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Sammanfattning 

BAKGRUND: Sjuksköterskors arbetsmiljö är enligt tidigare forskning ansträngd. 

Hög arbetsbelastning och stress påverkar patientsäkerheten och leder till ohälsa 

och sjukskrivningar hos personal. Stress definieras som ett tillstånd där människor 

reagerar på någon aktivitet, händelse eller liknande. Ofta beror stressreaktionen på 

att en uppgift upplevs inneha höga krav utan tillräckliga tillgångar för att klara 

uppgiften. 

SYFTE: Är att belysa sjuksköterskors upplevelser av möjliga arbetsrelaterade 

stressfaktorer på vårdavdelningar på sjukhus. 

METOD: Litteraturöversikt baserad på 15 artiklar från Cinahl, PubMed och 

Psycinfo varav 13 var kvalitativa, en var kvantitativ och en var mixad metod. 

RESULTAT: Resultatet visade åtta faktorer i arbetsmiljön som orsakade stress 

hos sjuksköterskor. Dessa var: hög arbetsbelastning, etisk stress, bristande 

samarbete och hierarki i arbetslaget, patienter och anhöriga, våld och trakasserier, 

förväntningar på sjuksköterskor, låg lön, parkeringsplatser och personalrum.  

SLUTSATS: Sjuksköterskor på vårdavdelningar på sjukhus upplever många olika 

faktorer till stress. Stress hos sjuksköterskor orsakar lidande både för 

sjuksköterskor, patienter och anhöriga. För att sjuksköterskor ska uppleva mindre 

stress krävs en god relation och ömsesidig respekt i samarbetet med arbetsledning 

och kollegor, en hanterbar arbetsbelastning, en trygg arbetsmiljö och en rimlig lön. 

NYCKELORD: arbetsmiljö, etik, sjuksköterska, stress, vårdavdelning  
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Abstract 

BACKGROUND: Nurses work environment is strained according to earlier 

studies. High workload and stress affect the patient safety and causes sickness and 

sick leaves among the nurse staff. Stress is defined as a condition where people 

reacts for some activity, experience or suchlike. The stress reaction often occur 

when a certain assignment has a lot of demands without an adequate amount of 

resources to perform the assignment. 

AIM: To describe possible nurses stress related factors in  the work environment 

at wards in a hospital.  

METHOD: Literature review based on 15 articles from Cinahl, PubMed and 

Psycinfo, which of 13 was qualitative articles, one was a quantitative and one was 

a mixed method. 

RESULTS: The result showed eight factors in the work environment that caused 

stress among nurses. The factors were high workload, ethical stress, lack of 

collaboration between the staff and hierarki, patients and relatives, violence and 

harassment, expectations on nurses, low income, parking lots and staffroom.  

CONCLUSION: Nurses in hospital wards experience many different factors that 

contributes to stress. Stress in nurses contributes to suffering for nurses, patients 

and relatives. In order to lower nurses stress there need to be a good relationship 

and mutual respect in the cooperation between nurse, colleagues and supervision, a 

manageable workload, a safe work environment and a reasonable salary. 

KEYWORDS: ethics, nurse, stress, ward, work environment. 
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1. Introduktion 

Intresset för arbetsmiljö och dess påverkan på människan väcktes tidigt under 

grundutbildningen till sjuksköterska. Ämnet för denna litteraturöversikt valdes då 

båda författarna har uppmärksammat stress på vårdavdelningar. Författarna har 

bevittnat sjuksköterskor som säger upp sig eller blir sjukskrivna på grund av stress. 

Av dessa anledningar kändes det relevant att ta reda på vilka faktorer i 

arbetsmiljön som sjuksköterskor upplevde orsakar stress på vårdavdelningar.  

 

  

2. Bakgrund 

Stress hos sjuksköterskor kan påverka patientsäkerheten och leder till ohälsa och 

sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket, 2013). I en rapport från Karolinska Institutet 

framkom det att flera sjuksköterskor upplevde sin arbetssituation som både stressig 

och patientosäker (Frögéli, Rudman, Kaarnavuo & Gustafsson, 2017). Forskning 

visar att en högre andel sjuksköterskor på vårdavdelningar ger en högre 

patientsäkerhet (Kirwan, Matthews & Scott, 2012). Mellan 20-25 % av manliga 

och drygt 25 % av kvinnliga sjuksköterskor upplevde besvär med psykiska 

påfrestningar och stress (Arbetsmiljöverket, 2014). 

 

En del sjuksköterskor gjorde valet att lämna sitt yrke då stressen blev för 

påfrestande. Statistiska centralbyrån (2017) publicerade en rapport där 

legitimerade sjuksköterskor som slutat arbeta inom sjukvården fick delta i en 

enkätundersökning. Av deltagarna svarade 45 % att sjuksköterskeyrket var 

psykiskt krävande och stressigt, vilket var hela eller delvis anledningen till att de 

lämnade yrket.  

 

2.1 Stress 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) definieras stress som ett tillstånd som innebär 

att människor reagerar på någon aktivitet, händelse eller liknande. Oftast beror 

stressreaktionen på att en uppgift upplevs inneha stora krav utan tillräckliga 

tillgångar för uppgiften. Innebörden av reaktionen för detta på kort sikt är inte 
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skadlig, stress blir skadligt när det förekommer en längre tid utan återhämtning. 

Otillräckliga tillgångar för krav som uppstår resulterar i stress. Komplikationer 

relaterat till långvarig stress exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, minnessvårigheter, 

depression, nedsatt sömnkvalitet (Ringsberg, 2014) och utbrändhet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

  

2.2 Kompetensbeskrivning 

Sjuksköterskeprofessionen har fyra grundstenar som är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska arbeta och sträva 

efter detta och samtidigt ge en korrekt, individanpassad och lämplig information 

till patienter och anhöriga, detta för att patienter och anhöriga ska kunna få en 

kunskapsgrund för att kunna ge samtycke i all behandling och vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat vilket 

innebär att vården anpassas efter varje patient. Patienten ska få möjlighet att vara 

delaktig i den egna vården och hänsyn ska tas till dennes önskemål (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård innebär också att 

sjuksköterskan ser patienten framför sjukdomen. Effekterna av den 

personcentrerade vården är att patienter och anhöriga kan känna större 

tillfredsställelse med vården samt att det är kostnadseffektivt och förkortar 

vårdtider (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt McCance och McCormack 

(2013) behöver det finnas en god arbetsmiljö för att sjuksköterskor ska kunna 

arbeta personcentrerat. 

 

2.3 Stress hos sjuksköterskor påverkar patienterna 

Enligt Considine et al. (2010) upplevde patienter att sjuksköterskans arbetsmiljö 

var bristfällig och skapade osäkerhet och psykisk stress bland patienterna. Stressad 

sjukvårdspersonal som undersköterskor, sjuksköterskor och läkare kunde göra att 

patienter inte ville eller hade möjlighet att be om hjälp eller information (Elmqvist, 

Fridlund & Ekenbergh, 2011; Möller, Fridlund & Göransson, 2010). I Elmqvists et 

al. (2011) studie beskrev patienter att personalen arbetade snabbt för att bli färdiga 

med omvårdnaden hos varje patient, ingen berättade vad som gjordes och varför. 

Den fysiska kroppen fick vård. Hänsyn togs inte till det psykiska måendet och 

välbefinnandet hos patienten. 
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2.4 Teoretisk referensram 

Enligt Meleis (2010) vårdvetenskapliga teori startas en övergång eller förändring 

vid varje kritisk händelse i en människas liv. Kritiska händelser som kan trigga 

igång övergången kan vara förändringar i miljön, umgänge och sjukdomsfall. 

Övergången definieras som att en människa går från en stadig plats genom en 

passage till en ny stadig plats. Förändringen sker i olika steg och kan ge olika 

utfall, positiva eller negativa. Övergången kan påverka människan positivt då 

förändringen utbildar eller utvecklar människan till något bättre. Alternativt kan 

övergången orsaka oro och lidande. Övergångstiden kan pågå under både en lång 

och kort tid. Perioden kan vara en sårbar tid för människan, framförallt om en 

människa genomgår flera kritiska händelser i sitt liv som triggar igång 

övergångarna (ibid.). 

 

Enligt Meleis (2010) teori påverkas människan av inre och yttre faktorer, de yttre 

faktorerna kan komma från händelser runt människan som finns i samhället och i 

vardagen som startar en övergångsprocess. Övergångsprocessen kännetecknas av 

att människan bearbetar och förändras. Inre faktorer hos människan som mening, 

förväntningar, emotionellt och kunskapsnivå påverkar utfallet av förändringen. 

Exempelvis om människan inte kan känna mening samtidigt som arbetsmiljön 

förändras och är bristfällig kan utfallet av övergången bli negativ, som kan 

innebära att människan upplever ohälsa. Motsatt utfall blir det om människan kan 

känna mening och arbetsmiljön erbjuder det som behövs för att övergången ska 

leda till något positivt, som att människan kan ta lärdom av övergångsprocessen 

(Meleis, 2010)                          

 

3. Problemformulering 

Sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska även ha ett personcentrerat 

förhållningssätt genom att anpassa omvårdnaden efter varje individ (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Personcentrerad vård är även kostnadseffektivt och 

förkortar vårdtider (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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Enligt McCance och McCormack (2013) behöver det finnas en god arbetsmiljö för 

att sjuksköterskor ska kunna arbeta personcentrerat. Andelen sjuksköterskor som 

upplevt stress i arbetet är 20-25% enligt Arbetsmiljöverket (2014). Långvarig 

stress ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, nedsatt sömnkvalitet, minnessvårigheter 

och depression (Ringsberg, 2014). Tidigare forskning har visat att patienter 

beskrivit att de varken vill eller får möjlighet att be om hjälp när 

sjukvårdspersonalen är stressad (Elmqvists, Fridlund & Ekenbergh, 2011; Möller, 

Fridlund & Göransson, 2010).  Detta innebär att sjuksköterskan kan förbise 

betydelsefull information om patientens hälsotillstånd, vilket kan leda till en 

försämrad patientsäkerhet. Därför är det viktigt att sammanställa och beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterade stressfaktorer på vårdavdelningar 

på sjukhus. 

