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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress inom hälso- och 

sjukvården. 

Metod: Denna studie är en beskrivande allmän litteraturstudie baserad på fem kvalitativa 

artiklar samt sju kvantitativa artiklar. Sökningen inkluderade artiklar mellan åren 2005–2017. 

Resultat: Analysen visade tre huvudteman: Hög arbetsbelastning och underbemanning, 

Bristande möjligheter att påverka arbetssituationen samt Emotionellt arbete - en stressfaktor. 

Resultatet indikerade att faktorer som hög arbetsbelastning, underbemanning, konflikter 

mellan personal, otillgänglighet av läkare, otillräcklig återkoppling från chefer samt arbete 

med döende patienter, var de orsaker som leder till högst stressnivå. 

Slutsatser: Arbetsrelaterad stress drabbar inte enbart personal inom sjukvården. Stress 

förekommer även inom yrken där arbetet präglas av känslomässigt krävande situationer och 

händelser. Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett globalt fenomen, som kan bero på 

flera orsaker. De mest framträdande orsakerna till stress har visat sig vara hög 

arbetsbelastning, underbemanning, emotionellt arbete samt personalkonflikter. Om inte 

stressen åtgärdas kan sjuksköterskors möjlighet till att ge god och patientsäker vård äventyras. 

Det är därför betydelsefullt att det interprofessionella samarbetet och rutiner fungerar på 

arbetsplatsen, samt att arbetsgivaren upptäcker och förebygger stress. 

Förslag på fortsatt forskning: Vid insamling av data reagerade författarna på att det fanns få 

kvalitativa studier kring ämnet, något som därför efterfrågas. Studier hur patienten upplever 

den arbetsrelaterade stressen skulle vara av intresse. Fler studier efterfrågas gällande 

skillnader och likheter mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

Förhoppningen med denna studie är att den ska kunna bidra till ökad kunskap och förståelse 

för de utlösande orsakerna till arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, sjuksköterskor, arbetsmiljö, upplevelse, globalt perspektiv 



ABSTRACT 

 

Aim: To describe nurses' experience of work-related stress in the healthcare sector. 

Method: This study is a descriptive general literature study based on five qualitative articles 

as well as seven quantitative articles. The search included articles between the years 2005-

2017. 

Result: The analysis showed three main categories: High workload and shortage of staff, 

Inadequate opportunities to influence the work situation and Emotional work - a stress factor. 

The results showed that factors such as high workload, shortage of staff, interpersonal issues, 

unavailability of physicians, insufficient feedback from managers, and work with dying 

patients, were the reasons leading to the highest level of stress. 

Conclusions: Work-related stress does not only affect staff in the healthcare sector. Stress 

also occurs in occupations where the work is characterized by emotionally demanding 

situations and events. Work-related stress in nurses is a global phenomenon, which may be 

due to several reasons. The most prominent causes of stress have been shown to be high 

workload, shortage of staff, emotional work and personal conflicts. Unless stress is addressed, 

nurse's ability to provide good and patient-safe care can be compromised. It is therefore 

important that interprofessional cooperation and procedures work in the workplace, and that 

the employer detects and prevents stress. 

Proposals for continued research: During the article search, the authors responded to the 

fact that there were too few qualitative studies on the subject, as requested. Studies how the 

patient experiences the work-related stress would be of interest. More studies are being asked 

about differences and similarities between men and women's experience of work-related 

stress. Hopefully this study will contribute to increased knowledge and understanding of the 

triggering causes of work-related stress. 

Keywords: Work-related stress, nurses, work environment, experience, global perspective 
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INTRODUKTION  

En av de vanligast rapporterade orsakerna till sjukdom i Sverige är arbetsrelaterad stress 

(Arbetsmiljöverket, 2015). År 2015 uppskattades att mellan 50–60 procent av all frånvaro 

från jobbet i Sverige kunde härröras till arbetsrelaterad stress. Förutom att individen drabbas 

av sjukskrivning och lidande, drabbas även arbetsgivaren och samhället av kostnader (ibid.). 

Enligt Statistiska centralbyrån är det brist på sjuksköterskor inom vård och omsorg 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). Ungefär åtta procent av alla utbildade sjuksköterskor 

har valt att arbeta med annat. Några av orsakerna till detta är undermåligt ledarskap, stress och 

hög arbetsbelastning (ibid.). 

 

Arbetsrelaterad stress är något båda författarna har sett och upplevt på sina arbetsplatser inom 

sjukvården samt praktikplaceringar under utbildningens gång. Inför artikelsökningen till 

denna litteraturstudie konstaterades att arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor inte bara 

förekommer i Sverige utan är ett globalt problem. Författarna ville undersöka och beskriva 

hur sjuksköterskor upplever den arbetsrelaterade stressen och vad som orsakar den.   
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BAKGRUND 

Vad är stress? 
McVicar (2003) förklarar att stress är ett subjektivt fenomen grundat på en individs 

uppfattning på de krav som ställs och hur de tolkar sin förmåga att uppfylla dessa krav. För att 

en situation ska tolkas som stressfull nämner Skärsäter (2014) att situationen karaktäriseras av 

brist på förutsägbarhet och kontroll samt vilken hanteringsförmåga en individ besitter. Enligt 

Ekman & Arnetz (2013) är stress ett tillstånd som drabbar individer i alla kulturer och 

åldersgrupper, och som kan vara av psykologisk, beteendemässig, perceptuell eller fysiologisk 

karaktär.  

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

påfrestningar som utlöser psykiska och fysiska reaktioner. Dessa skildras som en alarmerande 

reaktion med sammanlänkande kroppsliga samt psykiska händelseförlopp, vilket leder till att 

det sympatiska nervsystemet aktiveras. Aktiveringen i sin tur innebär ökad utsöndring till 

blodet av de så kallade stresshormonerna kortisol, adrenalin samt noradrenalin. Genom att 

mäta halterna av de nämnda hormonerna i urin-, saliv-, och blodprov kan en individs 

stressnivå under och efter en arbetsdag fastställas. En avtagande bildning av kortisol har 

kunnat konstateras hos personer som dagligen under en längre period exponerats för avsevärd 

stress, vilket uppfattas som ett kännetecken för fysiologisk utmattning (ibid.).   

Stress i sig betyder inte något negativt (Skärsäter, 2014). Om stressreaktionen däremot 

fortskrider under en längre period kan möjligheten för återhämtning hindras (ibid.). Detta kan 

leda till besvär som sömnproblem, nedsatt prestationsförmåga, minnesstörningar, diffusa 

muskelsmärtor samt nedstämdhet (Socialstyrelsen, 2005). Dessa symtom kan i sin tur ge 

upphov till depression, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes (ibid.). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Arbetsmiljöverket (2017) hävdar att arbetsrelaterad stress uppstår till följd av belastande 

arbetsförhållanden, och som manifesterar sig olika beroende på en individs bransch och yrke. 

Problem gällande sociala interaktioner på arbetsplatsen och hög arbetsbelastning är två 

potentiella orsaker till att arbetsrelaterad stress. Vidare nämns brister i den fysiska 

omgivningen, ensamarbete samt skiftande arbetstider som andra vanliga risker (ibid.). 
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Översikter ur ett europeiskt och internationellt perspektiv styrker att ohälsa och stress, 

framförallt i arbetslivet, omfattar ett stort och i en del fall växande problem (Ekman & Arnetz, 

2013). Enligt Salmond och Ropsis (2005) räknas stress som en pandemi i dagens samhälle. 

