND 

Stress, psychological 

       

50 20 4 

Cinahl Nurse experience AND 

Stress, psychological AND 

Hospitals, general 

 

8 8 - 

Cinahl 

 

Nurse AND  

Nurse experience          

Stress occupational AND 

 

55 19 4 

 

Cinahl 

Nurse experience  AND 

Work-related stress 

6 6 --- 

Cinahl 

 

Nurse experience  AND 

Work-related stress AND 

Hospitals, general 

 

2 2 ---- 

Cinahl 

 

Nurse experience AND 

Manage stress 

         

10 10 --- 



 

 

Bilaga 2 

Metodtabell 

Nr referens 

(Vancouver) 

Design Urval och 

Undersöknings- 

Grupp 

Datainsamlings 

Metod 

Bortfall Dataanalys 

1 (24) Beskrivande Slumpmässig, 

stratifierad, 

klusterurval, 

385 

sjuksköterskor 

minst 6 mån 

erfarenhet 

Enkät    Deskriptiv 

statistik, 

variansanalys 

(ANOVA), t-test, 

Pearson´s 

korrelation. 

2 (28) Beskrivande Slumpmässigt 

urval, 418 

sjuksköterskor. 

Enkät  t-test, varians 

analys, 

regressions 

analys, linjär 

regressions 

analys. 

3 (26) Explorativ 

(Utforskande) 

Slumpmässigt 

urval, 2613 

sjuksköterskor. 

Enkät  Varians 

analys(ANOVA), 

Pearson´s 

korrelation, 

multivariabel 

analys, 

univariabel 

statistik. 

 

 

4 (30) Komparative 

(Jämförande) 

Icke- 

slumpmässig, 

bekvämlighets 

urval, 389 

sjuksköterskor 

Enkät  Statistisk analys, 

Chi-square test, 

varians analys 

(ANOVA). 

5 (35) Beskrivande Strategiskt 

urval, 34 

sjuksköterskor 

Semi strukturerad 

intervju, 

observation(filmning). 

 Innehållsanalys 

6 (34) Beskrivande Slumpmässigt 

urval, 213 

sjuksköterskor 

Enkät  Deskriptiv 

statistik, 

Cronback alfa, 

faktor analys, 

Mann-Whitney, 

Kruskal –Willis, 



 

 

multipel 

regresions 

analys. 

7 (32) Explorativ 

(Utforskande) 

Icke- 

slumpmässigt 

urval, 

bekvämlighets 

urval, 508 

sjuksköterskor. 

Enkät  Deskriptiv 

statistik, multipel 

regressions 

analys. 

8 (25) Komparativ 

(Jämförande) 

Randomiserat 

urval, 2364 

sjuksköterskor 

Enkät  t-test, chi-square 

test, covariance 

analys 

(ANCOVA), 

Mann-Whitney 

U- test, statistisk 

analys. 

9 (36) Explorativ 

(Utforskande) 

Ändamålsurval, 

teoretiskt urval, 

28 

sjuksköterskor 

Semi strukturerad 

intervju 

 Innehållsanalys 

10 (23) Beskrivande Icke- 

slumpmässig, 

bekvämlighets 

urval, 193 

sjuksköterskor 

Enkät  Deskriptiv 

statistik, varians 

analys 

(ANOVA), 

multipel 

regressions 

analys. 

11(37)  Beskrivande Icke- 

slumpmässig, 

bekvämlighets 

urval, 19 

sjuksköterskor 

Enkät  Statistisk analys, 

deskriptiv 

statistik. 

12 (29) Fenomenologisk Ändamålsurval, 

8 

sjuksköterskor 

Semi strukturerad 

intervju 

 Innehållsanalys 

 

13 (31) Komparativ 

(Jämförande) 

Icke- 

slumpmässig, 

bekvämlighets 

urval, 463 

sjuksköterskor 

Enkät  Deskriptiv 

statistik, 

inferential 

statistik, chi- 

square test, F- 

test, regressions 

analys. 

