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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa arbetsmiljöfaktorer som påverkar stress och 

stresshantering hos sjuksköterskor på arbetsplatsen. Metod: Denna litteraturöversikt 

innefattar 18 studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats som söktes via databasen 

Wiley InterScience och därefter granskades och analyserades. Resultat: Tre teman 

konstaterades som berörde; organisatoriska, psykosociala och professionsrelaterade 

faktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress. Av de organisatoriska faktorerna var 

löneaspekten, inadekvat organisationsuppbyggnad och inadekvat personalbemanning av 

stor betydelse för den arbetsrelaterade stressen. Psykosociala miljöfaktorer som bristande 

möjlighet till konsultation och stöd från arbetskollegor och höga arbetskrav var faktorer 

som genererade stress på arbetsplatsen. Professionellt var bristande kunskap och erfarenhet 

i yrket samt fysiskt krävande arbetsbelastning betydande faktorer. Flera studier 

rapporterade dessutom att stor del av sjuksköterskorna övervägde att lämna sitt yrke på 

grund av den arbetsrelaterade stressen. 
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Introduktion 

Ett hälsosamt arbete är ett arbete där förväntningarna på en anställd står i relation till 

resurser och möjligheter, till graden av kontroll och inflytande som individen har över sin 

arbetssituation. Av betydelse är även det stöd och bekräftelse de anställda får av de 

människor som är av betydelse för yrkesrollen. Att vara hälsosam betyder nödvändigtvis 

inte frånvaro av sjukdom eller svaghet, utan ett positivt uttryck för fullständig fysiskt, 

mentalt och socialt välmående. Vidare är således en hälsosam arbetsplats inte bara där 

frånvaro av skadliga förhållanden existerar, utan dessutom en närvaro av hälsofrämjande 

faktorer (Leka, Griffiths & Cox, 2007).  

 

Slarvigt uttryckt används begreppet stress om alla möjliga olika påfrestningar. Den strama 

definitionen av stress är ”kroppens fysiologiska reaktion vid påfrestning” (Cullberg, 1993, 

s. 49). Denna påfrestning benämns stressor och kan vara av psykisk eller fysisk natur, som 

medför en relativt ospecifik psykofysisk stressreaktion i kroppen. Dessa stressorer kan vara 

långvarig fysisk överansträngning, oregelbunden dygnsrytm, höga krav på arbetsplatsen, 

psykiska konflikter i hemmiljön, dålig sömn och inadekvat mathållning. Gemensamt för 

dessa stressorer är att de mobiliserar och frestar på förrådet av psyklogiska reservkrafter 

hos individen. Fysiologiskt sker en utsöndring av stresshormonet noradrenalin från 

binjurarna i större utsträckning än vanligt då stress föreligger. Detta leder till att 

organismen kan lyckas prestera ytterligare en bit till för att leverera det som krävs, men 

inte under en längre period. Om stressen varat länge börjar olika psykosomatiska symtom 

göra sig gällande, så som rastlöshet, irritabilitet, sömnstörningar, aptitlöshet, 

hjärtklappning, diarré eller magvärk. Även ångestanfall kan uppträda (Cullberg, 1993). 

Stress påverkar människor på olika sätt. Erfarenhet av arbetsrelaterad stress (Leka et al., 

2007) kan orsaka ovanliga och dysfunktionella beteenden på arbetet och bidra till dålig 

fysisk och mental hälsa hos individen. I extrema fall kan långvarig stress eller trauma på 

arbetet leda till psykologiska problem och psykiatriska störningar som kan resultera i 

arbetsfrånvaro och förhindra den anställde att förmå återgå till jobbet. Under stress kan 

människor finna det svårt att behålla en hälsosam balans mellan arbets- och fritidsliv. Om 

arbetsledare eller övriga personalen blir påverkade av arbetsrelaterad stress, kan detta hota 

gemensamma prestationer inom organisationen. Ohälsosamma organisationer får inte ut 
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det bästa av sina medarbetare och kan påverka, inte bara deras position i den 

konkurrenskraftiga marknaden, men eventuellt även organisationens egen överlevnad a.a. 

Det finns skillnader i hur kvinnor och män hanterar stress och utvecklar ohälsa 

(Vetenskapsrådet, 2002). Låg utbildning och minimalt beslutsutrymme på jobbet, bidrar till 

stress hos både män och kvinnor. Men för kvinnor finns även en mycket tungt vägande 

faktor som benämns relationsstress. Detta inkluderar alla de åtaganden och omsorger som 

gäller familj, närstående och arbetskollegor. Trenden är att kvinnor gör mer obetalt och 

’osynligt arbete’, medan män utför mer av det synliga arbetet, ur ett samhällsperspektiv. 

Fysiologiskt finns det en skillnad i hur stress hanteras i kvinno- och manskroppen. 

Männens stresshormonkurva visar en topp mitt på dagen och sjunker mot kvällen, vilket 

stämmer med det biologiskt betingade dygnsmönstret. Kvinnorna med samma arbete som 

männen har samma stresshormonmönster på dagen, men på kvällen stiger istället kurvan. 

Högsta uppmätta dygnsvärdet för kvinnorna är klockan åtta på kvällen a.a.  