Vidare beskriver Salmond och Ropsis att en studie från tidigt 1990-tal gällande 

arbetsrelaterad stress påvisade att andelen arbetstagare som rapporterade att de kände sig 

”starkt stressade” mer än fördubblats mellan åren 1985 till 1990. Sedan dess har arbetsmiljön 

blivit alltmer präglad av stress till följd av sammanslagningar, nedskärningar samt intensiv 

konkurrens. Faktorer som kan vara bidragande till hög stress är konflikter i arbetsgruppen, 

otydliga rollförväntningar, tung arbetsbelastning samt bristande autonomi (ibid.). 

Lambert och Lambert (2001) beskriver i en litteraturöversikt hur arbetsrelaterad stress upplevs 

av sjuksköterskor ur ett globalt perspektiv. Resultatet från studier utförda i länder från 

Nordamerika, Asien, Oceanien, Sydafrika och Europa sammanställdes. Sammantaget kan 

sägas att sjuksköterskor upplevde samma orsaker till arbetsrelaterad stress över hela världen. 

De mest framträdande orsakerna var underbemanning, hög arbetsbelastning, konflikter mellan 

personal samt arbete med döende patienter. Thailand och Sydafrika skiljde sig från övriga 

länder. I Thailand visade studien att sjuksköterskorna hanterade konflikter mellan personal på 

ett sätt så att stressnivån upplevdes som måttlig. Detta förmodas kunna härröras från den 

thailändska kulturen där det anses viktigt att upprätthålla harmoni. Denna harmoni 

återspeglade hur sjuksköterskorna hanterade stressen som uppkommit på arbetet. I Sydafrika 

upplevde sjuksköterskorna att deras yrkesmässiga värde förbisågs, en försämrad 

kommunikation med ledningen, rasism, brist på skälig konkurrenskraftig lön samt 

omgivningar som inte främjade till fysiskt och psykiskt välbefinnande (ibid.). 

World Health Organization ([WHO] u.å) skildrar arbetsrelaterad stress som den respons 

människor kan komma att ge uttryck för när de utsätts för arbetskrav och påtryckningar som 

inte motsvarar deras kunskap och förmåga, vilket gör att deras förmåga att klara sig sätts på 

prov. Stress kan uppstå i diverse arbetsförhållanden, däremot förvärras stressen ofta när 

anställda känner att de har lite stöd från chefer och kollegor, samt låg kontroll över 

arbetsprocesser (ibid.). 
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Stress inom sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskeprofessionen kännetecknas, enligt Peters et al (2012), som ett yrke förenat med 

stress på såväl professionell som personlig nivå. Vidare hävdar Brennan (2017) att 

sjuksköterskeprofessionen är ett yrke som präglas av fysiska och känslomässiga krav. Med 

hänsyn till höga rollförväntningar och svåra arbetsförhållanden riskerar vissa sjuksköterskor 

att drabbas av utbrändhet och stressrelaterad sjukdom (ibid.). McVicar (2003) beskriver 

sjuksköterskeprofessionen som ett yrke där det förekommer många potentiella stressfaktorer 

på arbetsplatsen, då det är ett yrke som kräver samarbetsförmåga, hög kompetens, dygnet-runt 

vård samt att det är ett emotionellt arbete. De mest förekommande orsakerna till stress är 

arbetsbelastning, känslomässiga krav på vård, ledarskap/ledningsfrågor samt professionella 

konflikter. Dessa stressfaktorer har i många år identifierats konsekvent av sjuksköterskor 

(ibid.).  

Att vara sjuksköterska är en av de tre mest stressade yrkesprofessionerna, tillsammans med 

lärare och chefer (McVicar, 2003; Peters et al., 2012). Anderson och Pulich (2001) hävdar att 

all stress nödvändigtvis inte alltid är ogynnsam, då den kan bidra med ökad uppmärksamhet, 

ge stimulans samt bistå i kreativitet och innovation. Däremot kan negativ stress försvåra för 

anställda att utföra arbetsuppgifter efter behov, vilket kan förhindra att uppgifter blir utförda. 

Det i sin tur ger upphov till förlorad tid och ineffektivitet, vilket resulterar i missnöje och 

potentiell utbrändhet bland personal (ibid.). 

Hög stress kan bidra till negativa arbetsmiljöer som fråntar sjuksköterskors passion för sitt 

arbete (Salmond & Ropsis, 2005). Sjuksköterskors låga arbetstillfredsställelse är förknippad 

med minskad arbetsförmåga och moral, ständig frånvaro, ökad senfärdighet samt hög 

omsättning på personal. Höga stressnivåer påverkar således den övergripande kvaliteten på 

vården, och kan medföra förlust av medkänsla för patienter, fler misstag samt arbetsrelaterade 

skador (ibid.). Hög stressnivå kan dessutom orsaka utbrändhet och hög personalomsättning, 

vilket påverkar patientvården negativt (Anderson & Pulich, 2001; Moustaka & Constantinidis, 

2010).  

 

Emotionellt arbete 

Traditionellt förknippas emotionellt arbete med en kvinnas yrke samt moderns roll i familjen 

(Gray, 2009). Detta är synnerligen signifikant med hänsyn till att uppfattningen av omvårdnad 
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fortfarande återges med den vårdande kvinnan, framförallt med urbilden av Florence 

Nightingale (ibid.). 

Det emotionella arbetet inom omvårdnad handlar om att hantera känslomässiga krav i 

situationer med patienter, familjer samt medarbetare (Delgado, Upton, Ranse, Furness & 

Foster, 2017). Huyhn, Alderson och Thompson (2008) definierar emotionellt arbete som en 

process där sjuksköterskan träder in i en personlig arbetsroll för att uttrycka deras autonoma, 

djupa eller ytliga känslor i mötet med patienter. McVicar (2003) beskriver vidare att 

emotionellt arbete ställer höga krav på de som vårdar, och kan även reducera objektiviteten 

inom vården. 

Gray (2009) hävdar att sjuksköterskor beskriver emotionellt arbete som ”kontinuerlig 

kontakt”, ”känner att man är jour 24 timmar om dagen för allmänheten” samt ”att ge patienten 

känslan av att vara säker och trygg”. Dessutom identifierade sjuksköterskor emotionellt arbete 

som en väsentlig del av professionen för att patienten ska känna sig ”säker”, ”bekväm” och 

”hemma” (ibid.). Det är heller inte förvånande att sjuksköterskor upplever ångest med hänsyn 

till identifieringen av behovet kring omvårdnaden av sjuka patienter och kontakt med dess 

anhöriga (McVicar, 2003). 

Huyhn et al. (2008); Delgado et al. (2017) hävdar att emotionellt arbete har anknytning till 

yrkesrelaterad utbrändhet och stress. Personlighetsförändringar är ytterligare en negativ 

konsekvens av emotionellt arbete (Huyhn et al., 2008). Dock kan emotionellt arbete bidra till 

att upprätthålla kvaliteten på vården mellan sjuksköterska och patient (Gray, 2009). Vidare 

beskriver Huyhn et al. (2008) att sjuksköterskans emotionella engagemang kan etablera en 

kontakt med patienten, arbetstillfredsställelse samt att sjuksköterskan känner personliga och 

professionella färdigheter. 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

Det finns flera sätt att definiera begreppet profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

För att ett yrke ska betraktas som en profession finns vissa kriterier. Kriterierna innefattar att 

området ska baseras på en vetenskaplig grund bestående av ett specifikt kunskapsområde, 

följa etiska aspekter, tillhöra en nationell organisation, vara autonom, resultera i legitimation 

eller licens samt att professionen värderas högt av samhället. Sjuksköterskeyrket utgör en 

profession då kriterierna uppfylls av sjuksköterskeutbildningen och den vetenskapliga 
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utvecklingen inom omvårdnad. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kunskapsområde. 