 

4. Syfte 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av möjliga arbetsrelaterade 

stressfaktorer på vårdavdelningar på sjukhus. 

  

5. Metod 

5.1 Design 

Examensarbetet är genomfört som en litteraturöversikt. Litteraturöversikten 

utfördes enligt Fribergs (2012) beskrivning av hur en litteraturöversikt kan 

genomföras. Litteraturöversikter ger en kunskapsöverblick på ämnet som är tänkt 

att studeras. Datainsamlingen sker genom sökning i databaser för att samla 

information från relevanta vetenskapliga artiklar. Därefter beskrivs hur urvalet har 

gått till, vilka inklusions och exklusionskriterier som valts, hur 

kvalitetsbedömningen genomförts, tillvägagångssätt samt vilka etiska 

överväganden som har beaktats.   

  

5.2 Urval 

Vetenskapliga artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte har inkluderats. 

Inklusionskriterier var att artiklarna var vetenskapligt granskade, engelskspråkiga, 

fanns i fulltext och var publicerade mellan år 2007-2017. Exklusionskriterier är 



5 

 

 

artiklar som undersöker utbrändhet eller annan vårdinstans än vårdavdelning på 

sjukhus. 

 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo. 

PubMed och Cinahl är ämnade för vård och vårdvetenskap medan Psycinfo 

innehåller artiklar inom psykologi, psykiatri och sociologi. Databaserna valdes 

efter relevans för denna litteraturöversikt. 

Sökord valdes i relation till syftet och är nurs*, nurse, stress, ward, experience, 

work environment och factors. Sökorden kombinerades tillsammans med booleska 

söktermerna ”AND” och ”OR”, exempelvis ”nurse AND stress” visar artiklar som 

innehåller båda sökorden. Användning av ”OR” mellan två sökord ger artiklar som 

innehåller det ena eller det andra sökordet. Trunkering har utförts vilket innebär att 

en ”*” har satts efter ett ord för att inkludera olika böjningar av ordet nurs* som 

exempelvis nurse och nurses. Varje sökning har antecknats i söktabell som 

redovisas i slutet av detta arbete som ”Bilaga 1: söktabell”. Antal lästa titlar, 

abstrakt och hela artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt. Artiklarna 

förekom flera gånger under olika sökningar i olika databaser och antecknades inte 

en andra gång i ”sökord tabell 1” för nästkommande sökning. Möjligheten till 

sekundärsökning utnyttjades inte då det fanns ett stort urval av artiklar som 

berörde syftet.  

 

Vid artikelsökningen i databaserna lästes först titlar för att se om artiklarna stämde 

överens med litteraturöversiktens syfte. Därefter om titeln var relevant så lästes 

abstraktet och likheter och skillnader i syfte jämfördes för att se vilken inriktning 

varje artikel hade och om det var relevant för denna litteraturöversikt. Om 

artiklarna var relevanta efter lästa abstrakt så lästes hela artiklarna. Metod 

kontrollerades för att se hur studien hade utförts då kvalitativa artiklar var mest 

eftertraktat för litteraturöversikten då kvalitativa ger ett bredare och mer 

beskrivande resultat som krävs för att kunna belysa sjuksköterskans upplevelser. 

Kvantitativa artiklar var också en inklusionskriterie, dock endast om det förekom 

kvantitativa artiklar som gav mer beskrivande svar, exempelvis enkäter med mer 

beskrivande svarsalternativ.  
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5.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar har utförts utifrån granskningsmallarna 

som Högskolan Dalarna tillhandahöll som är en modifierad version av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

kvalitetsbedömning, en för kvalitativa och en för kvantitativa artiklar. Mallarna 

användes för att säkerställa att artiklarna har en medelhög (70-79 %) till hög 

kvalitet (80-100%). Varje fråga som svarades med ”Ja” i granskningsmallarna gav 

en poäng. För att räkna ut vilken kvalitetsprocent som varje artikel hade så delades 

antalet poäng i maxpoängen.  

 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Databassökningar av artiklar utfördes individuellt med gemensamt valda 

sökstrategier. Samtliga artiklar som valts ut efter urvalet och betraktades som 

relevant för syftet i denna litteraturöversikt är lästa och granskade av båda 

författarna. Artiklarna som ansågs besvara litteraturöversiktens syfte och som 

uppfyllde kriterierna för medel och hög kvalitetsnivå vid granskning har 

diskuterats och därefter har beslut tagits avseende vilka artiklar som skulle 

inkluderas i litteraturöversiktens resultat.  

  

5.5 Analys och tolkning av data 

För att analysera resultatet i valda artiklar har innehållsanalys valts som 

analysmetod. Enligt Friberg (2012) innebär innehållsanalys att läsa artiklarna flera 

gånger, därefter identifieras centrala fynd som ansågs besvara litteraturöversiktens 

syfte. I innehållsanalysen identifieras centrala begrepp och sedan identifierades 

likheter i skillnader i resultatet, därefter sorterades varje likhet och skillnad i 

kategorier.  

Kategorirubriker med centrala fynd skapades med en kategori med subkategorier 

för varje dokument, detta för att kunna lägga in relevanta fynd från varje artikel 

under relevant kategori. Detta för att förenkla kategoriseringen av likheter och 

skillnader. Därefter lästes studierna igen som en validering för att kontrollera om 
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väsentliga fakta har återgivits korrekt i text. En artikelmatris skrevs och finns som 

”Bilaga 2: Artikelmatris” längst ner i denna litteraturöversikt.  

  

5.6 Etiska överväganden 

Författarna till denna litteraturöversikt har beaktat att inte begå vetenskaplig 

ohederlighet vilket enligt Birkler (2012) innebär att återge vetenskapliga artiklar 

på ett felaktigt sätt eller att plagiera. Artiklarna som valt att ingå i 

litteraturöversikten har lästs flera gånger för att säkerställa att sammanställning av 

resultat samt refererat har skett korrekt. Författarna har beaktat att inte låta 

förförståelsen påverka resultatet genom att enligt Birkler (2012) påbörja skrivandet 

av förförståelsen i bakgrunden för att neutralisera eventuella fördomar innan 

sökning av resultat, samt inte tillåtit förförståelsen forma resultatet för att 

upprätthålla god forskningsetik. Författarna har använt Svenskt-Engelskt lexikon 

vid översättning av vissa textavsnitt. 

 

 

Enligt Codex (2017) ska respekt beaktas för människors integritet och 

människovärde i forskning. Valda artiklar har deltagare som gett sitt samtycke till 

deltagande och kan dra tillbaka samtycket med omedelbar verkan. Enligt 

etikprövningslagen ska forskning som utövas på personer där personuppgifter 

behandlas genom exempelvis intervjuer eller enkäter alltid godkännas av etisk 

kommitté, då det kan finnas risk att deltagarna tar skada av deltagandet. Varje 

studie ska ha en samhälls- eller individnytta (ibid), vilket författarna också haft i 

beaktning vid val av artiklar. Med anledning av detta är samtliga artiklar i 

litteraturöversikten präglade av respekt för sina studiers deltagare och godkända av 

etisk kommitté. 
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6. Resultat 

 

Resultatet gav fem kategorier med faktorer som orsakar stress bland 

sjuksköterskor på vårdavdelning på sjukhus. Totalt 15 studier inkluderades i 

litteraturöversikten, varav 2 var utförda i Australien, 1 i Danmark, 1 i Irland, 1 i 

Israel, 1 i Kanada, 2 i Kina, 1 i Norge, 1 i Saudi Arabien, 1 i Sverige och 1 i 

Thailand. 

 

Hög arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning i form av otillräcklig bemanning, rotation, hög omsättning av 

personal, otrygg arbetsmiljö, tidspress och skiftarbete var en bidragande faktor till 

stress hos sjuksköterskorna i studierna. Även låg lön i relation till arbetade timmar 

och brist på relevant kunskap i sitt arbete genererade stress.  

 

Bristande bemanningssituation 

Sjuksköterskorna i studierna beskrev att det ofta fanns för lite personal i relation 

till antalet patienter (Fen Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg & Ahlström, 

2007). Att vårda flera svårt sjuka patienter samtidigt kändes som en stor börda, 

både fysiskt och psykiskt, och sjuksköterskor fick dåligt samvete över att de 

patienter som inte var lika svårt sjuka i jämförelse med andra patienter ibland 

prioriterades bort (Humphries & Woods, 2016). Den inadekvata bemanningen som 

genererade stress var speciellt påtaglig under nattskiften, då en sjuksköterska 

ibland kunde ansvara för 12-13 patienter (Humphries & Woods, 2016). 

Sjuksköterskor fick ta svåra beslut och hade en begränsad tillgång till läkare, vilket 

orsakade stress (De Alemida Vicente et al., 2016). En sjuksköterska uttryckte sig 

såhär: ”Situationen är okontrollerbar. Du måste utföra läkarens uppgifter, annars 

blir patienten sämre om vi väntar på läkaren och inte gör någonting” (Yuwanich et 

al., 2016. s. 889). 

 

Patienter som skulle flyttas till andra vårdavdelningar fick ibland ligga kvar på sin 

dåvarande avdelning då det blivit en fördröjning på grund av platsbrist på den nya 

avdelningen. Detta resulterade i att sjuksköterskorna på den dåvarande 
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avdelningen fick vårda patienter som egentligen skulle vidare samtidigt som nya 

patienter skulle skrivas in (Yuwanich et al., 2015). Situationen beskrevs som ett 

tillstånd av kaos utan någon möjlighet att påverka för att göra en förbättring 

(Storaker, Nåden & Saeteren, 2017).  