 

Under de senaste åren har ett ökat intresse funnits för att undersöka de psykosociala 

arbetsförhållandena bland hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor löper stor risk att 

utsättas för stress då de anser sig ha för mycket arbete att utföra i kombination med 

otillräcklig konsultation och kommunikation. Dessutom ökar risken vid inadekvat feedback 

på arbetet de utför, otillräckliga arbetsresurser tillsammans med känslan av att inte kunna 

stänga av arbetet hemma (Sveinsdottir, Biering & Ramel, 2006).  

 

Forskning (Rudman, Schüldt-Håård & Gustavsson, 2008) visade att bidragande orsaker till 

att sjuksköterskor slutar sitt arbete är oförutsägbara, oregelbundna och icke-flexibla 

arbetstider. Samma studie visar att var tredje respondent arbetade övertid någon gång per 

vecka och att de inte uppfattade att de hade någon möjlighet att påverka arbetstiderna. Var 

tionde sjuksköterska rapporterade att de förlorat intresset för sitt yrke och har övervägt att 

lämna sin profession. Omkring var tredje respondent hade under sitt första 

yrkesverksamma år upplevt en situation där han eller hon önskat omedelbar konsultation 

av kollegor som inte varit möjligt. När var fjärde sjuksköterska fann sig i en akutsituation, 

rapporterades att korrekt information för att ge patienten adekvata omvårdnadsåtgärder, 

inte funnits att tillgå a.a. 
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Sjuksköterskeyrket innebär en kombination av omständigheter som kan leda till stress 

(Chang, Hancock, Johnson, Daly & Jackson, 2005). Dessa faktorer är bland annat ett 

krävande yrke med lite stöd, snabba förändringar och brist på resurser samt personal. 

Ovanstående faktorer kan kombineras med miljömässiga faktorer som kritiska patienter 

och deras familjer, relationer med andra yrkeskategorier, lågt engagemang i yrket och att 

inte alltid kunna leverera den vård som önskas a.a.  

 

Forskning (Golubic, Milosevic, Knezevic & Mustajbegovic, 2009) visar att sjuksköterskor 

upplever organisationen på arbetsplatsen och dess finansiella aspekter som en av de mest 

bidragande faktorerna till arbetsrelaterad stress. 

 

Problemformulering 

Ovanstående litteraturgenomgång visar att, inom sjuksköterskeyrket uppstår kritiska 

situationer som skall behandlas snabbt, evidensmässigt och effektivt för att förhindra 

onödigt lidande i vården. Sjuksköterskor behandlar i regel flera patienter samtidigt på en 

arbetsplats och utan garanterad tillgång till konsultation av kollegor. Dessa 

arbetsmiljöfaktorer kan bidra till ökad stress hos sjuksköterskor. Författarna vill med denna 

litteraturöversikt sammanställa och belysa miljöfaktorer som bidrar till arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskor och hur stressen kan hanteras. 

 

Syfte  

Syfte med denna studie är att belysa miljöfaktorer på arbetsplatsen som bidrar till stress 

och stresshantering hos sjuksköterskor. 

 

Definiering av centrala begrepp  

Arbetsrelaterad stress är ett biologiskt försvar som människan kan ta till då arbetskrav inte 

överrensstämmer med kunskap och tillgångar och som utmanar individens möjlighet att 

hantera nya påfrestningar. Arbetsrelaterad stress uppstår vid många arbetstillfällen men 

förvärras när anställda känner att de inte har tillräckligt med stöd från chefer och kollegor, 

samt när de har otillräckligt inflytande över arbetsprocessen. Det finns ibland ett 

missförstånd mellan ökat arbetstryck eller utmaning och stress och ibland är det använt 

som en ursäkt för dåligt ledarskap (Leka et al., 2007). 
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Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008).  

Datainsamling och urval av litteratur 

Datainsamling och urval av artiklar skedde genom databassökning i Wiley InterScience 

som innehåller vetenskapliga tidskrifter inom psykologi, teknologi, medicin, samhälls- och 

humanvetenskap. Sökorden som användes var nurs*, stress och work. Sökordet nurs* 

begränsades till endast titel, medan stress och work fick förekomma i hela artikeln. 

Tidsbegränsningen för valda artiklar sattes till 2008-2010. Urvalet begränsades till åren 

2008-2009, men i sökningen inkluderades även en artikel från år 2010. Artiklar på engelsk 

fulltext av kvalitativ (n=2) och kvantitativ (n=15) forskningsmetod, samt en (n=1) 

litteraturstudie inkluderades i analysen. I urval ett (1) inkluderades de studier som direkt i 

titeln behandlar sjuksköterskan och stress. Dubbletter exkluderades ur urvalet. Urval två 

(2) bestod av översiktsläsning av abstrakts. I urval tre (3) utfördes en kvalitetsbedömning 

(Forsberg & Wengström, 2008; Willman & Stoltz, 2006). Endast artiklar med som lägst 

medelhög kvalitet inkluderades, se analysbeskrivning. 

 

Tabell 1. Sammanställning av sökprocess och urval av studier för analys. 