Den vilar på en humanistisk människosyn, vilket innebär kunskap om människans utveckling 

i livet gällande dennes hälsa, ohälsa lidande och död (ibid.). Enligt Määtä och Öresland 

(2014) grundar sig den humanistiska människosynen i en föreställning om alla individers lika 

värde, skyldigheter, rättigheter samt förmågor inom samtliga delar av livet.  

 

Sjuksköterskeprofessionen består av fyra huvudsakliga ansvarsområden; att lindra lidande, 

förebygga sjukdom, återställa samt främja hälsa (ICN, 2014). Detta är betydelsefullt eftersom 

all omvårdnad genomsyras av en etisk dimension (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Den 

etiska koden för sjuksköterskan omfattar fyra områden och innehåller riktlinjer för etiskt 

uppförande. Sammanfattningsvis innebär den etiska koden att omvårdnad bör tillämpas med 

respekt för mänskliga rättigheter, beträffande individens tro, vanor samt värderingar. 

Dessutom ska sjuksköterskan beakta patientens självbestämmanderätt. Samtliga 

sjuksköterskor besitter kunskap inom sitt vetenskapsområde, vilket innebär att de således har 

en skyldighet att medverka till kvalitetsförbättring, forskning samt utveckling. Vidare betyder 

det för de flesta sjuksköterskor att praktiskt följa och tillämpa kunskap från evidens och 

forskningsresultat i omvårdnadssammanhang. Samhällets tilltro för sjuksköterskeprofessionen 

inverkar på omvårdnadens kvalitet och av att sjuksköterskan rättar sig efter den etiska kodens 

innebörd (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Stress skildras som en pandemi där den arbetsrelaterade stressen är ett stort och växande 

problem. Arbetsrelaterad stress förefaller sig vara ett globalt problem då tidigare studier 

påvisar att sjuksköterskor världen över upplever samma orsaker till arbetsrelaterad stress. De 

orsaker som är mest framträdande är konflikter mellan personal, arbete med döende patienter, 

underbemanning samt hög arbetsbelastning. Stress är inte något negativt men om den får 

fortgå en längre period utan möjlighet för återhämtning kan stressen på lång sikt leda till 

exempelvis depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Yrket som sjuksköterska räknas som 

en av de professioner där stressen är som högst. I yrket ingår emotionellt engagemang, något 

som kan sammankopplas till arbetsrelaterad stress. När stressen blir för hög påverkas 

arbetsförmågan negativt. Detta leder till försämrad vårdkvalitet som drabbar patienten, fler 

misstag begås samt utbränd och sjukskriven personal. För att främja sjuksköterskans 
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välbefinnande samt garantera god omvårdnad är det därför väsentligt att både arbetsgivare 

och individen själv uppmärksammar och upptäcker orsaker till arbetsrelaterad stress. 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress inom hälso- och sjukvården ur ett globalt perspektiv. 

METOD 

  

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Metoden valdes då en litteraturbaserad studie ger en övergripande blick över den aktuella 

forskning som finns inom ämnet (Friberg, 2017). Granskär och Höglund-Nielsen (2012) 

beskriver att man skiljer på allmän och systematisk litteraturstudie. De artiklar som inkluderas 

i en allmän litteraturstudie beskrivs och analyseras vanligen utan någon tydlig systematik, 

varken i hur de identifierats eller anledningen till att de inkluderats. Vanligtvis används ingen 

kritisk granskning av de ingående artiklarna i den allmänna litteraturstudien (ibid.). I en 

systematisk litteraturöversikt är kraven däremot högre när det gäller artiklarnas tillförlitlighet 

och där vissa principer ska följas (Rosén, 2012). Detta för att minska risken för att 

godtycklighet eller att slumpen har en inverkan på slutsatserna (ibid.). 

 

Urval 

De fem kvalitativa och sju kvantitativa artiklarna baseras på sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. För att artiklarna skulle inkluderas skulle deras resultat svara på denna 

litteraturstudiens syfte. Dessutom skulle artiklarna innefatta följande inklusionskriterier: 

publiceringsår 2005–2017, akademiska tidskrifter, fulltext samt vara skrivna på svenska eller 

engelska. Dock var samtliga artiklar uteslutande skrivna på engelska. Vidare skulle artiklarna 

genomgått peer-review, vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att en forskare har 

granskat och kritiserat en forskningsrapport, och gett rekommendation om att publicera eller 

finansiera forskningen. För att begränsa antalet artiklar ytterligare valdes endast Europa som 

sökområde. Trots begränsningen gav sökningarna en global spridning av artiklar med 
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ursprung även från Asien, Afrika, Nordamerika samt Oceanien, vilket medförde att denna 

litteraturstudie kom att få ett globalt perspektiv. 

 

Datainsamling 

För att hitta relevanta artiklar till den allmänna litteraturstudien användes databasen CINAHL. 

Polit och Beck (2017) hävdar att CINAHL är en viktig användbar elektronisk databas inom 

omvårdnadsforskning. Sökorden som användes i varierande kombinationer var följande: 

stress, stress*, nurse, nurs*, experience, hospital, nurse experience*, work environment och 

work-related stress. För en bredare sökning användes trunkering, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) expanderar ett sökord för att inkludera alla former av grundordet. Dessutom användes 

boolesk sökteknik, vilket innebär att sökorden kombinerades med så kallade sök-operatorer 

(Friberg, 2017). De vanligaste operatorerna är, AND, OR och NOT (ibid.). Dock nyttjades 

endast AND i denna studie. Via manuell sökning i sökmotorn Google hittades en liknande 

uppsats med inriktning mot denna studies ämnesval. Vid granskning av uppsatsens 

referenslista identifierades en artikel, vilken vidare kom att ingå i studiens resultat. De artiklar 

som kom att ingå i studien sammanställdes i en sökmatris (se tabell 1). 

 

Tabell 1: Sökmatris 

 

Databas 

 

Datum 

för 

sökning 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

artiklar 

 

Antal valda 

artiklar 

 

CINAHL 

(via Rkh´s 

hemsida- 

är student-

databaser- 

CINAHL) 

 

 

Stress  

AND 

Nurse 

AND 

hospital 

Full text 

Peer Reviewed 

Språk: English 

År: 2013-2017 

342 st 25 st 5 st 

CINAHL  

(via RKH`s 

hemsida- 

är student-

databaser- 

CINAHL) 

1/9–2017 Stress 

AND 

nurs* 

AND 

experience 

Full text 

Peer Reviewed 

År: 2013-2017  

Academic journal 

Språk: Engelska, 

177 st 14 st 3 st 
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 svenska och 

norska 

Område: Europa 

Artikeln, 

“Absence of 

response: a 

study of nurses'  

experience of 

stress in the 

workplace”, 

hittades 

via en manuell 

sökning på c-

uppsatser via 

Google. Artikeln 

de refererat till 

kunde sedan 

hittas i full text 

via 

Biblioteken.sll.se 

 

Databaser A-Ö – 

CINAHL 

1/9–2017 Manuell 

sökning via 

Google: stress, 

yrkesrelaterad 

stress, c-

uppsats, 

omvårdnad. 