 

Sjuksköterskor upplevde att den höga omsättningen av personal försvårade 

förbättringsarbete på arbetsplatsen (Ward, 2011). Det var också ett stressmoment 

att ofta behöva handleda ny personal och studenter, då det minskade tiden för 

patienterna (Fen Tang et al., 2007). Handledning uppfattades delvis som ett 

hedersuppdrag samtidigt som det ökade arbetsbelastningen och stress hos 

sjuksköterskorna (De Almeida Vicente et al., 2016; Hu et al., 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev hur arbetsbördan ökade ytterligare när någon i 

personalen var sjuk eller behövde följa med en patient på en undersökning. Det var 

ofta svårt att hitta en ersättare när det fattades personal på avdelningen, vilket 

sjuksköterskor ansåg försämrade patientsäkerheten och gav upphov till stress 

(Humphries & Woods, 2016).  

 

Även rotation var stressande för sjuksköterskorna, då det fordrades en stor 

ansträngning att anpassa sig till varje avdelning som i sin tur orsakade stress (Hu et 

al., 2016). Rotation upplevdes dock vara utvecklande och ge mycket lärdom, men 

samtidigt vara påfrestande då arbetet kunde skilja sig mycket mellan 

avdelningarna (De Almeida Vicente et al., 2016). Att diskutera problem med 

arbetsledningen ansågs vara slöseri med tid och sjuksköterskorna fick inte stödet 

som behövdes, vilket skapade mer stress då sjuksköterskorna kände att det inte 

fanns någon chans att påverka arbetsbelastningen (Storaker et al., 2017; 

Humphries & Woods, 2016). Samtidigt hade arbetsledningen höga förväntningar 

på sjuksköterskorna som gav upphov till stress (Su et al., 2008). En del 

sjuksköterskor upplevde att de blev bemötta med respektlöshet från arbetsledning 

som också orsakade en stress och frustration (Fen Tang et al., 2007), medan 

sjuksköterskor som istället upplevde ett tillräckligt stöd från sin arbetsledning 

kände sig mindre stressade (McCarthy et al., 2010). 

 

Stress över kunskapsnivå 
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Stress upplevdes också då sjuksköterskor ibland kunde känna att deras egen 

kunskapsnivå inte räckte för det arbete de utförde (Fen Tang et al., 2007). 

Grundutbildade sjuksköterskor kunde exempelvis få utföra uppgifter som krävde 

specialistkompetens (Hu et al., 2016). Det var även en stressfaktor att ta emot 

satelitpatienter från andra avdelningar, eftersom det ibland fanns en bristande 

kunskap om dessa patienters sjukdomar och behandlingar (Su, Boore, Jenkins, Liu 

& Yang, 2008). Ibland förekom avancerad utrustning på arbetsplatsen som 

sjuksköterskorna inte hade kunskap nog för att kunna hantera korrekt, samtidigt 

som de inte fick tillräckligt med undervisning i hur utrustningen skulle användas 

(Fen Tang et al., 2007). Nyexaminerade sjuksköterskor beskrev att det idealiska 

kliniska arbetet som det undervisades om i skolan oftast inte stämde överens med 

hur verkligheten på vårdavdelningarna såg ut (Hu et al., 2016). De fick även utföra 

kliniska uppgifter som de inte hade övat på i skolan, vilket stärkte känslan av stress 

på grund av att det fanns en kunskapsbrist hos dem (Hu et al., 2016). En annan 

stressfaktor var att det kliniska arbetet var under konstant förändring, exempelvis 

hur olika arbetsmoment skulle förberedas och utföras (Su et al., 2008) 

 

Obekväma arbetstider och låg inkomst 

Obekväma arbetstider var en annan stressfaktor hos sjuksköterskorna i studierna 

(O’Shea & Kelly, 2007). Skiftarbete orsakade fysisk stress och några 

sjuksköterskor upplevde sömnsvårigheter (Happell et al., 2013). Bristen på vila 

som resulterade i stresspåslag upplevdes kunna skapa konflikter, eller förvärra 

redan existerande konflikter på arbetsplatsen. Detta var ett speciellt påtagligt 

problem för de sjuksköterskor som arbetade nattpass (Hu et al., 2016). 

Sjuksköterskor upplevde att tröttheten under dubbelpass försämrade deras tekniska 

förmåga och uppmärksamhet (Yuwanich et al., 2015). De beskrev även hur de 

ibland fick arbeta övertid då de inte hann färdigt med sina arbetsuppgifter under 

sitt arbetspass (Alotaibi et al., 2016). Sjuksköterskor beskrev hur de ibland inte 

hann ta rast (De Almeida Vicente et al., 2016), eller prioritera egna fysiska behov 

under arbetspasset på grund av det höga tempot (Goldblatt et al., 2008).  

 

Den låga inkomsten hos sjuksköterskor var associerad med stress då en del 

sjuksköterskor upplevde att de var underbetalda med tanke på utbildning och 
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arbetskrav, samt att lönerna kunde skilja sig åt mellan sjuksköterskor på olika 

avdelningar (Yuwanich et al., 2015). Nyexaminerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskor som var nya på arbetsplatsen hade ibland högre lön än 

sjuksköterskor som hade längre erfarenhet och specialistutbildning (Hu et al., 

2016), och många sjuksköterskor ansåg sig vara underbetalda. Sjuksköterskorna 

beskrev hur flera sjuksköterskor valde att arbeta administrativt då detta genererade 

högre lön på en mindre arbetstid (Alotaibi et al., 2016).  

 

Arbetsmiljö och tidspress 

Arbetsmiljön var en stressfaktor för flera av sjuksköterskorna i studierna. Det 

fanns en oro för att drabbas av arbetsskador, exempelvis att utsättas för blodsmitta, 

cellgifter eller strålning. Även höga ljud från exempelvis apparater, utrustning, 

patienter och anhöriga på arbetsplatsen kunde vara stressande (Hu et al., 2016). 

Ibland fanns för få exemplar av utrustning och arbetsmaterial på arbetsplatsen och 

sjuksköterskor fick ägna tid åt att leta upp dessa. I andra fall saknades viss adekvat 

utrustning helt på arbetsplatsen (Hu et al., 2016). Det var också påfrestande för 

sjuksköterskorna när arbetsplatsen inte hade ett gemensamt personalrum. Då hade 

de ingen plats för att slappna av under rasterna och diskutera avskilt med resten av 

personalen (Happell et al., 2013). 

 

Ett stort ansvar i kombination med en stor mängd uppgifter som skulle utföras på 

en begränsad tid skapade tidspress hos sjuksköterskorna (Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2015). Krav på att arbeta snabbt och att utföra så många uppgifter som 

möjligt på kort tid bidrog till stress och utmattning (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu & 

Malmedal, 2016). Tidspressen orsakade att sjuksköterskorna inte fick tillräckligt 

med tid för reflektion (Storaker et al., 2017), och de var oroliga för att göra stora 

misstag (Goldblatt et al., 2008). Sjuksköterskor beskrev även hur de ofta blev 

avbrutna i sitt arbete av kollegor, patienter och anhöriga. En del avbrott var 

nödvändiga, medan andra vara icke nödvändiga och gjorde att sjuksköterskor 

tappade fokus och fick spendera mycket tid till att återgå till arbetsuppgiften som 

genererade stress (Sorensen & Brahe, 2013). 
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Etisk stress 

I studierna betonade sjuksköterskorna vilja att kunna ge vård utifrån ett holistiskt 

synsätt, men detta kunde de inte leva upp till på grund av tidspress. Det fanns inte 

tid att se varje patient som en hel person, istället vårdades ofta bara de fysiska 

behoven hos patienterna (Fen Tang et al., 2007). 

 

Oetisk behandling av patienter 

Tidspressen medförde till exempel att patienter som behövde hjälp med 

omvårdnad fick vänta länge (Storaker et al., 2017), att patienter och anhöriga inte 

fick tillräcklig information (Fen Tang et al., 2007) och att patienter som behövde 

ett känslomässigt stöd inte fick detta (Udo et al., 2013). När en sjuksköterska ändå 

ägnade några minuter åt att prata med en patient som behövde stöd fick denne 

dåligt samvete över att låta kollegorna sköta resten av den tunga 

arbetsbelastningen på avdelningen (Udo et al., 2013). En sjuksköterska beskrev 

hur denne under ett arbetspass var orolig över att en patient var döende själv i sitt 

rum och att en annan patient med diarré fick ligga i korridoren på avdelningen. En 

annan sjuksköterska berättade att en patient som behövde information efter en 

hjärtinfarkt inte fick den informationen då sjuksköterskan var upptagen med bl. a. 

administrering av läkemedel, undersökningar av andra patienter samt möten med 

läkare (Storaker et al., 2017).  

 

Sjuksköterskorna ansåg att de arbetade på oacceptabelt sätt, men att det var svårt 

att ge en holistisk vård i praktiken (Storaker et al., 2017). Ibland uppstod etiska 

dilemman bland sjuksköterskor när anhöriga krävde information om patienternas 

hälsotillstånd i de fall där patienterna inte ville att anhöriga skulle få ta del av 

hälsotillståndet. Sjuksköterskorna uppgav att det ibland var svårt att följa 

patienters önskemål i dessa situationer på grund av anhöriga (Fen Tang et al., 

2007). Att inte kunna ge en etisk, patientsäker och holistisk vård till patienter 

skapade känslor som ilska, ångest, skuld och stress bland sjuksköterskorna i 

studierna. (Humphries & Woods, 2016; De Almeida Vicente et al., 2016) 

 

Patienter skrevs ut för tidigt  
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Sjuksköterskor ansåg att det var oetiskt och oansvarigt att patienter blev placerade 

i korridorer på avdelningen. De upplevde också att patienter ibland skrevs ut för 

tidigt när de hade behövt stanna längre tid på avdelningen (Storaker et al., 2017). 

Några sjuksköterskor beskrev att patienter på deras avdelning kunde skrivas ut när 

som helst på dygnet då det behövdes plats för nya patienter. De kunde skrivas ut 

hastigt även om sjuksköterskan var upptagen med annat, vilket ibland ledde till att 

arbetsuppgifter kring patientens utskrivning inte blev ordentligt gjorda eller att 

anhöriga inte fick information direkt om patientens utskrivning eller förflyttning 

till en annan avdelning. Detta orsakade stress, skuld och maktlöshet hos 

sjuksköterskor. De upplevde också en press från organisationen att ”bli färdiga” 

med patienter och göra dem utskrivningsklara så fort som möjligt (Humphries & 

Woods, 2016). 