Datum Data-

bas 

Sökord Resultat 

 

Urval 

 
Titel-

granskning 

Abstract- 

granskning 

Kvalitets- 

bedömning 

Slutgiltigt 

analys-

material 
10/02/23 Wiley 

InterSci

ence 

nurs* 

AND 

stress 

AND 

work 

år  2008-

2009 

n =129 n =39 n=29 n=25 n=18 
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Analys 

Kvalitetssäkring av analyserade studier skedde genom modifierade granskningsmallar för 

kvantitativa och kvalitativa studier (Bilaga 1 och 2), (Forsberg & Wengström, 2008; 

Willman & Stoltz, 2006). Varje ja-svar i granskningsmallen gav ett poäng. Maxpoäng för 

kvantitativa studier är 29 poäng och kvalitativa studier är 25 maxpoäng. Hög kvalitet 

motsvarade ≥ 80 %, medel ≥ 60 % och låg kvalitet ≤ 59 %.  

 

Studiernas resultat som svarade mot syftet analyserades med innehållsanalys (Polit & 

Beck, 2008). Sedan utfördes en substantiv tematisering utifrån följande frågor; Vilka 

mönster kan författarna finna i bakomliggande faktorer som genererar arbetsrelaterad stress 

hos sjuksköterskor? Hur mycket bevis finns? Hur stor roll spelar dessa faktorer och hur 

övertygande är bevisen? Efter bearbetning av faktorerna genom att de strukturerades och 

sammanfördes bildades tre teman som genererade arbetsrelaterad stress; organisatoriska 

faktorer, psykosociala faktorer samt professionsrelaterade faktorer.  

 

Översiktsmatris över studier för dataanalys, se bilaga 3. Översikt av faktorer och tema 

visas i bilaga 4. Resultat presenteras med stöd av tema. För kön- och åldersfördelning hos 

kvinnliga sjuksköterskor i analyserade studier, se bilaga 5.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Då denna studie består av analys av redan publicerade och etiskt granskade studier, har 

ingen tillgång till personuppgifter granskats, varför inga etiska dilemman har kunnat 

konstateras. Författarna intygar att ett objektivt förhållande (Forsberg & Wengström, 2008) 

till granskad litteratur skett. För att studien ska anses trovärdig har författarna lagt vikt vid 

uppriktighet, noggrannhet vid källhantering och korrekt referenshantering. Författarna har 

ej haft för avsikt att plagiera befintligt material. Författarna har valt artiklar som fått 

godkännande av etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden utförts. Slutligen 

presenteras samtliga resultat som stöder studiens syfte. 
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Resultat 

Resultatet av analysen och teman presenteras som rubriker i sammanställningen av resultat.  

Organisatoriska faktorer 

Forskning från Finland visar att 93 % av undersökta sjuksköterskor kände någon form av 

arbetsrelaterad stress (Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-Julkunen, 2008). 

Mer än en femtedel upplevde betydande eller ökande stressnivå på arbetet. Faktorer som 

genererade den arbetsrelaterade stressen var sjuksköterskors förväntningar av 

personalbemanning, respekt och bristande relationer med kollegor samt standardnivån av 

den professionella omvårdnaden. De som kände att respekt och relationer på arbetsplatsen 

var otillräckligt kände oftare av stress på en högre nivå, än de som inte saknade det. Var 

tredje sjuksköterska var inte tillfredställd med sitt arbete. När stöd gavs från ledningen, 

visade det sig inte vara betydande för ett positivt arbetsklimat, men när möjligheter till 

professionell befordran fanns, var personalen mer tillfredsställd, kände sig mer 

respekterade och ansåg sig ha goda arbetsrelationer. När professionella miljöfaktorer 

uppskattades ha förbättras, ökade samtidigt sjuksköterskors möjlighet till stresshantering. 

Slutligen kan även ses att synergirapporteringen minskade i takt med att stressen minskade 

(Tervo-Heikkinen et al., 2008).  

 

Organisatoriska faktorer som genererade stress på arbetsplatsen enligt en annan studie 

(Cummings, Olson, Hayduk, Bakker, Fitch, Green, Butler & Conlonm, 2008) var att det 

inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor som arbetade samtidigt för att kunna leverera en 

god kvalitet på vården och bristande ledarskapssupport vid konflikter som uppstår på 

arbetsplatsen. Detta kom även fram i en libanesisk studie (El-Jardali, Merhi, Jamal, Dumit 

& Mouro, 2009) där majoriteten av 76 sjukhusledningar rapporterade att även dem såg 

organisatoriska utmaningar som stressade sjuksköterskorna och fick därmed svårigheter att 

behålla dem inom arbetet. Den största anledningen till detta var enligt cheferna att; ej 

kunna ge adekvat lön och förmåner, opassande skift och arbetstider, förmånligare 

arbetsförhållanden utomlands och inomlands, arbetsbelastning, oroligheter i landet, den 

geografiska placeringen av sjukhuset och dessutom i mindre mån, saknaden av kvalificerad 

personal a.a. 

 



7 

 

En studie utförd på sjuksköterskor i Jordanien visade att ökad arbetsrelaterad stress har ett 

starkt samband med minskad trivsel på arbetsplatsen. Det visade även att socialt stöd från 

chefer och kollegor förhöjde trivseln (Abualrub, Omari & Abu Al Rub, 2009). För att 

minska stress har just konsultation och stöd av kollegor och vänner visat sig vara de mest 

betydande faktorerna, vilket även två andra studier (Hamaideh, Mrayyan, Mudallal, Faouri 

& Khasawneh, 2008; Lim, Bogossian & Ahern, 2010) bekräftar. En annan undersökning 

(Li, Chen & Kuo, 2008) gjord i Taiwan påvisar även den att en betydande organisatorisk 

faktor som genererade stress var att inte ha tillräckligt med personal för att utföra adekvat 

vård. 