Valde denna 

träff: 

“Sjuksköterskor

s hantering av 

yrkesrelaterad 

stress” 

 584 st 1 st 1 st 

CINAHL via 

biblioteken.sll.se 

 

31/8–2017 Nurse 

Experience* 

AND 

Stress* 

AND 

Work 

environment 

 

Årtal:2005–2017 

Peer Reviewed 

Publikationstyp: 

Akademiska 

tidskrifter 

Geografi: Europa 

Språk: Engelska 

157 st 17 st 2 st. 

CINAHL via 

biblioteken.sll.se 
3/9–2017 Work-related 

stress 

AND  

Nurse 

experience* 

AND 

Work 

environment 

Årtal:2005-2017 

Peer Reviewed 

Geografi: Europa 

24 st 6 st 1 st 
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Dataanalys 

Initialt lästes samtliga artiklar flera gånger för att säkerställa att artiklarnas resultat motsvarar 

studiens syfte. Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod/urval samt 

resultat i en artikelmatris (se bilaga 1). Granskär och Höglund-Nielsen (2012) hävdar att en 

tabell bildar en översikt av artiklarna, vilket är en väsentlig hjälp i den pågående analysen. 

Vidare färgmarkerades varje nämnd orsak till arbetsrelaterad stress för att därefter redovisas i 

en tematabell. Intentionen med tabellen var att skapa en struktur. Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) beskriver att en logisk struktur är nödvändig för den nya helheten samt för att 

litteraturstudiens resultat ska begripas av läsaren. En grundstruktur har således utformats 

utifrån identifiering av teman. Polit och Beck (2017) beskriver att en tematisk analys 

företrädesvis dels innefattar att observera mönster och regelbundenhet, men även 

inkonsekvenser och luckor (ibid.). De huvudteman som slutligen identifierades var: Hög 

arbetsbelastning och underbemanning, Bristande möjligheter att påverka arbetssituationen 

samt Emotionellt arbete - en stressfaktor.  

Nästföljande steg i dataanalysen kom att handla om att sammanföra insamlad och granskad 

data till en kondenserad textur. Artiklarnas resultat lästes ånyo och vardera tema färgkodades 

med olika färgpennor, vilket förenklade överblicken av underlaget. Slutligen sammanfattades 

samtlig data som skulle inkluderas i studien och de olika kategorierna delades in i respektive 

tema som skapats. Då både kvalitativa och kvantitativa ansatser inkluderades i studien fick de 

kvalitativa beskriva upplevelsen av arbetsrelaterad stress medan fynden i de kvantitativa 

artiklarna bekräftade förekomsten av arbetsrelaterad stress. 

 

Etiska aspekter 

För att öka artiklarnas vetenskapliga värde skriver Wallengren och Henricson (2012) att det är 

av vikt att utvalda artiklar är granskade av en etisk kommitté eller på annat sätt har genomgått 

en etisk granskning. Vid insamling av artiklarna till studien har författarna granskat valda 

artiklar för att se om de är etiskt godkända eller på annat sätt kunnat styrka etisk granskning. 

Artiklar utan detta har exkluderats. Då artiklarna uteslutande har varit på engelska har de 

diskuterats och översatts med lexikon för att återge resultatet så korrekt som möjligt. 

Författarna försäkrar att ingen data som insamlats har plagierats eller fabricerats. 
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RESULTATREDOVISNING 

Efter att ha analyserat och valt ut fem kvalitativa och sju kvantitativa artiklar vars resultat 

svarade på studiens syfte kunde tre teman relaterade till arbetsrelaterad stress urskiljas. Dessa 

teman är: Hög arbetsbelastning och underbemanning, Bristande möjligheter att påverka 

arbetssituationen samt Emotionellt arbete - en stressfaktor (se figur 1). 

 

 

 

Figur 1. Översikt av resultat. 

 

Hög arbetsbelastning och underbemanning 

I de kvalitativa artiklarna av Arslan, Karaman Özlü, Özer, Nazik, Gümüs & Özlü (2015); De 

Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick (2016); Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, 

Caperchione & Gaskin (2013); Olofsson, Bengtsson & Brink (2003) samt Yuwanich, 

Sandmark & Akhavan (2015) beskriver sjuksköterskorna hur en hög arbetsbelastning leder till 

en hög stresskänsla. Detta styrks även av de fyra kvantitativa artiklarna av Dagget, Molla & 

Belachew (2016); Dong-Mei, Ning, Su, Yu-ying, Fan-ying & Qiu-jie (2015); Nasr-Esfahani, 

Masoumi, Mohamadirizi & Mohamadirizi (2016) samt Salem (2015). 

För många arbetsuppgifter och för lite tid är en orsak till den arbetsrelaterade stressen (De 

Almeida Vicente et al., 2016; Olofsson et al., 2003; Yuwanich et al., 2015). Att medla mellan 

Hög arbetsbelastning 
och underbemanning

Emotionellt 
arbete, en 

stressfaktor

Bristande 
möjligheter att 

påverka 
arbetssituationen



12 

patienter, deras anhöriga och läkare samtidigt som sjuksköterskorna skulle handleda och visa 

på tekniska och administrativa färdigheter, blev för mycket. Sjuksköterskorna upplevde hur de 

kände sig psykiskt och fysiskt utmattade (ibid.). Med den ökade arbetsbelastningen upplevde 

de hur det blev svårare att fatta beslut, något som resulterade i ökad ångest och missmod (De 

Almeida Vicente et al., 2016). På grund av den höga arbetsbelastningen uteblev rasterna och 

det kunde vara svårt att komma ifrån arbetet i tid (De Almeida Vicente et al., 2016; Happell et 

al., 2003). 

It´s the staffing shortages and the skill mix shortages… people still keep coming in the 

doors[CB1] , irrespective of what [the] workload is… There is very little downtime for nursing 

staff anymore… It´s fast paced activity. So that´s a major stressor. (Happell et al., 2013, s. 641). 

 

På grund av den höga arbetsbelastningen där sjuksköterskorna inte hann med sina patienter, 

uppgav de att de upplevde en känsla av maktlöshet och stress (Arslan et al., 2015; Nasr-

Esfahani et al., 2016; Olofsson et al., 2003). När många människor var i behov av hjälp 

samtidigt, och ständigt bli avbruten kom känslan av att inte räcka till (Olofsson et al., 2003). 

 

There’s never enough time. You have to finish you know, what you thought you would during 

the day. If there’s been too much then… when I come home I can start, did I do that, did I talk to 

her … oh God I didn’t say that about that patient. Things like that.  (Olofsson et al., 2003, s. 

354). 