 

Sjuksköterskor som upplevde att de inte kunde påverka den oetiska behandlingen 

av patienter förträngde sina känslor om att detta stred emot deras värderingar. En 

sjuksköterska beskrev att denne inte tänker på frågor om etik lika mycket längre 

efter att ha arbetat på sin avdelning under flera år, vilket hon också ansåg var 

tragiskt, men det var ett sätt för att fortsätta klara av jobbet (Storaker et al., 2017). 

 

Stress när patienter avled 

Oväntade dödsfall var en annan orsak till stress, exempelvis om en patient plötsligt 

blev akut sjuk och avled. En sjuksköterska beskrev att denne i sådana situationer 

kunde tvivla på sin kompetens och funderade på om något kunde ha gjorts 

annorlunda i behandlingen av patienten (Yuwanich et al.,2016). Det var speciellt 

psykiskt tungt när patienter som var unga vuxna eller barn avled (Fen Tang et al., 

2007; De Almeida Vicente et al., 2016). Sjuksköterskor funderade på i vilket skede 

behandlingar och undersökningar borde sluta genomföras på döende patienter. De 

upplevde att läkare ofta behandlade patienter för länge, då de inte vågade avsluta 

behandlingen (Storaker et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor som arbetade i länder där vården inte är skattefinansierad, fick 

vårda patienter som sedan avled då de inte fick livsviktig behandling på grund av 

bristande ekonomiska förutsättningar. En sjuksköterska kände sig hjälplös när 
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anhöriga bad om att få en ventilator borttagen från patienten då de inte hade råd att 

finansiera fortsatt behandling. Sådana situationer upplevdes som psykiskt 

påfrestande och skapade en inre konflikt hos sjuksköterskor; speciellt om 

patienterna var unga. (Fen Tang et al., 2007). 

 

 

Samarbete med vårdpersonal 

Sjuksköterskor upplevde att samarbetet med kollegor kunde generera stress. 

Läkare hade ofta auktoritära roller och högre status än sjuksköterskorna (Hu et al., 

2013) och en del sjuksköterskor upplevde även en bristande respekt från en del 

läkare och oro inför deras åsikter (Fen Tang et al., 2007). Mobbning, konflikter 

och dålig kommunikation med andra sjuksköterskor var även stressfaktorer hos 

sjuksköterskor (Happell et al., 2013). 

 

Hierarki och samarbetet med läkare  

När läkare inte var intresserade av sjuksköterskans kunskaper och åsikter om 

patienters vård kunde en känsla av maktlöshet upplevas. (De Almeida Vicente et 

al., 2016; Fen Tang et al., 2007). En sjuksköterska beskriver maktlösheten såhär: 

”Under de 5 år jag har varit här, kan jag räkna på en hand hur många läkare som 

har frågat mig vad jag tycker att nästa steg i patientens vård ska vara” (De Almeida 

Vicente et al., 2016. S. 221).  

 

Sjuksköterskorna fick ibland ge vård utifrån ordinationer de ansåg var inadekvata 

och ibland olämpliga. När läkare enbart gav muntliga ordinationer istället för 

skriftliga skapades även en frustration. (Fen Tang et al., 2007). Om en 

sjuksköterska kritiserade läkarens ordination kunde motstånd och irritation uppstå 

från läkare och arbetsledning. Sjuksköterskor ifrågasattes oftare än läkare när 

problem och svåra situationer sedan uppstod. Sjuksköterskorna beskrev att de fick 

orättvis kritik i situationer då det egentligen var läkare som bar skulden, och dessa 

skillnader i auktoritet och oviljan att lyssna på sjuksköterskor bland arbetsledning 

och läkare genererade stress (Fen Tang et al., 2007). 
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Sjuksköterskor upplevde det som stressande att vara en medlare mellan läkare, 

patienter och deras anhöriga. Ibland när läkaren efterfrågades för mer information 

ville denne inte prata med patienten, vilket satte sjuksköterskan i en svår situation 

(Yuwanich et al., 2016).  Patienter och anhöriga som väntat länge på läkare kunde 

tillslut bli upprörda och sjuksköterskan fick lugna ner dem (Goldblatt et al., 2008). 

Ibland uppstod en konflikt mellan läkare och patienter/anhöriga vilket orsakade 

stress för sjuksköterskor som fick försöka lösa konflikterna (Fen Tang et al., 

2007). 

 

Enligt Yuwanich et al. (2016) kunde stress också uppstå när sjuksköterskor var 

tvungna att utföra uppgifter som krävde läkarkompetens. I väntan på läkare fick 

sjuksköterskor utföra läkaruppgifter eller beroende omvårdnadsåtgärder utan 

ordination på patienter som blev akut sjuka, trots att detta var olagligt. 

Sjuksköterskor gav exempelvis intravenösa läkemedel och inhalationer utan 

ordination och suturerade sår (ibid). En del sjuksköterskor upplevde att läkare 

förväntade sig att de skulle utföra läkaruppgifter när det behövdes (Su et al., 2008), 

och var stressade inför att ställas till svars ifall en komplikation skulle uppstå 

(Yuwanich et al., 2016).  

 

Konflikter mellan sjuksköterskor 

Några sjuksköterskor beskrev ett hierarkiskt system på sin avdelning där nya 

sjuksköterskor förväntades följa erfarna sjuksköterskors arbetssätt och åsikter, 

oavsett vad de själva ansåg var bäst (Hu et al., 2013). Nya sjuksköterskor beskrev 

en rädsla och stress inför erfarna sjuksköterskors kommentarer (Hu et al., 2013) 

och rädsla för att göra misstag (Fen Tang et al., 2007). De frågade oftast inte om 

hjälp förrän en situation blev omöjlig att hantera. Bristande kommunikation mellan 

sjuksköterskorna resulterade i lägre kvalitet på omvårdnaden av patienten (Fen 

Tang et al., 2007). 

  

Några erfarna sjuksköterskor ansåg att nyutexaminerade sjuksköterskor utan 

erfarenhet var mer en börda istället för en hjälp som orsakade stress (Storaker et 

al., 2017). Vid skiftbyte kunde konflikter uppstå då sjuksköterskan som avslutade 

sitt skift inte hade utfört vissa arbetsuppgifter på grund av den höga 
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arbetsbelastningen, vilket resulterade i stress för sjuksköterskan som skulle ta över 

(Happell et al., 2013). Vidare beskrev en del sjuksköterskor hur 

sjuksköterskekollegor var det bästa med att arbeta på sin avdelning då de upplevde 

liknande hinder i sitt arbete och kunde söka stöd hos varandra (Humphries & 

Woods, 2016). 

 

Patienter och anhöriga 

Respektlöshet, höga förväntningar och krav från patienter och anhöriga ökade 

stressnivån hos sjuksköterskor (Fen Tang et al., 2007). En del sjuksköterskor 

upplevde att anhöriga ville att sjuksköterskans fokus främst skulle vara på deras 

sjuka familjemedlem, och hade en bristande förståelse för att sjuksköterskan 

behövde prioritera andra patienter på avdelningen (Su et al., 2008). Ibland 

respekterade inte anhöriga avdelningens regler som exempelvis besökstider och 

kunde kontakta avdelningschef för att få sin vilja igenom (Happell et al., 2013). 

  

Vid en del tillfällen kunde sjuksköterskorna inte ge lämplig vård på grund av att 

anhöriga och patienter hade en misstro gentemot sjuksköterskor och deras 

professionella kunskap och krävde därför kontakt med läkare. Ibland vägrades 

även livsuppehållande vård från anhörigas sida på grund av att det inte var en 

läkare som var där på plats, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig hjälplösa 

och upplevde stress (Fen Tang et al., 2007). Sjuksköterskor beskrev även hur 

patienter och anhöriga ibland inte såg sjuksköterskornas arbete som värdefullt, 

medan läkare kunde få tacksamhet och uppskattning från patienter och anhöriga 

(Hu et al., 2016). Sjuksköterskorna berättade om situationer där konflikter uppstått 

mellan sjuksköterskor och patienter med anhöriga på grund av 

kommunikationsbrist. Sjuksköterskorna såg det som ett misslyckande i att inte 

kunna förklara och lösa situationerna så patienten med sina anhöriga kunde förstå 

(Fen Tang et al., 2007). I de fall patienter var missnöjda med vården, uppstod oro 

och stress hos sjuksköterskorna över patienters åsikter (Fen Tang et al., 2007). 

 

Våld och trakasserier 

Sjuksköterskor upplevde stress över att det förekom både fysiskt och psykiskt våld 

på deras arbetsplats (Yuwanich et al., 2016; Hu et al., 2013). Några sjuksköterskor 
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hade vid tillfällen känt sig otrygga på sin avdelning då de varit rädda för att bli 

fysiskt attackerade av patienter eller anhöriga (Yuwanich et al., 2016). Även 

verbala trakasserier förekom, vilket medförde att sjuksköterskor kunde känna 

rädsla och stress inför att utföra vissa omvårdnadsåtgärder, exempelvis ge 

injektioner till patienter (Hu et al., 2013). 

  

Sjuksköterskorna i en studie diskuterade hur ökat våld, användning av alkohol och 

droger i samhället påverkade arbetsmiljön negativt med stress som påföljd. Trots 

omständigheterna beskrev ändå många sjuksköterskor att de ville fortsätta att 

arbeta inom sjuksköterskeyrket (Ward, 2011). 