 

I en studie från Taiwan (Su, Boore, Jenkins, Liu & Ming-Jen, 2009) visade resultatet att 

sjuksköterskorna dessutom upplevde att de fått en minskad finansiell möjlighet och 

ständigt förändrad organisationspolicy. Förändringar i regler för den nationella 

hälsoförsäkringen i Taiwan har bidragit till hög arbetsbelastning, ökad stress och 

frustrerande arbetssituationer för sjuksköterskor. Att ständigt ändra prestationskraven i 

yrket och omorganisation i organisationens resursfördelning orsaker stress hos 

sjuksköterskorna a.a. 

 

En studie (Ilhan, Durukan, Taner, Maral & Bumin, 2008) från Turkiet visade att drygt 

hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna var tillfreds med sin relation till chefer och 

ledare och cirka 75 % var nöjda med relationen till kollegor. Hälften av de tillfrågade var 

tillfredsställda med arbetstider, medan knappt en femtedel uppgav sig nöjda med lönen. 

Bristande socialt stöd från ledningen stod för två procent av anledningen till att 

sjuksköterskor upplever ökad stress, rapporterade en studie utförd i Jordanien (Abualrub et 

al., 2009), vilket stämmer överens med ovan nämnda studier. En tredjedel av bidragande 

orsaker till minskad upplevd trivsel och ökad upplevs stress på arbetsplatsen var; bristande 

socialt stöd från medarbetare och ledning och sambandet mellan dessa. Statistiskt 

säkerställda samband förelåg mellan arbetstid, antal patienter och trivsel på arbetsplatsen. 

Gifta sjuksköterskor som arbetade heltid och sjuksköterskor som ansvarade för fyra till sex 

patienter var mest nöjda med sina arbeten. Sjuksköterskor som arbetade roterande skift var 

minst nöjda med sina arbeten och de som avlagt en kandidatexamen var mer nöjda än 

övriga a.a. 
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Sjuksköterskor som arbetade på medicinska kliniker uppfattade mindre arbetsrelaterad 

stress än de som arbetade på regionalsjukhus. De som hade fått nattskift och de som redan 

arbetade självständigt uppskattade mindre stress än de som ännu inte gjort det menade en 

Taiwanesisk studie (Yeh & Yu, 2009). Rollkonflikters betydelse för den arbetsrelaterade 

stressen belyses även i en studie utförd i Kina (Wu, Chi, Chen, Wang & Jin, 2010). Där har 

författarna undersökt faktorer som är kopplade till arbetsrelaterad stress där 

rollbegränsning, oklara rollfördelningar, ansvar och överbeläggning på rollerna, relationen 

mellan sjuksköterska och patient samt nattskiftsarbete var starka faktorer. 

 

Från Australien rapporteras (Lim et al., 2010) även om yrkesrollernas inverkan på 

arbetsplatsen. Sjusköterskorna mötte konflikter på arbetet, oklarhet i arbetsroller och 

aggression, vilket sätter fysisk och mental stress på dem. Många har därför för avsikt att 

lämna sina arbeten vilket bidrar till en hög omsättning av sjuksköterskor i landet.  

Psykosociala faktorer 

Höga arbetskrav bidrog signifikant till sjuksköterskors upplevelse av stress, rapporterade 

en nederländsk studie (Peters, De J.Rijk & Boumans, 2009). De som kände höga krav 

hemifrån rapporterade dessutom en generell trötthet på arbetet. Sjuksköterskorna 

rapporterade dessutom att om de hade mer autonomi i hemmet, upplevde de mindre 

känslomässig utmattning på arbetet. Sjuksköterskor som var mer tillfreds med 

oregelbundna arbetstider upplevde färre hälsobesvär och mindre känslomässig utmattning, 

än de som var missnöjda. Äldre sjuksköterskor upplevde mindre generell trötthet än yngre, 

men åldersskillnaden fanns inte inom övriga hälsovariabler a.a. 

 

I en turkisk studie (Ilhan et al., 2008) ansåg endast ca 70 % att de hade valt 

sjuksköterskeyrket frivilligt, och över hälften var dessutom oroliga över deras framtid inom 

yrket. En fjärdedel ville arbeta någon annanstans i framtiden medan en åttondel inte ville 

arbeta överhuvudtaget. I Italien uppgav däremot 70 % av sjuksköterskorna att de var 

intresserade av möjligheterna att söka ett annat jobb (Lautizi, Laschinger & Ravazzolo, 

2009). Att hantera döden var dessutom en betydande psykosocial stressrelaterad faktor hos 

jordanska sjuksköterskor. (Hamaideh et al., 2008). 

 

En ungersk studie visade att andra sociala faktorer som exempelvis ytterligare 

anställningar, med anledning av låg inkomst, kan verka stressande. Den visade även att två 
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tredjedelar av de ungerska sjuksköterskorna övervägt att lämna sina arbeten (Palfi, 

Nemeth, Kerekes, Kallai & Betlehem, 2008). Andra, inte så frekventa anledningar till att 

personalen lämnade arbetet, var brist på stimulans och äktenskap (El-Jardali et al., 2009). 