 

I de kvalitativa artiklarna av De Almeida Vicente et al. (2016) och Olofsson et al. (2003), 

beskriver sjuksköterskorna hur de upplever underbemanningen i sitt arbete som en orsak till 

den arbetsrelaterade stress de upplever. Detta styrks av resultaten från de kvantitativa 

artiklarna av Dagget et al. (2016); Donnelly (2014); Dong-Mei et al. (2015); Godwin, Suuk, 

& Harrison Selorm (2016); McTiernan & McDonald (2015); Nasr-Esfahani et al. (2016) samt 

Salem (2015) där studierna visar att sjuksköterskorna upplever stress som en konsekvens av 

underbemanningen. Underbemanning är en orsak till att sjuksköterskorna inte känner att de 

hinner med alla sina arbetsuppgifter och ökar arbetsbördan (Dagget et al., 2016; Godwin et 

al., 2016; Nasr-Esfahani et al., 2016). Detta är en så pass betydelsefull stressfaktor att den ses 

som en grundläggande komponent för utbrändhet, vilket i sin tur leder till ökad 
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personalomsättning (Donnelly, 2014; Salem, 2015). Underbemanning framförallt på nätterna, 

då sjuksköterskorna upplevde att de var som mest självständiga och ensamma, var ett 

orosmoment (De Almeida Vicente et al., 2016). När nedskärningar av sjuksköterskor ledde till 

ett högre antal patienter per sjuksköterska, upplevde de att patientsäkerheten inte kunde 

garanteras (ibid.). 

För att minska den arbetsrelaterade stressen och öka arbetsförmågan behövs det mer personal 

vilket medför att sjuksköterskorna får mer tid att utföra kvalificerad patientvård (Nasr-

Esfahani et al., 2016). Många av sjuksköterskorna uppgav att de fortfarande tänkte på arbetet 

på sin fritid vilket ledde till irritation och trötthet (Olofsson et al., 2003). Förutom att de själva 

led av brist på återhämtning vilket resulterade i trötthet och brist på energi, drabbades även 

deras omgivning vilket gav en känsla av otillräcklighet.  

 

On the other hand I carry this tiredness with me all the time I’m off work. It is certainly work 

that makes me not get involved with friends and family like I’d like. Then this leads to 

insufficiency at home. (Olofsson et al., 2003, s. 355). 

 

Bristande möjligheter att påverka arbetssituationen 

I de kvalitativa artiklarna av Happell et al. (2013); Olofsson et al. (2003) samt Yuwanich et al. 

(2015) visar resultaten hur konflikter mellan personalen, otillgänglighet på läkare samt 

otillräcklig återkoppling av chefer var orsaker till arbetsrelaterad stress. Detta styrks av de 

kvantitativa artiklarna av Dagget et al. (2016) samt Salem (2015). 

Konflikter mellan läkare, andra sjuksköterskor och chefer var några av de faktorer som 

sjuksköterskorna förknippade med höga stressnivåer (Happell et al., 2013; Salem, 2015). 

Sjuksköterskorna beskriver hur det ibland uppstod konflikter mellan personal som slutat 

respektive gått på sitt skift (Happell et al., 2013). På grund av den höga arbetsbelastningen 

hade allt arbete inte hunnits med vilket var den utlösande faktorn. När många läkare, även 

från andra avdelningar, var involverade i patientvården, brast det i kommunikationen och 

dokumentationen blev förstummad, något som också påverkade patientvården (ibid.). 

Otillgängligheten på läkare var en annan stressfaktor som sjuksköterskorna upplevde (Happell 

et al., 2013). Ibland fanns det ingen läkare på avdelningen samtidigt som det var svårt att få 

dit en läkare från en annan avdelning (ibid.). Detta rapporterades även av sjuksköterskorna i 
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studien av Dagget et al. (2016). Upplevelsen av att inte ha en läkare tillgänglig i en medicinsk 

akutsituation var en av de faktorer som upplevdes som mest stressande (ibid.). 

 

One of the main things was not having a ward call doctor at night time, to deal with the night 

duties and that loaded… our stress up really high. And you really need that ward call doctor 

during the night shift, to help us through the night. (Happell et al., 2013, s. 641). 

 

Att inte få återkoppling på sitt arbete, vare sig positivt eller negativt, och att inte bli 

uppskattad, var något som sjuksköterskorna upplevde som en stor brist och som ökade 

känslan av stress (Olofsson et al., 2003). Sjuksköterskorna klagade över att cheferna aldrig 

frågade hur det hade det på arbetet och hur de hanterade stressen (ibid.). 

 

Just when it comes to support in your work you actually don’t get much at all. Instead it’s how 

you should work, and which times and practical things like, but then that’s it. Such bad support 

from above and such a lack of interest from supervisors, I’ve never experienced it before. 

(Olofsson et al., 2003, s. 354). 

 

Emotionellt arbete - en stressfaktor  

Av de kvalitativa artiklarna var det studien av De Almeida Vicente et al. (2016) som visade 

att sjuksköterskorna upplevde stress av att arbeta med döende patienter. I de kvantitativa 

artiklarna av Dagget et al. (2016); Donnelly (2014) samt Salem (2015) visade resultaten att 

sjuksköterskorna upplevde arbetet med döende patienter som en utlösande stressfaktor. 

Salem (2015) visar i sin studie att situationer som handlade om att vårda döende patienter var 

den faktor som rankades som den högsta relaterat till högt stresspåslag. Detta styrks av 

Donnelly (2014), vars studie även den indikerade att arbete med dessa patienter var en stor 

stressor. Dagget et al. (2016) påvisar samma resultat och menar att detta kan bero på att 

dödsfall sammankopplas med en känsla av medicinskt misslyckande (ibid.). 

Att hantera dödsfall av barn uppgavs vara särskilt svårt att hantera (De Almeida Vicente et al., 

2016). En sjuksköterska beskrev det som ”onaturligt” att ett barn dör och särskilt tragiskt. Att 
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ha debriefing efter att en patient dött upplevdes av sjuksköterskorna som nödvändigt för att 

minska självförebråelsen och som ett sätt att kunna förbättra framtida vård (ibid.). 

 

I [believe] it always go od to debrief [after a patient's death]. You have to go over how it 

couldn’t have been dealt with differently… I think it helps nurses to really relieve their stress 

and guilt so they don’t carry [it during] their shift. (De Almeida Vicente et al., 2016, s. 220). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna allmänna litteraturstudie genomfördes då metoden ansågs svara på syftet, vilket den 

senare kom att göra. En litteraturstudie kan med fördel tillämpas eftersom den bidrar till 

lärdom beträffande efterforskning av ny kunskap, värdering av kunskap samt 

sammanställning av den inhämtade kunskapen på ett för problemet adekvat tillvägagångssätt 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Dessa nämnda lärdomar är således betydelsefulla för 

utveckling inom professionen samt för den verksamhet man är eller kommer vara engagerad i. 

En svaghet med en allmän litteraturstudie kan enligt Forsberg och Wengström (2016) vara att 

mängden väsentlig forskning är begränsad. Då det finns risk att författarna till studien väljer 

studier som förstärker de egna synpunkterna finns det därför en risk för selektivt urval (ibid.). 

Således har vi som författare inkluderat tolv artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte, 

dock inte utifrån vår förförståelse, utan utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som 

valts inför insamling av data. Dessutom har vi använt oss av sökord relevanta för valt 

problemområde.  