 

Förväntningar på sjuksköterskor 

Flera sjuksköterskor upplevde att sjuksköterskeyrket inte hade speciellt hög status 

eftersom det förknippades med låg lön, stress och orena arbetsmoment (Hu et al., 

2013). Däremot upplevdes det som att samhället hade orealistiskt höga 

förväntningar på dem, vilket var stressande. Det förväntades att sjuksköterskor 

alltid skulle utföra arbetsuppgifter utan att göra misstag (Su et al., 2008). Det fanns 

en press på att vara en expert inom sitt arbetsområde och sjuksköterskorna kände 

sig överhopade med ansvar, vilket ledde till psykisk och fysisk stress som orsakade 

en stor trötthet (De Almeida Vicente et al., 2016). En del sjuksköterskor hade svårt 

att slappna av då de upplevde en stress över arbetsbördan (Fen Tang et al., 2007) 

och samtidigt upplevde behov av att organisera hela arbetet på sin arbetsplats 

(O’Shea & Kelly, 2007). De var oroliga och stressade över att deras utmattning 

skulle orsaka nedsatt koncentrationsförmåga eller att göra misstag som drabbar 

patienterna (Fen Tang et al., 2007). Sjuksköterskor kunde även känna den 

påtagliga stressen efter arbetspassets slut (Goldblatt et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor hade höga förväntningar på sig själva (De Almeida Vicente et al., 

2016) och ville utvecklas inom sin profession (Happell et al., 2013). Möjligheter 

till fortbildning (Alotaibi et al., 2015) och ekonomiskt stöd för specialistutbildning 

var begränsade (Yuwanich et al., 2016), vilket medförde stress när 

sjuksköterskorna kände att de inte utvecklades på sin arbetsplats. (Happell et al., 
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2013).  

 

7. Diskussion 

Resultatet visade fem kategorier med stressrelaterade faktorer bland sjuksköterskor 

på vårdavdelningar. Kategorierna var hög arbetsbelastning, etisk stress, samarbete 

mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga samt förväntningar på 

sjuksköterskor. Studierna i artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt är 

utförda i Australien, Danmark, Irland, Israel, Kanada, Kina, Norge, Saudi 

Arabien, Sverige och Thailand. 

 

7.1 Sammanfattning resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

möjliga arbetsrelaterade stressfaktorer på vårdavdelningar i sjukhus. Resultatet 

visar att sjuksköterskor upplever stressrelaterade faktorer som är relaterade till 

arbetsmiljön. En vanlig orsak till stress bland sjuksköterskorna var att de har 

ansvar för fler patienter än vad de själva klarar av, framförallt under nattskiften då 

sjuksköterskorna behövde vårda fler patienter, samtidigt som det fanns svårigheter 

med att få tag på läkare. Det var förekommande med tung arbetsbelastning på 

grund av mängden ansvar och fysiskt tungt arbete. På grund av för få 

sjuksköterskor med många patienter så skapades stress, sjuksköterskorna upplevde 

att de arbetade under en tidspress, det medförde att sjuksköterskor missade raster 

och inte hade möjlighet att sköta sina egna fysiska behov förrän tempot lugnat ner 

sig. Övertid var också vanligt och skapade stress bland sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor upplevde också stress över att vara ”spindeln i nätet” på 

arbetsplatsen och att de blev avbrutna flertalet gånger under sitt pass av annan 

sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga. Samtidigt skapades stress av att det var 

vanligt förekommande med hög omsättning på personal, nya sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter som skulle få handledning samtidigt som patienterna skulle 

vårdas i en redan ansträngd arbetsmiljö. Mängden arbete samt utbildningens längd 

för att bli sjuksköterska orsakade känslor som att de var underbetalda och skapade 

stress. Stress över lön och arbetstid gjorde att flera sjuksköterskor sökte sig vidare 

till administrativa arbeten där det var mindre stress och högre lön. 
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Etisk stress, eller skuldkänslor som skapade stress förekom också som en 

stressrelaterad faktor i flera studier. Sjuksköterskorna kunde inte bedriva en 

holistisk vård på grund av tidsbrist, istället fick sjuksköterskorna fokusera på de 

fysiska behoven hos patienterna och det psykiska blev åsidosatt. Oetiska 

upplevelser där döende patienter låg ensamma på rummen samt patienter i 

korridorer skapade stress. Sjuksköterskorna upplevde skuldkänslor över att 

patienter fick en sämre vård och en del sjuksköterskor ansåg att de arbetade på ett 

oacceptabelt sätt men att i praktiken var det svårt att ge den vård som 

sjuksköterskorna ville ge. Samtidigt hade sjuksköterskor höga förväntningar på sig 

från arbetsledning, samhälle och patienter med deras anhöriga, inklusive upplevdes 

våld och trakasserier mot sjuksköterskor i arbetet som skapade stress. Det 

förväntades att sjuksköterskor skulle göra ett bra arbete utan att begå misstag.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Ökad kunskap om faktorer i arbetsmiljön som orsakar stress hos sjuksköterskor är 

nödvändigt inom sjukvården och i övriga samhället. Åtgärder för att minska 

sjuksköterskors stress kan förbättra bland annat patienters vård, sjuksköterskors 

hälsa och sjukskötersketätheten på vårdavdelningar. 

 

Enligt Meleis (2010) ”transitionstheory” så behöver människan uppleva mening 

och exempelvis ha en god arbetsmiljö under övergångsperioder för att kunna må 

bra. Om en människa ska kunna möta krav så behövs tillgångar. Sjuksköterskorna 

i studierna upplevde att de inte hade tillräckliga tillgångar för att möta kraven 

vilket kan vara en anledning till att sjuksköterskor slutar eller sjukskriver sig. I 

flera studier har sjuksköterskor dock uppgett de känner en meningsfullhet med sitt 

arbete på grund av patienter och kollegor.  

 

Sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat för att ge patienter en större möjlighet 

till delaktighet och självbestämmande i sin vård. Att arbeta personcentrerat kräver 

en holistisk syn där sjuksköterskan ser hela patienten, och dennes fysiska, 

psykiska, emotionella, sociala och andliga behov. Sjuksköterskorna upplevde att 

tid inte fanns till att samtala med patienter, utan fokus låg på att vårda de fysiska 

behoven hos patienterna. Personcentrerad vård har visat sig vara kostnadseffektivt 
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och förkortar vårdtiderna på sjukhus, och om sjuksköterskor skulle få möjlighet till 

att bedriva en personcentrerad vård så skulle det kunna underlätta arbetsmiljön på 

sikt. Detta skulle kunna genomföras om arbetsgivare ser över arbetsvillkor och 

arbetsmiljö såsom antalet patienter per sjuksköterska och lönen, då dessa 

stressrelaterade faktorer var vanligt förekommande i resultatet bland 

sjuksköterskor. Patienter känner sig mer tillfreds och nöjda med vården om en 

personcentrerad vård tillämpas och sjuksköterskor behöver inte uppleva den etiska 

stress som förekommer i resultatet.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att stress kunde skapa eller förvärra redan existerande 

konflikter på arbetsplatser, och orsaka svårigheter med samarbete mellan 

sjukvårdspersonal. Enligt Skärsäter (2014) påverkas människan av stress på olika 

sätt då varje människa kan tåla olika stor mängd stress, en del människor krävs det 

mindre traumatiska eller svåra livshändelser innan ohälsa är ett faktum. Stress kan 

orsaka depressioner, utmattning och andra komplikationer om stressen 

förekommer under en längre period. Detta kan förklara varför problem som 

svårigheter med samarbete och konflikter uppstår på arbetsplatser där det 

förekommer ett sämre arbetsklimat. Personalen kan vara påverkade av långvarig 

stress och orkar inte bemöta kollegor på ett professionellt sätt. Enligt 

arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2017) ska arbetsgivare vidta åtgärder för att 

skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö där arbetstagare inte riskerar att drabbas 

av ohälsa eller olyckor. Som Meleis (2010) beskriver så behöver arbetsgivare 

skapa en känsla av mening bland sjuksköterskor för att förkorta övergångsperioden 

med stress som pågår för varje sjuksköterska för att utfallet ska bli positivt. Detta 

visas även i studien av McCarthys et al. (2010) då sjuksköterskorna upplevde att 

stressen minskade när de kände stöd ifrån arbetsledningen. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) så drabbas ca 100 000 patienter varje år av 

vårdskador på sjukhus, vilket skapar höga kostnader för samhället och onödigt 

lidande för patienter. Socialstyrelsen (2017) menar också att det krävs ett 

förebyggande arbetssätt för att undvika vårdskador, vilket enligt författarna av 

denna litteraturöversikt anser inte fullföljs då sjuksköterskor upplever att det finns 

en tidsbrist som resulterar i stress och att sjuksköterskor enbart fokuserar på 
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fysiska behov, vilket inte heller stämmer överens med sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning om att exempelvis förebygga ohälsa.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt består av studier från flera olika länder vilket 

delvis kan ses som en svaghet, som exempelvis Fen Tangs et al. (2007) studie som 

utfördes i Kina där vård inte är subventionerad, och status på sjuksköterskeyrket är 

låg vilket genererade annorlunda faktorer till stress då patienter inte fick vård på 

grund av ekonomiska anledningar. Studier från andra länder visade även att 

sjuksköterskorna ofta upplevde kritik från läkare och arbetsledning. Studien som 

utfördes i Sverige av Udo et al. (2013) visade mer på stressrelaterade faktorer som 

att sjuksköterskor inte hade tid att tillfredsställa patienternas psykosociala behov 

på grund av för många patienter per sjuksköterska. Samtidigt är antalet länder en 

styrka, då resultatet i litteraturstudien visade att de stressrelaterade faktorerna med 

hög arbetsbelastning och etisk stress upplevdes i de flesta länder och kan ses som 

trovärdiga stressrelaterade faktorer. Faktorerna ”patienter och anhöriga” samt 

”förväntningar på sjuksköterskor” var ifrån artiklar med studier som utförts i 

länder där skyddsnätet inte ser ut som i Sverige. Sverige har ett skyddsnät där 

bland annat alla människor får vård på lika villkor, och hierarkin mellan 

sjuksköterska och läkare är mindre i Sverige än exempelvis studien som utfördes i 

Kina, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Våld på vårdavdelningar förekom inte i artikeln från Sverige av Udo et al. (2013), 

däremot finns andra studier som presenteras i artiklar som belyser våld på 

vårdavdelningar i exempelvis Sverige. Enligt Vaeza, Josephson, Vingård och 

Vossa (2013) har 79% av kvinnliga psykiatrisjuksköterskor som arbetade på en 

psykiatrisk vårdavdelning i Sverige upplevt arbetsrelaterat våld från patienter. 