Professionsrelaterade faktorer  

Sjuksköterskor från en studie (Abularub & Al-Zaru, 2008) i Jordanien som upplevde en låg 

stressnivå på arbetet rapporterade en högre avsikt att stanna kvar på arbetet, än 

sjuksköterskor med hög upplevd stressnivå. Sjuksköterskor som uppfattade att de 

presterade bra på jobbet rapporterade en högre avsikt att stanna på arbetet, jämfört med 

dem som uppskattade att de inte presterade nog på arbetet. Tung arbetsbörda rapporterades 

även som en bidragande orsak till stress hos en annan studie (Hamaideh et al., 2008) från 

samma land och en australiensisk studie (Lim et al., 2010). 

 

I en studie (Ilhan et al., 2008) från Turkiet rapporterade 99 % av sjuksköterskorna även där 

att de ansåg sitt arbete som tungt. Av dessa upplevde 62 % att de inte var tillfredsställda 

med deras fysiska arbetsförhållanden. 

 

Huvudresultaten av en studie (Lautizi et al., 2009) i Italien uppgav att sjuksköterskor 

saknade tillgång till information och möjligheter att lära sig för att växa i rollen, vilket 

bidrog till arbetsrelaterad stress. De rapporterade även en låg nivå av tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Få sjuksköterskor uttalade öppet en professionell missnöjdhet. Slutligen 

rapporterade sjuksköterskorna generellt medelhöga nivåer av stress på arbetsplatsen a.a. 

 

En studie (Abularub & Al-Zaru, 2008) från tidigare år i Jordanien visade ett positivt 

förhållande mellan arbetsprestation och avsikt att stanna på arbetet samt arbetsprestation 

och erkännande av kompetens. Dessutom indikerade studien att sjuksköterskor som 

rapporterade att de hade mer kompetens i deras arbetsprestationer upplevde mindre 

arbetsrelaterad stress a.a. 

 

Sjuksköterskor i en taiwanesisk kvalitativ studie (Su et al., 2009) belyste samhällets 

stresspåverkan hos sjuksköterskan. Att samhället inte förstod innebörden av 

sjuksköterskeyrket, status, förväntade professionella prestationer och att som sjuksköterska 

få ta hög kritik från samhället var de mest bidragande faktorer till följande arbetsrelaterade 

stress. En sjuksköterska uppgav följande: ”Society think the only thing that nurses have 
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done for patients is changing positions, giving a bed-bath, changing napkins and suction” 

(Su et al., 2009, s. 3176). Några sjuksköterskor uttryckte att deras samhälle såg 

sjuksköterskorna endast som verktyg och assistenter till läkarna. De kände att de tystades 

ner och inte fick säga ett ord om deras missnöje. Det förväntades dessutom att 

sjuksköterskorna aldrig fick göra ett misstag, från samhällets sida, och att de i så fall fick 

en kritik som inte alls stod i proportion till felet. Höga förväntningar från läkare ansågs 

även som en bidragande orsak till ökad stress. Sjuksköterskorna uppfattade att läkarna 

litade lite väl mycket på dem och förväntade sig att de skulle hantera läkaruppgifter. De 

ansåg att läkarna utnyttjade sin maktposition till att tysta deras åsikter. Om 

sjuksköterskorna inte förverkligade läkarnas önskan, gjorde läkarna det svårt för dem, 

vilket orsakade främst psykisk stress på arbetsplatsen a.a. 

 

En annan taiwanesisk studie (Yeh & Yu, 2009) visade att det som stressade 

sjuksköterskorna mest på arbetsplatsen var att; hantera akutsituationer, behandla patienter 

med oklara infektionsdiagnoser, använda engelsk professionell terminologi, hantera döden 

och döende, korrekt rapportering, bedöma tillstånd och förändringar hos patienten, 

administrera medicin och hantera medicinskteknisk utrustning på korrekt sätt a.a. 

 

I ytterligare en taiwanesisk studie (Li et al., 2008) var det som bidrog till ökad stress även 

bristande kunskap och erfarenhet i yrket. De faktorer som bidrog minst var interpersonella 

förhållanden personalen emellan. Angående faktorer som genererar stress på arbetsplatsen, 

rapporterades bristande information angående patienternas behandling och status innan de 

läggs in och saknad av kunskap för att kunna vårda, de mest betydande. Att spendera 

mycket tid och energi i att instruera undersköterskor och hålla sig uppdaterad på nya 

utvecklingar för att behålla en professionell kompetens verkade dessutom stressande a.a. 

 

Arbetsmiljöfaktorer hade betydande samband med sjuksköterskors trivsel och 

stresshantering på arbetsplatsen, visade en kanadensisk studie (Cummings et al., 2008). 

Dessa faktorer var; positiva relationer mellan läkare och sjuksköterskor, en tydlig 

omvårdnadsfilosofi och självbestämmande hos sjuksköterskan. 

 

I Nederländerna visade en studie (Van den Tooren & de Jonge, 2008) att hög nivå av 

psykiska arbetskrav hade bidragande effekt mot emotionell utmattning om inte anställda 

hade höga emotionella arbetsresurser. 
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Emotionell påverkan av hantering av den arbetsrelaterade stressen kunde även urskiljas i 

en japansk studie (Sasaki, Kitaoka-Higashiguchi, Morikawa & Nakagawa, 2009). 