Eftersom en allmän litteraturstudie inte redogör för någon kritisk granskning av de 

inkluderade artiklarna, innebär det att läsarens möjlighet att granska resultatets validitet kan 

försvåras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Validitet betyder i vilken utsträckning en 

metod mäter det den är avsedd att mäta samt att de upptäckta resultaten är riktiga och 

opartiska (Polit & Beck, 2017). Med hjälp av valda sökord och databasen CINAHL, som Polit 

och Beck (2017) menar är en databas med ett brett utbud av artiklar som är användbara inom 

omvårdnadsforskning, anser vi att vi funnit vetenskaplig forskning som svarar på 
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litteraturstudiens syfte. Att använda sig av enbart en databas är således en möjlig svaghet 

eftersom relevanta artiklar kan ha exkluderats i sökningsprocessen, vilket kan ha påverkat 

litteraturstudiens validitet. Henricson (2012) hävdar att sökningar i mer än en databas stärker 

en studies validitet. Däremot kan litteraturstudiens validitet stärkas av att de artiklar vi funnit i 

CINAHL har genomgått peer- review, etisk granskning samt är publicerade i akademiska 

tidskrifter. För att minimera risken för felaktig översättning och tolkningsfel har författarna 

använt lexikon som hjälp vid översättning av artiklarnas innehåll. 

Reliabilitet handlar om litteraturstudiens pålitlighet samt potential till reproducerbarhet. Om 

urval, sökord och datainsamling samt dataanalys är utförligt redovisat under metodavsnittet 

finns således en god möjlighet till reproducerbarhet av litteraturstudien (Henricson, 2012). 

Denna studie genomfördes med en tydlig metod där både sökmatris, artikelmatris och 

tematabell skapades. Dessutom har studien vid upprepade tillfällen granskats av två 

handledare samt studiekamrater, vilket även kan öka studiens trovärdighet (Henricson, 2012). 

Genom att en tematabell skapades i artikelanalysen kunde likheter och skillnader identifieras. 

I flera artiklar var sökorden desamma, vilket kan ses som en styrka då studierna bekräftar 

varandras resultat kring orsakerna till stress. I de fall där innebörden i sökorden var desamma 

men sökorden olika, diskuterades de och skrevs in i gemensamma teman. 

I sökningsprocessen begränsades sökningarna till de senaste tolv åren. Detta för att begränsa 

antalet artiklar och få så aktuella forskningsresultat som möjligt, då vetenskapligt material 

enligt Friberg (2017) är en färskvara. I början av sökprocessen söktes artiklar manuellt i 

sökmotorn Google där ett tidigare examensarbete hittades vars inriktning stämde med vår 

litteraturstudies syfte. Vid granskning av examensarbetets referenslista hittades en artikel som 

kom att ingå i denna studie. Artikeln var från 2003 och föll därmed utanför tidsramen. 

Eftersom den ansågs inneha värdefull information för denna litteraturstudie och uppfyllde 

övriga inklusionskriterier, kom den att inkluderas. I de artikelsökningar som inkluderade ”Full 

text” kan eventuellt relevanta artiklar ha exkluderats i forskningsprocessen. Dock fick 

sökningarna tillräckligt många träffar där relevanta artiklar till studiens syfte kunde väljas ut. 

Samtidigt förekom svårigheter med att få tillgång till artiklar i de sökningar där fulltext inte 

medräknades i begränsningen. Samtliga inkluderade artiklar i studien är på engelska och har 

en global spridning som innefattar länder från Europa, Asien, Nordamerika, Afrika samt 

Oceanien. Detta för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Eftersom vården kan se olika ut i 

delar av världen gällande ekonomi, arbetsförhållanden och kultur, kan detta vara en svaghet 
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och något som kan påverka överförbarheten av studiens resultat. Enligt Polit och Beck (2017) 

handlar överförbarhet om i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

miljöer (ibid.). Dessutom ingår enbart tolv artiklar i litteraturstudien som svarar mot studiens 

syfte. Således betyder det att ett stort antal vetenskapliga artiklar har exkluderats genom de 

inklusions- och exklusionskriterier som använts vid insamling av data, vilket innebär att 

resultatets överförbarhet begränsas. 

I studien inkluderades enbart fem artiklar med kvalitativ ansats, vilket kom att anses som en 

svaghet då syftet med studien var att beskriva upplevelsen av stress. Polit och Beck (2017) 

beskriver att kvantitativa forskare försöker studera ett fenomen utifrån numeriska värden som 

uttrycker kvantitet. Detta var något som sågs som en svaghet då avsikten med studien var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress, vilket de kvantitativa artiklarna 

inte gjorde, utan de beskrev om stressen var låg, medel eller hög och vilka faktorer som var 

förknippade med arbetsrelaterad stress. Således fick de kvalitativa ansatserna utgöra 

beskrivelsen av upplevd stress i resultatet, medan de kvantitativa artiklarna bekräftade 

omfattningen av orsakerna till den arbetsrelaterade stressen. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att förförståelse handlar om att forskaren har en 

föreställning eller erfarenhet inom det valda område som ska studeras, vilket kan komma att 

styra tolkningen i arbetet. Eftersom båda författarna har fått erfara arbetsrelaterad stress inom 

hälso- och sjukvård kan författarnas förförståelse påverkat granskningen av data. Således har 

författarna vidtagit aktsamhet vid tolkning av artiklarna. Dessutom belyser Henricson (2012) 

att det inte helt kan uteslutas att dataanalysen påverkas av författarnas förförståelse. Genom 

att reflektera över förförståelsen kan påverkan däremot begränsas. 

Författarna anser att det kunde varit en fördel att använda sig av en annan metod, exempelvis 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket hade möjliggjort att studien blivit mer 

begränsad till ett specifikt fenomen, i detta fall arbetsrelaterad stress. En nackdel med 

intervjuer i en liten skala kan vara att resultatet blir begränsat och därmed inte lika 

överförbart. 

 

Resultatdiskussion 

Denna allmänna litteraturstudie syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Studien utmynnade i tre teman: Hög arbetsbelastning och 
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underbemanning, Bristande möjligheter att påverka arbetssituationen samt Emotionellt 

arbete - en stressfaktor. I följande resultatdiskussion kommer dessa teman att diskuteras med 

hänsyn till en jämförelse mellan artiklarna som redogörs i studiens resultat, tidigare forskning 

presenterad i bakgrunden, ny litteratur samt författarnas åsikter. 

Sjuksköterskorna upplevde att för många arbetsuppgifter i relation till för lite tid var en orsak 

till den arbetsrelaterade stressen och som resulterade i en känsla av psykisk och fysisk 

utmattning (De Almeida Vicente et al., 2016; Olofsson et al., 2003; Yuwanich et al., 2015). 

De höga stressnivåerna kan också medföra att sjuksköterskorna förlorar passionen för sitt 

arbete samt att kvaliteten på vården blir lidande (Salmond & Ropsis, 2005). Fortskrider denna 

stress under längre period utan tid för återhämtning finns risk för nedsatt prestationsförmåga 

och minnesstörningar (Skärsäter, 2014). Detta är något som i längden kan leda till depression 

och utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2005). Författarna till denna studie har funderat 

över hur framtidens sjukvård kommer se ut om den arbetsrelaterade stressen får fortgå. Att 

arbeta som sjuksköterska innebär ett stort ansvar där mycket energi går till att se till patientens 

bästa. Befolkningen ökar och blir samtidigt äldre, dessutom ställs det högre krav på hälso- och 

sjukvården. Därför är det viktigt att på ledarskapsnivå tidigt upptäcka och förebygga den 

arbetsrelaterade stressen. Det är också nödvändigt att ha i åtanke att en individs stress kan 

bero på flera orsaker som inte behöver vara förknippat med arbetet. Således är det inte endast 

arbetsgivarens ansvar att förebygga stressen, utan individen har även en skyldighet kring sitt 

välmående. 