Syftet i denna litteraturöversikt var dock inte att belysa våld på avdelningar, men i 

resultatet inkluderades studier som undersökte bland annat upplevt våld som en 

stressfaktor. Likväl kan misstro mot sjuksköterskor från patienter och anhöriga 

även uppstå i Sverige, även då detta inte heller togs upp i Udos et al. (2013) studie. 

Författarna till litteraturöversikten menar ändå att resultatet är tillförlitligt, 

generaliserbart och kan ses som möjliga stressrelaterade faktorer som 

sjuksköterskor upplever i arbetsmiljön på vårdavdelningar. 
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7.3 Metoddiskussion 

Designen för examensarbetet är en litteraturöversikt som är en förbestämd design 

för examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet. Litteraturöversikten är 

baserad på 15 vetenskapliga artiklar där 13 av artiklarna har en kvalitativ ansats, 

en artikel har kvantitativ ansats och en var av mixad metod. Kvalitativa artiklar har 

prioriterats då kvalitativa artiklar ger ett mer individuellt beskrivande resultat och 

var då mer lämpade än kvantitativa i denna litteraturöversikts syfte, då 

sjuksköterskors upplevelser eftersträvades. Dock inkluderades en kvantitativ 

artikel då den studien var utförd med enkäter som innehöll beskrivande 

svarsalternativ som gav resultat som visade antalet sjuksköterskor som upplevde 

faktorer i arbetet som orsakade stress. Artikeln med mixad metod gav både 

beskrivande och individuella resultat utifrån intervjuer samt enkäter. Då författarna 

till litteraturöversikten har prioriterat kvalitativa artiklar så kan detta haft en 

påverkan på resultatet då kvantitativa artiklar hade kunnat ge ett annorlunda 

resultat. Dock så ansåg författarna av denna litteraturöversikt att de kvalitativa var 

mer lämpade. Författarna har följt Fribergs (2012) beskrivning av hur analys, urval 

och tolkning av data kan genomföras vid en litteraturöversikt för att öka 

tillförlitligheten i arbetet. 

 

Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed som är inriktade på 

vårdvetenskap, och Psycinfo som berör psykologi, psykiatri och sociologi. Sökord 

som användes var nurse, stress, ward, work environment, factors, experience och 

hospital (se Bilaga 1: Söktabell). Sökorden valdes utifrån syftet, och varje sökord 

skulle finnas med i syftet för att få fram relevanta artiklar. Sökningen påbörjades 

med användandet av nurse, stress och ward som gav ett för stort sökresultat med 

ett stort antal irrelevanta artiklar. Booleska termer som AND och OR användes 

också för att få fram fler relevanta artiklar då AND kunde användas för att få fram 

artiklar där sökordet framför och bakom AND fanns i artiklarna. Användning av 

OR breddade sökresultatet genom att det ena eller det andra sökordet fanns i 

artiklarna. Detta kan ha påverkat resultatet, dock anser författarna att denna 

begränsning enbart underlättade sökningen efter artiklar då fler relevanta artiklar 

visade sig i sökresultatet. Andra begränsningar som gjordes var att artiklarna 
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skulle vara publicerade mellan 2007-2017, vara vetenskapligt granskade samt 

finnas i fulltext, vilket gav ett mer hanterbart sökresultat. Artiklar som berörde 

sjuksköterskors utbrändhet exkluderades på grund av irrelevans för syftet. 

Författarna av litteraturöversikten började med att läsa titlar och fortsatte med 

abstrakten om titlarna upplevdes relevanta för syftet, och om abstraktet var 

relevant så lästes hela artikeln. Ingen begränsning gjordes gällande vilken 

inriktning de olika vårdavdelningarna hade vilket kan ha påverkat resultatet då 

utvalda artiklar är från vårdavdelningar inom akutpsykiatriska, akutmedicin, 

akutkirurgi samt akutpediatrisk inriktning. Olika inriktningar på vårdavdelningar 

med olika patientgrupper kan ge skiftande resultat på vilka stressrelaterade 

faktorer som sjuksköterskor upplever. Dock var målet för litteraturöversikten att få 

ett resultat som gav en översikt över stressrelaterade faktorer hos sjuksköterskor på 

vårdavdelning på sjukhus och faktorerna som förekom i valda studier var ändå 

enhetliga trots de olika inriktningarna på vårdavdelningarna.  

 

Styrkor i metoden av detta arbete är att utfallet av resultatet hade flera 

samstämmiga kategorier. Författarna har valt att ta med länder från hela världen 

och som gav enhetligt resultat, faktorer som framkom var till exempel antalet 

patienter per sjuksköterska, lön och upplevelser av stress i arbetsmiljön.  

 

Svagheter i arbetet är att artiklar från hela världen är inkluderade vilket gav andra 

möjligheter till resultat. Framförallt studier från Kina som till exempel Fen Tangs 

et al. (2007) studie där sjukvård inte subventioneras som exempelvis här i Sverige, 

vilket gav resultat som etisk stress hos sjuksköterskor på grund av att alla 

människor inte har rätt till samma vård. Hierarki inom sjukvården skiljer sig även 

mellan olika länder, särskilt skillnaden på synen mellan sjuksköterska och läkare. 

Detta kan exempelvis bero på att könsfördelningen i yrkena ser olika ut.  I Sverige 

är könsbalansen hos läkare ca 50/50 mellan kvinnor och män (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Siffror från Universitetskanslersämbetet (2016) visar att 

läsåret 2015/16 var 57% av studenterna som började på läkarlinjen i Sverige 

kvinnor, och endast 43% var män (ibid.). Att fler läkare i Sverige är kvinnor kan 

ha påverkat att hierarkin mellan läkare och sjuksköterska inte är lika stark som i 

andra länder.  
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Säkrare och mer geografisk reliabilitet i resultat hade kunnat påvisats om en 

begränsning av länder hade utförts. Ändå ger resultatet enhetliga resultat som kan 

ge en fingervisning om sjuksköterskors upplevelser av stress på vårdavdelningar.  

 

Kvalitetsgransningen genomfördes med Högskolan Dalarnas modifierade version 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle 

ha en medelhög (70-79%) till hög (80-100%) kvalitet för att inkluderas i 

litteraturöversikten. Samtliga inkluderade artiklar bedömdes av författarna av 

denna litteraturöversikt och alla var av hög kvalitet. Författarna följde 

granskningsmallarna och varje artikel poängsattes utefter kriterier som skulle 

uppfyllas enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Varje artikels totala poäng dividerades med maxpoängen för 

att få ut kvalitetsprocenten. Då det är första gången författarna av denna 

litteraturöversikt utför en artikelgranskning så kan granskningen ha påverkats av 

författarnas ringa erfarenhet av kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar, och 

kan därför ha påverkat resultatet av granskningen. Dock var granskningsmallarna 

ett sätt för författarna att försäkra sig om att varje artikel var reliabel för att 

användas och ett sätt att öka resultatets trovärdighet.  

 

7.4 Etikdiskussion 

Resultatet ger läsaren en förståelse och inblick i hur sjuksköterskors arbete är på 

vårdavdelningar. Det framkommer flera icke etiska aspekter i sjuksköterskans 

arbetsmiljö som kan påverka både patient, personal och samhälle. Patienter kan bli 

påverkade av sjuksköterskors arbetsmiljö på grund av bristande patientsäkerhet, 

personal riskerar sin hälsa på arbetet och arbetsgivare kan förlora personal på 

grund av bristande arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och 

arbetstagare samarbeta för en bra arbetsmiljö samt att arbetsgivare ska vidta 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljö så inte arbetstagare blir utsatt för olycka eller 

ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2017). Resultatet i denna litteraturöversikt kan därför 

vara av intresse för arbetsgivare att känna till då de har en skyldighet att vidta 

åtgärder som förbättrar arbetsmiljön så sjuksköterskor inte drabbas av ohälsa 
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relaterat till stress. 

 

Samtliga vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet är godkända av 

etiska kommittéer och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Etiska aspekter 

har diskuterats i artiklarna i form av samtycke från deltagare, som även var 

införstådda med hur studien skulle utföras. I utformandet av resultatet för denna 

litteraturöversikt har författarna varit objektiva, inte förvrängt resultat i studier och 

refererat till korrekta källor. 

 

7.5 Klinisk betydelse för samhället 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt ger läsaren en djupare förståelse för vilka 

stressrelaterade faktorer som kan finnas i arbetsmiljön som sjuksköterskor 

upplever, samt hur stressen påverkar dem psykiskt, fysiskt och prestationsmässigt 

på arbetet. Vidare får läsaren förståelse för vilka faktorer som bidrar till stress och 

hur sjuksköterskors stress ofta resulterar i sämre kvalitet på vården. 

 

Kunskap om sjuksköterskans perspektiv och erfarenheter av stress är värdefullt för 

arbetsgivare, som ska arbeta för att förebygga stress och arbetsmiljöproblem. I 

litteraturöversikten beskrevs upplevelser av handledning, för liten personaltäthet, 

obekväm fysisk arbetsmiljö, vikten av jämlik behandling och stöd från 

arbetsledning. 