Skillnader mellan könen registrerades dessutom vid sökande av emotionellt stöd och 

problemlösning mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Kvinnor rapporterade att de 

oftare sökte känslomässigt stöd än män. Å andra sidan tenderade män att använda 

problemlösning oftare än kvinnor för att hantera stress a.a. 

 

En svensk studie (Gustafsson, Asp & Fagerberg, 2008) visade att reflektion över sitt eget 

arbete som sjuksköterska kräver mod och att det kan ibland vara stressande att våga göra 

detta. Samma sak gäller angående att reflektera kring bidragande faktorer i vårdhandlingar, 

vilket förhindrar sjuksköterskor att lindra lidandet för patienten och anhöriga a.a. 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Tre teman konstaterades ur analys; organisatoriska, psykosociala och professionsrelaterade 

faktorer som bidrog till arbetsrelaterad stress. Av de organisatoriska faktorerna var 

löneaspekten (El-Jardali et al., 2009; Ilhanet al., 2008; Palfi et al., 2008), inadekvat 

organisationsuppbyggnad (Cummings et al., 2008; El-Jardali et al., 2009; Su et al., 2009) 

och inadekvat personalbemanning (Cummings et al., 2008; El- Jardali et al., 2009; Li et al., 

2008; Su et al., 2009; Tervo-Heikkinen et al., 2008) av stor betydelse för den 

arbetsrelaterade stressen. Psykosociala miljöfaktorer som bristande möjlighet till 

konsultation och stöd från arbetskollegor (Abularub et al., 2009; Cummings et al., 2008; 

Hamaideh et al., 2008; Illian et al., 2008; Li et al., 2008; Su et al., 2009; Tervo-Heikkinen 

et al., 2008) och höga arbetskrav (Peters et al., 2009; Su et al., 2009; Van den Tooren & de 

Jonge, 2008) var faktorer som genererade stress på arbetsplatsen. Professionellt var 

bristande kunskap och erfarenhet i yrket (Abularub & Al-Zaru, 2008; Li et al., 2008; Yeh 

& Yu, 2009) samt fysiskt krävande arbetsbelastning (Hamaideh et al., 2008; Illian et al., 

2008; Lim et al., 2010; Su et al., 2009) betydande faktorer. Flera studier (Ilhan et al., 2008; 

Lim et al., 2010; Palfi et al., 2008) rapporterade dessutom att stor del av sjuksköterskorna 

övervägde att lämna sitt yrke på grund av den arbetsrelaterade stressen. 
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Resultatdiskussion 

Tidigare forskning (Rudman et al., 2008; Chang et al., 2005; Golubic et al., 2009) visade 

på arbetsrelaterade stressorer som exempelvis oregelbundna arbetstider, minskat intresse 

för yrket, bristande möjlighet till konsultation, brist på resurser och personal, bristande 

organisation samt finansiella aspekter, vilket visar likheter med ovanstående resultat. 

Under inledningen i denna litteraturöversikt visade även forskning (Chang et al., 2005) att 

sjuksköterskeyrket innebar en kombination av omständigheter som kan leda till stress, 

vilket bekräftades i denna litteraturöversikt. Samtliga studier som granskats har belyst 

flertalet faktorer som interagerar med varandra hos sjuksköterskans uppfattning om stress 

på arbetsplatsen. De flesta sjuksköterskorna i studierna är kvinnor, vilket kan ha påverkar 

resultatet i den meningen att kvinnor och män hanterar stress på olika sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Däremot kan författarna se en klinisk relevans då 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat (Vårdförbundet, 2007).  

 

I olika länder ligger olika utbildning till grund för yrket sjuksköterska. Inkluderade studier 

har utförts i länder med olika kultur vilket uppsatsförfattarna tror kan ha påverkat både 

synen på sjuksköterskan ur ett samhällsperspektiv och upplevelsen av stress.  

 

Då studier utförts i länder med olika ekonomisk tillväxt kan resultatet bli missvisande då 

det kanske inte är sjuksköterskerollen i sig som är stressande utan bakomliggande 

samhällsfaktorer (Palfi et al., 2008). 

 

Respondenterna i inkluderade studier har genomsnittlig medelålder på 34 år där 86 % är 

kvinnor (se tabell 2). Detta kan ha påverkat resultatet i den mening att kvinnor vid denna 

ålder kan ha en stressig hemmiljö med inte bara ett utan eventuellt flera barn (Peters, De 

J.Rijk & Boumans, 2009).  

 

Olika studier har inkluderat sjuksköterskor med olika utbildningsbakgrund där vissa av 

respondenterna har avlagt en kandidatexamen, medan andra inte har gjort det. Då 

granskade studier utförts i olika länder tror författarna att utbildningen kan se olika ut i 

respektive land, vilket kan vara betydande då sjuksköterskan kommer ut i arbetslivet och 

synen på stress och stresshantering. Det fanns även varierande längd av erfarenhet inom 

yrket, vilket författarna tror kan ha påverkat resultatet. De undersökta sjuksköterskorna 
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hade även olika antal arbetstimmar per vecka, då författarna ser kritiskt på variansen av 

sjukskötersketjänsternas omfattning i relation till resultatet. Om respondenterna inte arbetat 

heltid kan det ha funnits en lägre uppfattning av arbetsrelaterad stress om denne inte haft 

ytterligare en tjänst, då det istället kan ha haft motsatt effekt på resultatet. Författarna tror 

även att det kan vara av betydelse om respondenterna arbetat i skift eller inte och att 

definitionen av stress för en sjuksköterska variera länder emellan.  