 

Resultatet visade att underbemanning var en så betydelsefull orsak till den arbetsrelaterade 

stressen att den utgjorde en grundläggande komponent för utbrändhet, något som skulle leda 

till ökad personalomsättning (Donnelly, 2014; Salem, 2015). Med ökad personaltäthet skulle 

arbetsstressen minska, arbetsförmågan öka vilket därmed skulle ge sjuksköterskorna mer tid 

till kvalificerad patientvård (Nasr-Esfahani et al., 2016). Resultatet i studien visar att 

sjuksköterskorna upplevde hur otillgänglighet på läkare, konflikter mellan personalen samt 

otillräcklig återkoppling från chefer ökade stressen (Dagget et al., 2016; Happell et al., 2013; 

Olofsson et al., 2003; Salem, 2015; Yuwanich et al., 2015). Detta styrks av McVicar (2003), 

som beskriver att omvårdnadsyrket är ett yrke som kräver god samarbetsförmåga med hög 

kompetens. Vidare beskrivs att några av de mest förekommande orsakerna till arbetsrelaterad 

stress är ledarskapsfrågor samt konflikter mellan personalen (ibid.). Därför anser författarna 
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att ett förbättrat samarbete mellan yrkesprofessionerna skulle kunna främja en god omvårdnad 

samt bättre arbetsklimat. För att möjliggöra för bästa möjliga vård beskriver Badolamenti, 

Sili, Caruso och Fida (2017) att det är nödvändigt för sjuksköterskor att hantera sina känslor 

och hur de uttrycks. Emotionellt arbete beskrivs vidare som ett multidimensionellt och 

komplext begrepp som representerar omvårdnadskompetens för att åstadkomma bästa möjliga 

vård. Chapman (2015) påpekar att det är sjuksköterskors skyldighet att ge kompetent 

emotionellt arbete i tidskänsliga och strukturellt skilda arbetsmiljöer som inte sällan är 

ansträngda till följd av budgetrestriktioner. Dessa dagliga arbetskrav kan i sin tur potentiellt 

frambringa höga nivåer av arbetsrelaterad stress (ibid.). Vidare nämns personlighetsförändring 

som en negativ konsekvens av emotionellt arbete (Badolamenti et al., 2017; Huyhn et al., 

2008), men även emotionell utmattning, försämrat minne och missnöje bland arbetstagare 

(Badolamenti et al., 2017). 

I resultatet framkom att arbete med döende patienter är en potentiell orsak till stress (Dagget 

et al., 2016; De Almeida Vicente et al., 2016; Donelly, 2014; Salem, 2015). De Almeida 

Vicente et al. (2016) belyser att sjuksköterskan upplever det onaturligt och särskilt tragiskt när 

ett barn avlider (ibid.). Welborn (2016) beskriver att när ett spädbarn dör inom 

neonatalintensivvården utan närvaro av deras familj, kan det frambringa stress hos den 

vårdande sjuksköterskan, då han eller hon kan känna skyldighet till att ge spädbarnet kärlek 

och tröst, utöver den medicinska behandlingen. Det känslomässigt krävande yrket kräver 

därför att sjuksköterskan får tillgång till utbildning, mentor, stöd från kollegor och ledning 

(ibid.). 

De sjuksköterskor som erhåller utbildning inom sorgehantering och palliativ vård, mentorskap 

från erfarna sjuksköterskor, samt sorgestöd efter patientens död har resulterat i en förbättring 

avseende sjuksköterskors hantering av sina upplevelser kring sorgen (Welborn, 2016.). 

Dessutom betonar sjuksköterskor verksamma inom barnsjukvården det nödvändigt att ha 

debriefing efter att en patient avlidit för att minska samvetskval samt förbättra framtida vård 

(De Almeida Vicente et al.,2016). 

Gray (2009) betonar att emotionellt arbete associeras med en kvinnas yrke samt moderns roll i 

familjen. Vidare beskriver Ulf Lidwall i Dagens Nyheter (2017) att kvinnor inte sällan är 

utsatta för dubbel arbetsbörda med hänsyn till hem och barn samt för arbetet, vilket ökar 

risken för sjukskrivning. Att förena arbete och familj har för övrigt blivit allt svårare. 

Dessutom är det vanligt att kvinnor arbetar in kontaktyrken, vilka är förknippade med vård- 
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och omsorg samt socialtjänst. Detta är yrken där arbetstagare har direktkontakt med 

människor. Dessa yrken har visat sig ligga högst i statistik för sjukskrivning (ibid.). För att 

förebygga det emotionellt tunga arbetet är det således viktigt att sjuksköterskan vågar säga till 

när han eller hon är i behov av hjälp, samt vid behov av reflektion och återkoppling. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att arbetsrelaterad stress är ett utbrett fenomen 

bland hälso- och sjukvårdspersonal. Dock drabbar stress inte enbart sjukvårdspersonal, utan 

existerar även inom andra serviceyrken där arbetet är känslomässigt krävande. 

Singh och Kar (2015) beskriver att personal inom polisyrket i Indien utsätts för flera tydliga 

stressorer relaterade till yrket, vilka kan påverka deras mentala hälsa samt deras 

arbetsförmåga negativt. Hög arbetsbelastning, organisatoriska strukturer samt interpersonella 

stressorer lyfts i studien som vanligt förekommande bland främst inspektörer inom polisyrket 

(ibid.). Att poliser är utsatta för arbetsrelaterad stress är något som styrks av Johnson et al. 

(2005). När det gäller arbete inom ambulanssjukvård, lärare samt socialtjänst, kan en stressad 

arbetsmiljö påverka personalens fysiska och psykiska välbefinnande (ibid.). Sveriges 

Television (SVT) uppger att den yrkesgrupp i Sverige som drabbas av flest sjukskrivningar 

relaterade till stress är socialsekreterare. Förskollärare är en annan yrkesgrupp som drabbas 

allt mer av sjukskrivning på grund av den arbetsrelaterade stressen (Israelsson, 2016). 

SLUTSATS 

Arbetsrelaterad stress drabbar inte enbart personal inom sjukvården utan förekommer även 

inom yrken där arbetet präglas av känslomässigt krävande situationer och händelser. 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett globalt fenomen, som kan bero på flera 

orsaker. De mest framträdande orsakerna till stress har visat sig vara hög arbetsbelastning,  

underbemanning, emotionellt arbete samt personalkonflikter. Om inte stressen åtgärdas kan 

sjuksköterskors möjlighet till att ge god och patientsäker vård äventyras. Det är därför 

betydelsefullt att det interprofessionella samarbetet och rutiner fungerar på arbetsplatsen, samt 

att arbetsgivaren upptäcker och förebygger stress. 
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IMPLIKATIONER 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Studiens resultat indikerar att arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskor. Ökad kunskap och förståelse hos arbetsgivaren kring arbetsrelaterad stress 

ökar möjligheten för att tidigt upptäcka stressymptom hos personalen, vilket är nödvändigt för 

snabba åtgärder. Dessutom kan kunskapen leda till ökad insikt hur sjuksköterskans 

välbefinnande har inflytande på omvårdnadskvaliteten. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under artikelsökningen reagerade författarna på att det fanns för få kvalitativa studier kring 

ämnet, något som efterfrågas. Studier hur patienten upplever den arbetsrelaterade stressen 

skulle vara av intresse. Fler studier efterfrågas gällande skillnader och likheter mellan män 

och kvinnors upplevelse av arbetsrelaterad stress. Förhoppningen med denna studie är att den 

ska kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för de utlösande orsakerna till arbetsrelaterad 

stress. 
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experience of 

stress in 
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Journal of Nursing 
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Sverige, 2003 

 var relaterad till 

den sociala 

arbetsmiljön. 