 

Även för vårdpersonal som samarbetar med sjuksköterskor, är det nödvändigt med 

kunskap om sjuksköterskors upplevelser. Läkare kan få en bättre förståelse för 

sjuksköterskors önskan om att hänsyn tas till deras kunskap och åsikter gällande 

patientens vård, och att sjuksköterskor ibland upplever sig vara i ett hierarkiskt 

underläge gentemot läkaren. Sjuksköterskor som läser denna litteraturöversikt kan 

få mer kunskap om hur andra sjuksköterskor upplever samarbete mellan 

sjuksköterskor, exempelvis hierarki mellan erfarna och nya sjuksköterskor, att nya 

sjuksköterskor inte vågar fråga erfarna sjuksköterskor om hjälp på grund av rädsla 

för otrevligt bemötande, vilket försämrar kvaliteten på vården. 
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7. 6 Konklusion/Slutsats 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att sjuksköterskor på vårdavdelningar på 

sjukhus upplever stress i sitt arbete på grund av många olika faktorer.  Stress 

påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, och försämrar möjligheterna att ge 

personcentrerad och säker vård till patienter. För att minska stress hos 

sjuksköterskor krävs en god relation och ömsesidig respekt i samarbetet med 

kollegor, tillräckligt stöd från arbetsledning, en hanterbar arbetsbelastning, en 

trygg arbetsmiljö, en rimlig lön och möjligheter att utvecklas inom den egna 

professionen. 

 

7.7 Förslag till vidare forskning 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt bidrar till kunskap om sjuksköterskors 

arbetsmiljö och vilka stressrelaterade faktorer som finns i arbetsmiljön. Då 

resultatet belyser flera olika faktorer så kan det vara av intresse för arbetsgivare att 

ta del av för att kunna se hur arbetsmiljön ser ut och införa förbättringar.  

Resultatet skapar också intresse för vidare forskning om sjuksköterskors 

upplevelser av stress. Vidare forskning skulle exempelvis kunna fokusera på 

legitimerade sjuksköterskor som har lämnat yrket på grund av stress, deras 

beskrivning av sitt yrkesliv som sjuksköterska, vilka faktorer som bidrog till att de 

lämnade yrket och hur stressen påverkade dem på arbetet och i privatlivet. Vidare 

studier skulle även kunna fokusera på upplevelser av stress på andra arbetsplatser 

än vårdavdelning, exempelvis mottagningar på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, 

äldreboende, psykiatri, och eventuellt jämföra sjuksköterskors upplevelser av 

stress på dessa arbetsplatser. I kvalitativa studier skulle sjuksköterskors 

beskrivning av arbetsrelaterad stress på olika former av vårdinstanser kunna 

jämföras. Även kvantitativa studier skulle kunna bidra med kunskap om 

sjuksköterskors stressnivåer på olika typer av arbetsplatser, genom att 

enkätundersökningar görs. 
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Bilaga 1: Söktabell 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar  

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=15 

PsycInfo Stress AND ward 

AND nurse 

145 

 

8 7 7 

 

PubMed Stress AND ward 

AND nurse 

 

137 

 

4 

 

1 

 

1 

Cinahl Stress AND ward 

AND nurse  

 

151 

 

5 

 

1 

 

1 

 

PubMed Stress AND factors 

AND hospital AND 

ward 

 

 

247 

 

 

10 

 

4 

 

0 

Cinahl Stress AND factors 

AND hospital AND 

ward 

AND work 

environment 

 

 

32 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

0 

Cinahl Work environment 

AND nurs* AND 

experienced stress  

 

 

 

123 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

PsycInfo nurse AND stress OR 

experience AND work 

environment 

 

 

3741 

 

 

20 

 

 

0 

 

 

0 

PsycInfo Experience AND 

work environment 

AND stress OR nurse 

AND hospital AND 

ward 

 

 

 

183 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

 

 

 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets

grad 

Happel, B., Dwyer, T.,  

Reid-Searl, K., Burke, K. 

J., Caperchione, C.M.,  

Gaskin, C. J. 

 

2013 

 

Australien 

 

Nurses and stress: 

recognizing causes 

and seeking 

solutions 

Att genom 

sjuksköterskors 

perspektiv 

identifiera arbets-

relaterade 

stressorsaker, och 

hur dessa kan 

reduceras. 

Kvalitativ 

utforskande metod 

 

Gruppintervjuer 

med 6 

fokusgrupper. 

Inspelade och 

transkriberade 

med 

fältanteckningar. 

n=38 (20 

kvinnor och 5 

män, medelålder 

22 år). 

 

Sjuksköterskor beskrev 

stressfaktorer som för liten 

personaltäthet, att inte ha tid för 

rast, otillgängliga läkare, 

bristande stöd från arbetsledning, 

låg lön, mobbning och konflikter 

mellan personal, bristande 

dokumentation och 

informationsöverföring från 

kollegor, orimliga krav från 

patienters anhöriga, krav på att ta 

nattskift, avsaknad av 

personalrum och lediga 

parkeringsplatser på 

sjukhusparkeringen, bristande 

kompetensutveckling, att som 

grundutbildad vårda patienter där 

det behövs  

specialistkompetens. 

Hög,  

84 %  

Humphries, A.,  

Woods, M. 

 

2016 

 

Nya Zeeland 

A study of nurses’ 

ethical climate 

perceptions: 

Compromising in 

an 

uncompromising 

environment. 

Att utforska och 

beskriva hur det 

etiska klimatet på 

sjukhusavdelning 

uppfattas av 

legitimerade 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

 

Samtliga deltagare 

samlades för 

gruppintervjuer 

vid två tillfällen.  

 

Beskrivande 

induktiv metod 

med tematisk 

dataanalys. 

n=7 (Samtliga 

deltagare var 

kvinnor) 

Sjuksköterskor beskriver oro på 

grund av undermålig bemanning, 

att vårda många “tunga” 

patienter, kollegors välmående, 

negativt bemötande från 

arbetsledning, bristande 

patientsäkerhet, oetisk 

behandling av patienter. 

Hög,  

88 %  

Ward, L. 

 

2011 

 

Australien 

 

Mental health 

nursing and stress: 

Maintaining 

balance. 

Att undersöka 

psykiatrisjuksköt

erskors 

upplevelser av 

stress och hur 

sjuksköterskorna 

upprätthåller 

balansen. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerad 

intervju under 2 

timmar/deltagare 

som 

ljudinspelades. 

Intervjuaren skrev 

sen ner allt 

ordagrant. 

n=13 (samtliga 

deltagare vad 

kvinnor)  

 

Arbetsplatsen beskrevs vara 

anledningen till stress hos 

sjuksköterskorna av olika 

anledningar. Mer pappersarbete 

och problem som skulle lösas 

”här och nu” och inte arbeta mer 

med långsiktiga hållbara planer 

för patienterna. Detta skapade en 

känsla av oorganiserat kaos och 

stress, men att sjuksköterskornas 

intresse för patienterna gav kraft 

och mening åt att fortsätta på 

arbetsplatsen.  

Hög omsättning på personal 

upplevs också vara en stress då 

det är svårt att få underlättande 

ändringar på arbetsplatsen. Ökat 

våld från patienter var också en 

stressupplevelse. 

Hög,  

80 %  



 

 

 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra

d 

Maria O´Shea, 

Billy Kelly. 

 

2007 

 

Irland 

 

The lived 

experiences of 

newly qualified 

nurses on clinical 

placement during 

the first six months 

following 

registration in the 

Republic of 

Ireland. 

Att undersöka 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

ha en klinisk 

placering i Irland 

samt innebörden 

som 

upplevelserna 

ger. 

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk 

och Hermenautisk 

ansats. Intervjuer 

 

n=10 

(nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

som arbetat max 

7 månader). 

Sjuksköterskorna upplevde att 

tidspress, kunskapsluckor, 

organisering av arbete 

orsakade stress i arbetet och 

påverkade deras hälsa genom 

sömnproblem och 

viktnedgång. 

Däremot kunde de utföra 

mycket omvårdnad hos 

patienter då detta hade de fått 

öva mycket på under 

praktiker. Samtidigt så lättade 

stressen då sjuksköterskorna 

inte var rädd för att fråga om 

hjälp. 

Hög,  

84 %  

Sorensen, E. E., 

Brahe, L. 

 

2013 

 

Danmark 

 

Interruption in 

clinical nursing 

practice. 

Att undersöka 

vilka och hur 

många avbrott 

som sker i 

sjuksköterskans 

kliniska arbete på 

en 

kirurgavdelning. 

Kvalitativ 

 

Etnografisk ansats 

 

Observation och 

intervju. 

 

Studien utfördes 

under 9 dagar på 

en 3 

veckorsperiod och 

tog 60 timmar. 

 

n=5 (Samtliga 

deltagare var 

kvinnor i 

åldrarna 27-48 

år). 

 

 

 

410 avbrott under 60 timmar 

för alla 5 deltagare i studien. 

Ca 6-8 avbrott per timme. 

Avbrotten orsakade att 

sjuksköterskorna tappade 

fokus som resulterade i stress. 

Att hela tiden vara tillgänglig 

för patienter, kollegor, annan 

sjukvårdspersonal etcetera 

skapade också stress.   

Hög,  

88 %  

Su, S.,  

Boore, J., Jenkins, M.,  

Liu, P.,  

Yang, M. 

 

2008 

 

Taiwan 

 

 

Nurses’ perceptions 

of environmental 

pressures in 

relation to their 

occupational stress 

 

Att genom ett 

kvalitativt 

angreppssätt 

utforska 

upplevelser av 

stress hos 

sjuksköterskor 

som arbetar 

under 

sjukvårdssysteme

t i Taiwan. 

Kvalitativ metod 

med 

verklighetsförankr

at angreppsätt. 

 

Semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Inspelade. 

 

 

n=28 (Samtliga 

var kvinnor, 27-

53 år) 

Sjuksköterskor beskrev 

stressfaktorer som höga 

förväntningar från 

arbetsledning, mobbning 

bland personalen, hierarki, 

förväntningar på att utföra 

uppgifter utanför professionen 

mm. 

Hög  

96 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr

ad 

Camilla Udo, 

Ella Danielsson, 

Ingela Henoch, 

Christina Melin-

Johansson. 

 

2013 

 

Sverige 

 

Surgical nurse’s 

work-related stress 

when caring for 

severly ill and dying 

patients in cancer 

after participating in 

an educational 

intervention on 

existential issues. 