14 (33) Beskrivande Ändamålsurval, 

20 

sjuksköterskor 

Semi strukturerad 

intervju 

 innehållsanalys 



 

 

15 (27) Beskrivande Icke- 

slumpmässig, 

konsekutivt 

urval, 90 

sjuksköterskor 

Enkät  Deskriptiv 

statistik, chi- 

square test. 

 

  



 

 

Bilaga 3  

Resultattabell 

Nr referens 

(Vancouver) 

Författare 

År/land 

Titel Syfte Huvudresultat 

1 (24) 

 

Lee W.L 

et./ 2011 

Taiwan 

A study on 

work stress, 

stress coping 

strategier and 

health 

promoting 

lifestyle 

among 

district 

hospital 

nurses in 

Taiwan 

Studera arbets-

relaterad stress, coping 

strategier, 

hälsofrämjande livsstil 

och deras relation hos 

sjuksköterskor på 

sjukhus i Taiwan  

Sjuksköterskor arbets-

relaterad stress är på högt nivå 

men ju högre stress desto 

oftare använde sig 

sjuksköterskor av coping 

strategier. Arbetsklimat med 

otillräcklig ledning, ansvar 

hade negativ påverkan på 

hälso-främjande livsstil 

2 (28) 

 

Iihan M.N. 

et/2008 

Turkiet 

Burnout and 

its correlates 

among 

nursing staff: 

questionnaire 

survey 

Att studera 

utbrändhets nivå hos 

sjuksköterskor 

De orsaker som påverkade 

utbrändhets nivå var: oro, 

problem med ledning, oro för 

framtid, arbetstid med skift, 

dålig hälsa 

3 (26) Wu H, et/ 

2010 

Kina 

Occupational 

stress among 

hospital 

nurses: cross- 

sectional 

survey 

Att undersöka faktorer 

som har påverkan på 

arbetsrelaterad stress 

hos kvinnliga 

sjuksköterskor på 

sjukhus i Kina 

Sjuksköterskors arbetsroll 

som innebar arbetsbelastning, 

ansvar, möjligheter att utföra 

sina arbetsuppgifter när 

adekvat utbildningen 

saknades, upplevelse av 

arbetskonflikter var till störst 

associerad med 

arbetsrelaterad stress. 

4 (30) Schulz M, 

et/2011 

Tyskland 

 

Work- related 

behavior and 

experience 

pattern in 

nurses: 

impact on 

physical and 

mental health 

Att jämföra 

arbetsrelaterad 

beteende och 

erfarenheter som har 

samband med hög 

arbetsbelastning och 

dess påverkan på 

mental och psykisk 

hälsa 

37 % av tillfrågade 

sjuksköterskor befinner sig i 

risk zonen där arbete ska ha 

påverkan på deras mentala 

och fysisk hälsa. 

5 (35) Aholaakko 

T.A, 

2011 

Reducing 

surgical 

nurses aseptic 

practice- 

Att studera aseptisk 

praktisk- relaterad 

stress hos 

sjuksköterskor på 

Erfarenhet, tidspress, rädsla, 

vissa procedurer, relationer 

anges vara stressande 

faktorer.  



 

 