Frånvaro av 

återkoppling av 

chefer, återkomm-

ande stressiga 

situationer, känslor 

av frustration, 

maktlöshet, 

hopplöshet och 

otillräcklighet 

ökade den 

allmänna 

stressupplevelsen. 

4 De Almeida Vicente, 

A., Shadvar, S., 

Lepage, S., & 

Rennick, E.J. 

Experienced 

pediatric nurses 

perceptions of work 

related stressors on 

general medical and 

surgical units- A 

qualitative study 

International Journal 

of Nursing Studies 

Canada, 2016 

To explore experienced pediatric nurses’ 

perceptions of work-related stressors in medical 

and surgical units. 

Kvalitativ 

 N=65 

Stressfaktorer 

återspeglas i tre 

teman: (1) "barnen 

blir sjukare och 

sjukare": 

Svårigheter med att 

garantera utmärkt 

patientvård till en 

alltmer sårbar 

befolkning. (2) Att 

känna sig 

oförmögen att 

tillhandahålla 

kvalitetsvård och 

(3) Att vara en 

"Jack of All-

Traders": Att 

kämpa med 

krävande 

utmaningar 

5 Happell, B., Dwyer, 

T., Reid-Searl, K., 

J.K., Burke, 

Caperchione, M.C., 

& Gaskin, J.C.  

Nurses and stress: 

Recognizing causes 

and seeking solutions 

Journal of Nursing 

Management  

Australien, 2013 

To identify, from the perspectives of nurses, 

occupational stressors and ways in which they may 

be reduced. 

Kvalitativ  

N=65 

Faktorer till 

arbetsrelaterad 

stress var: hög 

arbetsbelastning, 

brist på 

tillgänglighet av 

doktorer, 

otillräckligt stöd 

från ledningen, 

personalfrågor, 

interpersonella 

problem, anhöriga 

till patienten, 

skiftarbete, dåliga 
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parkeringsmöjlighe

ter, 

överrapportering 

”bedside”, inget 

gemensamt 

utrymme, inga 

utvecklingsmöjligh

eter, brist på 

kunskap när det 

gäller patienter 

med psykisk 

ohälsa. 

6 Hemida Salem, A. 

Critical Care 

Nurses’ Perceptions 

of Ethical Distresses 

and Workplace 

Stressors in the 

Intensive Care Units 

International Journal 

of Nursing Education 

Egypten, 2015 

Aim of this study was to explore the critical care 

nurses’ perceptions of ethical and workplace 

distresses in the intensive care units. 

Kvantitativ 

N=100 

 

De mest 

stressutlösande 

faktorerna var 

arbete med döende 

patienter, 

konflikter med 

läkare, 

sjuksköterskor och 

chefer. 

7 Nasr-Esfahani, M., 

Masoumi, B., 

Mohamadirizi, S., 

Mohamadirizi, S. 

Job Stress and Work 

Ability Among 

Emergency Nurses in 

Isfahan, Iran 

Nurs Midwifery Stud 

Iran, 2016 

The current study aimed to determine job stress 

among emergency nurses and its association with 

workability. 

Kvantitativ 

N=200  

Studien visar att 

drygt hälften av 

akutvårds-

sjuksköterskorna 

hade 

arbetsrelaterade 

stressymptom. 

Rädsla för att bli 

skadad av vassa 

instrument, 

otillräcklig tid för 

patientbesök samt 

personalbrist var de 

vanligaste 

orsakerna till 

arbetsstress bland 

sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelning 

8 Dong-Mei, L., Ning, 

S., Su, H., Yu-ying, 

F., Fan-ying, K., 

Qiu-jie, L. 

Occupational Stress 

and Coping 

The purpose of this study was to describe the 

relationship between coping strategies and 

occupational stress among ED nurses in China. 

Kvantitativ 

N=113 

Studien visar att de 

faktorer som är 

högst relaterade till 

arbetsstress är dålig 

lön och förmåner, 

skiftarbete, dåliga 
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Strategies Among 

Emergency 

Department Nurses 

of China 

Archives of 

Psychiatric Nursing 

Kina, 2015 

befordringsmöjlig-

heter, rädsla för att 

göra misstag, 

arbetsrelaterade 

olyckor, hård 

arbetsbelastning 

samt 

underbemanning. 

9 Adzakpah, G., Laar 

Alexander, S., 

Fiadjoe Harrison, S. 

Occupational Stress 

and its Management 

among Nurses at St. 

Dominic Hospital, 

Akwatia, Ghana 

Health Science 

Journal 

Ghana, 2016 

Studies have demonstrated a great deal about the 

sources of stress at work, about how to measure it 

and about the impact on a range of outcome 

indicators. What is lacking now is research that 

assesses the management of stress to moderate, 

minimize or eliminate some of these stressors. This 

study seeks to fill this gap by accessing 

occupational stress and management strategies 

among nurses. 

Kvantitativ 

N=73 

Studien visar att de 

främsta orsakerna 

till stress var 

otillräcklig 

motivation, 

otillräcklig 

bemanning, högt 

antal patienter per 

sjuksköterska och 

brist på pauser 

under arbetsskiftet. 

10 Dagget, T., Molla, 

A., & Belachew, T.  

Job related stress 

among nurses 

working in Jimma 

Zone public 

hospitals, South West 

Ethiopia: A cross 

sectional study 

BMC Nursing 

Etiopien, 2016 

The aim of the present study was to 

assess job related stress and its 

predictors amongnurses working in Jimma Zone pu

blic hospitals, South-West Ethiopia in 2014. 

Kvantitativ 

N=315 

Resultatet visar att 

utlösande 

stressfaktorer var 

arbete med döende 

patienter, osäkerhet 

kring patienters 

behandling samt 

arbetsbelastning. 

11 Donnelly, T.  

Stress among nurses 

working in an acute 

hospital in Ireland 

British Journal of 

Nursing 

Irland, 2014 

 The study’s aim was to identify perceived stressors 

and influencing factors among nurses working in 

the critical and non-critical care practice areas. 

Kvantitativ 

N=135 

Resultatet visar att 

de vanligaste 

upplevda 

stressfaktorerna var 

omfördelning till 

arbete inom andra 

områden, 

administrativa 

arbetsuppgifter, 

dödsfall hos 

patienter och att 

hitta balans mellan 

arbete och fritid. 
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12 McTiernan, K. & 

McDonald, N. 

Occupational 

stressors, burnout 

and coping strategies 

between hospital and 

community 

psychiatric nurses in 

a Dublin region 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Ireland, 2015 

To investigate stressors, burnout and coping 

strategies between hospital and community-based 

psychiatric nurses in a Dublin region. 

Kvantitativ 

N=69 

De huvudsakliga 

stressfaktorerna 

som identifierades 

var brist på 

resurser, 

arbetsbelastning 

och organisatoriska 

strukturer / 

processer 

 