Att beskriva 

kirurgsjuksköters

kors upplevelser 

av arbetsrelaterad 

stress i vården av 

varierande grav 

av sjuka samt 

döende patienter 

i cancer efter ett 

utbildningsingrip

ande i 

existentiella 

frågor 

Mixed Method   

 

Intervjuer utfördes 

direkt efter 

utbildningen och 

igen efter 6mån. 

Enkäter samlades 

in under 4 

tillfällen (före, 

direkt efter 

utbildning, 3 mån 

efter, 6mån efter). 

 

n=42  SSK upplevde direkt efter 

utbildingen att arbetsstressen 

kvarstod på grund av 

tidspress. SSK upplever sig 

hindrade i sitt vårdande. 

Utbildningen gav större 

förståelse för patienternas 

sorg, men pga tidspress 

kunde inte SSK möta 

patienternas behov. SSK 

upplever skuldkänslor som 

skapar stress. Efter 6 mån 

beskrev SSKor att det skedde 

en förändring på 

arbetsplatsen med större 

känsla av besvikelse för att de 

saknade kraften och 

kontrollen att influera deras 

arbetsvillkor. Men SSKorna 

avsatte mer tid till att prata 

med patienter efter 6mån 

Hög,  

92 %  

De Almeida 

Vicente,  A.,  Shadvar

, S.,  Lepage, S., 

E. Rennick, J. 

 

2016 

 

Kanada 

 

Experienced 

pediatric nurses’ 

perceptions of work-

related stressors on 

general medical and 

surgical units: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

arbets-relaterade 

stressfaktorer på 

pediatriska 

medicin- och 

kirurgiavdelninga

r. 

Kvalitativ 

 

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer med 

varje deltagare. 

 

Inspelade och 

transkriberade. 

 

n=12 (10 

kvinnor och 2 

män, mellan 25 

och 55 år). 

Sjuksköterskor beskrev 

stressfaktorer som att vårda 

flera svårt sjuka patienter 

samtidigt, bristande 

patientsäkerhet, för liten 

personalstyrka i relation till 

patienter, avsaknad av 

adekvat utrustning, 

handledning av ny personal i 

en stressig arbetsmiljö, 

bristande tillgång till läkare, 

inte kunna ta ut sin rast eller 

gå hem i tid. 

Hög,  

92 %  
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Goldblatt, H., 

Granot, M., 

Admi, H., 

Drach-Zahavy, A. 

 

2008 

 

Israel 

 

The experience of 

being a shift-leader 

in a hospital ward. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

att vara en 

skiftledare, och 

hur dessa 

sjuksköterskor 

ser på ledningen 

av skiftet. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer, 3 

fokusgrupper och 

sedan 7 

individuella 

intervjuer. 

 

n=28 Två huvudområden 

upptäcktes av 

intervjuerna. 1: 

arbetsbördan av ansvar 

där skiftledaren rör sig 

mellan positioner av 

maximal kontroll och 

delegering av en viss del 

av ansvaret till andra 

sjuksköterskor. 

2: Rollens temporära 

dimension, uttrycker en 

stark begäran om att ta 

sig till skiftslut säkert 

och utan incidenter. 

Sjuksköterskorna 

beskriver att de ofta 

hoppar över sina egna 

fysiska behov pga 

arbetskraven.  

 

Hög,  

84 %  

Storaker, A., Nåden, 

D.,  

Sæteren, B. 

 

2017 

 

Norge 

From painful 

busyness to 

emotional 

immunization: 

Nurses' experiences 

of ethical challenges 

Att få en djupare 

förståelse för de 

etiska dilemman 

som 

sjuksköterskor 

stöter på i sitt 

dagliga arbete. 

Kvalitativ metod 

med 

hermeneutiskt 

angreppsätt. 

 

Enskilda 

intervjuer med 

samtliga deltagare. 

Intervjuerna var 

baserade på olika 

teman. Inspelade 

och 

transkriberade. 

n=9 (25-57 år) Sjuksköterskor beskriver 

orsaker tills stress som 

tidspress, för liten 

personalstyrka, för lite 

tid för reflektion, att 

kollegor inte sköter sitt 

arbete korrekt, behovet 

av  att förtränga känslor 

av att patienter blir 

oetiskt behandlade, att 

patienter ligger i 

korridoren, får 

undermålig vård och 

skrivs ut för tidigt 

Hög,  

92 %  
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets

grad 

Tang, P. F., 

Johansson, C., 

Wadensten, B., 

Wenneberg, S., 

Ahlström, G. 

 

2007 

 

Kina  

 

Chinese nurses' 

ethical concerns in a 

neurological ward. 

Att beskriva 

kinesiska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

oro och etiska 

dilemman på en 

neurologiavdelni

ng. 

Kvalitativ 

 

Enskilda 

intervjuer utfördes 

på ett 

konversationellt 

sätt. Inspelade och 

transkriberade 

n=20 (25-47 år) Sjuksköterskor beskriver 

orsaker till stress som för 

liten personalstyrka, 

tidspress, rädsla för att 

göra misstag, att 

patienter inte har 

ekonomiska 

förutsättningar för 

adekvat behandling,, att 

läkare ordinerar 

inadekvat 

behandling,.bristande 

förtroende och 

respektlöshet bemötande 

från patienter, anhöriga 

och läkare. 

Hög,  

88 %  

Yuwanich, N., 

Sandmark, H., 

Akhavan, S. 

 

2016 

 

Thailand 

 

Emergency 

department nurses' 

experiences of 

occupational stress: 

A qualitative study 

from a public 

hospital in Bangkok, 

Thailand. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

arbetsrelaterad 

stress på 

akutvårdsavdelni

ng. 

Kvalitativ 

 

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer med 

varje deltagare. 

Inspelade och 

transkriberade. 

 

n=21 (17 

kvinnor och 4 

män, mellan 23 

oh 55 år). 

Sjuksköterskor beskrev 

stressfaktorer som för 

liten personaltäthet, 

mycket arbetsuppgifter 

på kort tid, att medla 

mellan läkare, patient 

och anhöriga, utföra 

läkaruppgifter olagligt 

för att hjälpa akut sjuka 

patienter, orimliga krav 

från patienters anhöriga, 

våldsamma patienter, att 

inte få möjlighet att 

utveckla nya färdigheter 

inom professionen, låg 

lön, konflikter mellan 

kollegor. 

Hög,  

92 %  
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hu, Y., Zhang, Y., Shen, 

N., Wu, J., Wu J., 

Malmedal, W. 

 

2017 

 

Kina 

 

Stressors of newly 

graduated nurses in 

Shanghai paediatric 

hospital: a 

qualitative study. 

Att identifiera 

och analysera 

stressfaktorer hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor på 

pediatriska 

sjukhus. 

Kvalitativ 

 

Data samlades in om 

deltagarnas beteenden 

och uppfattningar 

genom 

fältobservationer med 

anteckningar och semi-

strukturerade intervjuer. 

Inspelade och 

transkriberade. 

 

n=25 (20 

kvinnor 

och 5 män, 

medelålder 

22 år). 

Sjuksköterskor beskrev 

stressfaktorer som hirearki 

hos personal, opedagogisk 

handledning, att som 

grundutbildad ha samma 

arbetsuppgifter och krav som 

specialiserade sjuksköterskor, 

för liten personalstyrka i 

relation till patienter, oro för 

att inte utföra arbetsuppgifter 

tillräckligt snabbt, krav på att 

ta nattskift, trakasserier från 

patienters anhöriga, rädsla för 

arbetsskada, låg lön och 

bristande 

kompetensutveckling 

Hög,  

84 %  

McCarthy, V. J. C., Power, 

S.,  

Greiner, B. A.  

 

2010 

 

Irland 

 

Perceived 

occupational stress 

in nurses working in 

Ireland. 

Att undersöka 

graden av 

stressupplevelser 

hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

ett Irländskt 

sjukhus och ta 

reda på skillnader 

i upplevd 

stressnivåer 

mellan 

avdelningar och 

vilka 

associationer 

som finns med 

arbetsplatsens 

egenskaper. 

Kvantitativ 

 

Självstyrd elektronisk 

enkät. ”Nursing Stress 

Scale” och ”Demand 

Control Support 

Scales” användes. 

 

Randomiserat antal 

sjuksköterskor på varje 

avdelning plockades ut 

– 117 svarade enkäter 

på 10 olika 

vårdavdelningar i 

Irlands andra största 

stad. 

 

Svarsresponsen var 

62% 

n=117 

 

 

Av deltagarna upplevde 28%  

att arbetsbelastningen 

relaterat till underbemanning 

orsakade mest stress i arbetet.  

Studien visade att upplevelser 

av stress skiljer sig mellan 

avdelningar (medicin/kirurgi) 

då mängd arbetsbörda skiljer 

sig mellan avdelningar. 

Medicin tenderar att orsaka 

högre upplevd stress relaterat 

till hög arbetsbörda.  

Sjuksköterskorna upplever att 

provision för högre 

arbetskrav skulle minska den 

upplevda stressen.  

Hög,  

82,7 %  

Alotaibi, J.,  

Paliadelis, P. S., 

Valenzuela, F. 

 

2015 

 

Saudi Arabien 

Factors that affect 

the job satisfaction 

of Saudi Arabian 

nurses 

Att undersöka 

vilka faktorer 

som påverkar 

arbetstillfredsstäl

lelse hos 

sjuksköterskor i 

Saudiarabien. 

Kvalitativ  

 

Enkäter med öppna 

frågor och som 

genererade kvalitativa 

beskrivande svar. 

n=50 (20-

60 år.) 

Sjuksköterskor beskrev 

orsaker tills missnöje och oro 

som låg lön, att yrket har låg 

status, bristande stöd från 

arbetsledning, ojämlik 

behandling (favorisering, 

löneförhöjning mm) från 

högre uppsatta medarbetare, 

hög arbetsbelastning och för 

liten personalstyrka, 

trakasserier från patienter. 

Hög,  

88 %  