Finland related stress kirurgisk avdelning, 

dess faktorer och sätt 

att minska stress 

6 (34) Stathopou- 

lou H, et/ 

2011 

Grekland 

Anxiety 

levels and 

related 

symptoms in 

emergency 

nursing 

personnel in 

Greece 

Att beskriva om det 

finns stress symptom 

och ångest hos 

sjuksköterskor på akut 

mottagningen I 

Grekland  

Ångest nivå var mild hos 

sjuksköterskor, sömn 

problematik och nedstämdhet 

var viktig stress symtom 

7 (32) Garrosa E, 

et/ 2010 

Spanien 

Role stress 

and personal 

resourses in 

nursing: A 

cross- 

sectional 

study of 

burnout and 

engagement 

Att undersöka hur roll 

stressen och personliga 

resurser som 

optimism, tålig 

personlighet och 

kompetens har 

påverkan på 

utbrändhet och 

demissioner av 

engagemang 

Känslomässig utmattning i 

samband mer roll stressen är 

högre hos sjuksköterskor som 

arbetar natt skift; inte har 

permanent anställning, den 

kategorin är mer belägen till 

utbrändhet och har lägre nivå 

av engagemang 

8 (25) Golubic R, 

et/2009 

Kroatien 

Work- related 

stress, 

education and 

work ability 

among 

hospital 

nurses 

Att jämföra 

arbetsrelaterade 

stressorer hos 

sjuksköterskor; 

beskriva och jämföra 

hur två utbildningar 

har påverkan på 

arbetsrelaterad stress 

Sjuksköterskor med bara 

grundutbildningen upplevde 

mer stress än dem som hade 

högre kvalifikationer. De som 

upplevdes som stressande var 

hur själva arbetet 

organiserades med 

arbetsuppgifter och den 

ekonomiska situationen.    

 

 

9 (36) Yadollah J, 

et/ 2011, 

 Iran. 

Iranian 

clinical 

nurses 

‘coping 

strategies for 

job stress. 

Att undersöka coping 

strategier som används 

av sjuksköterskor i 

Iran. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor använde sig av 

olika coping strategier 

beroende på stressorer.  Sex 

olika strategier identifierades: 

självkontroll strategi, 

emotionell strategi, andlig 

strategi, kognitiv strategi och 

interaktionell strategi. 



 

 

10 (23) Edison 

Luiz, 2012, 

 Brasilien. 

The 

experience of 

moral  

distress in 

nursing: the 

nurses 

‘perception 

Att analysera 

sjuksköterskors 

uppfattning om moral 

distress i förhållande 

till dess frekvens och 

intensitet 

Fyra kategorier på synen av 

moralisk distress 

identifierades: förnekande av 

sjuksköterskorna roll som 

patientens förespråkare, 

personalens bristande 

behörighet, 

bortseende av patienter 

autonomi, terapeutisk 

envishet 

11 (37) Vicki E, et/ 

2012,  

USA 

Work-related 

emotional 

stressors and 

coping 

strategies that 

affect the 

well-being of 

nurses 

working in 

hemodialysis 

units. 

Att beskriva 

arbetsrelaterade 

emotionella 

stressfaktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors 

välbefinnande som 

arbetar inom 

hemodialys enheter 

och identifiera 

deras coping strategier. 

Resultatet visade på olika 

coping strategier: problem 

lösning, självkontroll, ta 

ansvar konfronterad coping, 

avståndstagande, ej 

undvikande positiv 

omvärdering och sökning av 

socialt stöd. Självkontroll 

hade lägsta variabilitet och 

planerad problem lösning hög 

variabilitet. 

12 (29) Currid, T, 

2009, 

 England 

Experiences 

of stress 

among nurses 

in acute 

mental health 

settings 

Att undersöka 

yrkesmässiga faktorer, 

den levda 

stresserfarenheten och 

innebörden av denna 

erfarenhet för personal 

som jobbar inom akut 

psykiatrisk vård.  

Olika tema framkom från 

intervjuer: press, våld och 

aggressivitet och oförmåga att 

sluta tänka på arbete på fritid. 

13 (31) Majd T. 

Mrayyan, 

2009,   

Jordanien 

Job stressors 

and social 

support 

behaviors: 

comparing 

intensive care 

units to wards 

in Jordan. 

Att jämföra skillnader 

i arbetsstressorer och 

sociala stöd beteenden 

mellan intensiv 

avdelningen och 

övriga avdelningar. 

Författaren redovisar 4 

kategorier i resultatdelen: 

översikt över siffror, 

skillnader i sjuksköterskors 

jobb stressfaktorer 

och sociala stöd beteenden, 

källan för sjuksköterskors 

jobb stressfaktorer 

på IVA och övriga 

avdelningar, källan till sociala 

stöd 

beteenden hos IVA och övriga 

avdelningar. 