 

Metoddiskussion 

Författarna anser att en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008) har varit en bra 

metod för att generera en bred överskådlig uppfattning om rådande kunskapsläge inom 

ämnet arbetsrelaterad stress. Den har dessutom varit en adekvat metod för att uppnå 

kursmålen för detta examensarbete med inriktning omvårdnad, genom att; självständigt 

formulera syfte inom relevant område, självständigt tillämpa vedertagen 

forskningsmetodik, söka, bearbeta och så noggrant som möjligt sammanställa vetenskaplig 

information, redovisa, kommunicera, diskutera och försvara vetenskaplig kunskap.   

 

Vid databassökningen fann författarna resultatmättnad redan vid första sökningen, vilket 

gjorde att denna granskning endast motsvarar ett axplock av den litteratur som eventuellt 

fanns tillgänglig att granska på övriga databaser. Med anledning av vald metod och antal 

artiklar som studien begränsades till, valde dock författarna att nöja sig med den första 

sökningen. Detta kan ses som en begränsning av studien. 

 

Författarna har haft för avsikt att betona noggrannheten under analys (Polit & Beck, 2008) 

och kvalitetssäkring (Forsberg & Wengström, 2008 & Willman & Stoltz, 2006) av 

inkluderade artiklar, för att med största avsikt önskat att spegla ett verklighetsbaserat 

resultat. Att inkluderade artiklar haft en medelhög kvalitet som lägst, ser författarna gynnar 

resultatets trovärdighet. Granskningen av den litteraturstudie som författarna valde att 

inkludera har dock inte varit möjlig att kvalitetsgranska utifrån vald granskningsmall 

(Forsberg & Wengström, 2008; Willman & Stoltz, 2006). 

 

Enligt studiehandledning var det tillräckligt med mellan 10-15 artiklar att granska i denna 

studie. Då författarna fann fler under första sökningen som de tyckte passade till syftet, 

valde de att inkludera samtliga som kvalificerades efter urval. Detta tror författarna styrkte 
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ovanstående litteraturöversikt då mer resultat granskats. En annan styrka var att 

inkluderade artiklar är aktuella i tiden, då sökningen begränsades till 2008-2009, vilket 

författarna tror ger en god bild av aktuellt kunskapsläge inom ämnesområdet. 

 

Författarna bedömer, som beskrivet ovan, att bakgrunden till litteraturöversiktens studier 

kan ha varit en begränsning i arbetet, så som olika länders definitioner av stress, 

utbildning, arbetsbelastning och personliga psykosociala resurser hos individen. 

Inkluderade artiklar spänner över ett stort geografiskt område där länder från olika 

världsdelar är granskade och jämförda, vilket ger ett brett kunskapsnät.  

  

Resultatets kliniska betydelse 

Stress hos sjuksköterskor är som problemområde av relevans för omvårdnad och av stor 

betydelse på den kliniska arbetsplatsen och vår kommande yrkesroll. Resultatet av följande 

litteraturstudie tror författarna kan leda till ökad förståelse i relationen mellan 

arbetsrelaterad stress och sjuksköterskor. Det kan även vara av stor betydelse för 

ledarskaps- och organisationsutveckling i preventivt arbete för att förhindra 

stressutveckling på arbetsplatsen samt att förstå organisationens möjligheter att påverka 

redan befintlig stresshantering. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna skulle gärna se fortsatt forskning om samband mellan arbetsrelaterad stress och 

bakgrundsfaktorer som exempelvis ålder, kön, erfarenhet i yrket, skiftarbete, nivå av 

utbildning samt antal arbetade timmar per vecka. 
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Bilaga 1. 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier (Willman et al., 2006), 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstractet artikelns innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data beräknats statistiskt och analyserats?   

24. Besvaras studiens frågeställning?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2. 

 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al., 2006), 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstractet artikelns innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Är undersökningsgruppen relevant beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15. Anges var studien genomfördes?   

16. Anges när studien genomfördes?   

17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

18. Är data systematiskt insamlade?   

19. Presenteras hur data analyserats?   

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Bilaga 3. 

Analysmatris för kvalitetsbedömning av data. 

 
Författare Publicerad, 

land 

Kvalitet Syfte 

att: 

Design Data-

insamlings-

metod 

Antal i 

urvals- 

grupp 

1. 

Abularub 

& Al-Zaru 

2008 

Jordanien 

Medel 

72 % 

Undersöka 

samband mellan 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer och 

arbetskvalitet och 

trivsel på 

arbetsplatsen hos 

sjuksköterskor på 

sjukhus. 

Correlational 

descriptive 

survey 

Enkät n = 206  

2. 

Abualrub 

et al. 

2009 

Jordanien 

Hög 

90 % 

Undersöka 

effekten av social 

stöd från 

arbetskollegor och 

chefer hos 

sjuksköterskor på 

sjukhus i 

Jordanien. 

Correlational 

descriptive 

survey 

Enkät n = 288  

3. 

Cummings 

et al. 

2008 

Kanada 

Hög 

90 % 

Utveckla och 

uppskatta en 

modell för 

arbetsmiljöfaktore

r som påverkar 

onkologisjuksköte

rskors 

tillfredsställelse 

på arbetsplatsen. 

Prospective 

descriptive 

research 

Enkät n = 515  

4.  