 

 

14 (33) Maluwa 

VM, 2012, 

Malawi 

Moral  

distress in 

nursing 

practice in 

Malawi 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

kunskap om moralisk 

stress, identifiera 

orsakerna, identifiera 

källor till stöd för 

sjuksköterskor som 

upplever moralisk 

distress och identifiera 

coping strategier för 

dessa sjuksköterskor. 

Deltagarnas beskrivningar av 

moralisk stress placerades i 

fem huvudteman, kunskap 

och erfarenhet, orsaker, 

effekter, coping strategier och 

önskan om stöd 

15 (27) Gholamzad

eh S., 2011, 

Iran 

Sources of 

occupational 

stress and 

coping 

strategies 

among nurses 

who are 

working in 

admission 

and 

emergency 

department in 

hospitals 

affiliated to 

Shiraz 

university of 

medical 

sciences, Iran 

Att studera orsaker till 

stress och coping 

strategier som används 

av sjuksköterskor. 

Flera stressorer och coping 

strategier identifierades. De 

vanligaste coping strategier 

som användes var 

självkontroll och positiv 

omvärdering, den som 

användes minst var 

ansvarstagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Datainsamlingstabell 

No. 

(Artikel 

Referens) 

Styrkor Svagheter 

1 (24) Tre olika instrument 

Reliabilitet är testad 

Chronbach alpha 0,94;0,76;0,90 

 

Validitet beskrivs inte 

2 (28) Ett instrument 

Reliabilitet är testad inklusive 

själv-gjorda frågeformulärets 

reliabilitet 

Validitet är testad 

 

Validitet på självgjorda frågeformulä-

ret är inte testad 

Ingen Chronbach alpha anges 

3 (26) Tre instrument 

Reliabilitet av alla tre är testad 

Chronbach alpha 0,92;0,82;0,90 

 

Validitet är inte beskrivet i artikeln 

4 (30) Fem instrument 

Validitet och reliabilitet av två 

instru-ment är testade och 

beskrivna i artik-larna 

Chronbach alpha 0,81;0,85 

 

Validitet och reliabilitet på tre instru-

ment beskrivs inte i studien 

5 (35) Semistrukturerad intervju och 

filmning 

 

 

6 (34) Två instument 

Validitet och reliabilitets testade 

instrument.  

Chronbach alpha 0,89-0,61;0,55-

0,84 

 

 



 

 

7 (32) Fem instrument 

Reliabilitet av fem instrument är 

tes-tad. Validitet av fyra 

instrument är beskrivet i artikeln 

Chronbach alpha 0,65; 0,95; 0,89 

 

Validitet på ett instrument är inte tes-

tat 

Chronbach alpha av två instument 

anges inte 

8 (25) Två instrument 

Beskriven validitet av ett 

instrument 

Andra instrumentets validitet och 

reli-abilitet är testad 

Chronbach alpha 0,74; 0,72 

 

Reliabilitet är inte testad på ett av 

instrumenten 

9 (36) Semistrukturerad intervju 

Observation i femtio tre timmar 

och anteckningar. 

 

 

10 (23) Ett instrument 

Validitets testad. 

Reliabilitet testad 

Chronbach alpha 0,93 

 

 

11 (37) Ett instrument 

Validitets och reliabilitets testad. 

Chronbach alpha 0,85 

 

 

12 (29) Intervju (semistrukturerade) 

 

 

13 (31) Två instrument är reliabilitets 

testade.  

Chronbach alpha 0,90; 0,93 

 

Oklart om validitet är testad på båda 

instrument, inte beskrivet i artikeln 

14 (33) Djupgående intervjuer 

(semistrukture-rade med öppna 

frågor) 

 

 



 

 

15 (27) Två instrument 

Ett instrument är validitet och 

reliabi-litet testad.  

Chronbach alpha 0,88 

Det framgår inte om det andra instru-

mentet reliabilitet och validitet testad 

 

 