El-Jardali 

et al. 

2009 

Libanon 

Hög 

97 % 

Avgöra 

sjuksköterskors 

utmaningar för att 

stanna på arbetet 

uppskattade av 

chefer på 

Libanesiska 

sjukhus.  

Survey Enkät n = 76  

5. 

Gustafsson 

et al. 

2008 

Sverige 

Hög 

92% 

Beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

reflektioner på 

arbetsplatsen.  

Fenomen-

ologic 

Intervjuer n = 7  

6. 

Hamaideh 

et al. 

 

2008 

Jordanien 

Medel 

79 % 

Beskriva 

stressorer hos 

sjuksköterskor 

från Jordanien och 

det sociala stöd de 

mottar för att 

minska påverkan 

av dessa 

stressorer.  

Descriptive 

correlational 

research 

Enkät n = 464  
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7.   

Ilhan et al. 

2008 

Turkiet 

Hög 

93 % 

Fastställa nivåer 

av utbrändhet och 

dess påverkan hos 

sjuksköterskor. 

Descriptive Enkät n = 474  

8.  

Lautizi et 

al. 

2009 

Italien 

Hög 

86 % 

Undersöka 

relationer mellan 

sjuksköterskors 

bemyndigan, 

arbetstrelaterad 

stress och 

tillfredsställelse 

på arbetet på två 

hälsoinrättningar i 

Italien.   

Descriptive 

correlational 

survey  

Enkät n = 77  

 

9. Li et al. 2008 

Taiwan 

Hög 

90 % 

Undersöka 

relationer mellan 

arbetsbemyndigan

de och 

arbetsrelaterad 

stress hos 

sjuksköterskor I 

Taiwan.  

Cross-

sectional with 

a descriptive 

correlation 

Enkät n = 178  

10.  

Lim et al. 

2010 

Australien 

Ej 

granskad 

utifrån  

granskni

ngsmall 

Identifiera 

faktorer som 

bidrar till stress 

hos 

Australiensiska 

sjuksköterskor.  

 

Litterature 

review 

Ej uppg. Ej 

uppg. 

11.  

Palfi et al. 

2008 

Ungern 

Hög 

86 % 

Undersöka 

frekvensen av 

utbrändhet hos 

sjuksköterskor på 

hälso- och 

socialinstutioner I 

Ungern.  

Survey Enkät n = 805  

12.  

Peters et 

al. 

2009 

Nederländer

na 

Hög 

100 % 

Avgöra om 

tillfredsställelse 

med oregelbundna 

arbetstider verkar 

som en 

bidragande del till 

hälsoproblem.  

Survey Enkät n = 144  

 13.  

Sasaki et 

al. 

2009 

Japan 

Medel 

76 % 

Undersöka 

relationen mellan 

stress och 

stresshantering 

hos japanska 

sjuksköterskor på 

sjukhus.  

Survey Enkät n=1291  

14.  

Su et al. 

2009 

Taiwan 

Hög 

96 % 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

stress under det 

rådande 

hälsosystemet I 

Taiwan. 

 

Grounded 

theory 

Intervjuer n = 28  
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15.  

Tervo-

Heikkinen 

et al. 

2008 

Finland 

Hög 

100 % 

Avgöra relationer 

mellan 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

arbetsprestationer.  

Cross-

sectional 

survey 

Enkät n = 664  

16.  

Van den 

Tooren & 

de Jonge 

2008 

Nederländer

na 

Medel 

79 % 

Undersöka 

funktionaliteten 

hos olika typer av 

arbetsresurser för 

att hantera stress 

hos 

sjuksköterskor. 

Cross-

sectional 

survey 

Enkät n = 69  

17.  

Wu et al. 

2010 

Kina 

Medel 

76 % 

Undersöka 

faktorer 

associerade med 

arbetsrelaterad 

stress hos 

kvinnliga 

sjuksköterskor I 

Kina.  

Cross-

sectional 

study 

Enkät n=2613 

18.  

Yeh & Yu 

2009 

Taiwan 

Hög 

90 % 

Identifiera 

arbetsrelaterad 

stress och avsikt 

att sluta hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

under deras första 

tre månader på två 

olika sjukhus.  

Cross-

sectional 

study 

Enkät n = 146  
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Bilaga 4.  
Tematisk analysmatris för tolkning av arbetsrelaterade, stressrelaterade faktorer. 

Organisatoriska Psykosociala Professionella Författare 
Personalbemanning   Cummings, El- Jardali, 

Li, Tervo-Heikkinen, Su. 

  Bristande kunskap och 

erfarenhet 
Abularub & Al-Zaru, Li, 

Yeh. 

  Höga förväntningar från 

läkare 
Su 

Bristande relationer med 

kollegor 
  Abularub et al., 

Cummings, Hamaideh, 

Ilhan, Li, Su, Tervo-

Heikkinen. 
Bristande relationer med 

chefer och ledare 
  Ilhan,  Abularub et al., Li, 

Su, Tervo-Heikkinen. 

  Fysiskt krävande 

arbetsbelastning 
Hamaideh, Ilhan, Lim, 

Su. 
Inadekvat 

organisationsuppbyggnad 
  Cummings, El-Jardali, Su 

Antal patienter   Abularub et al 

Arbetstider/skift   Abularub et al.,  El-

Jardali, Ilhan, Wu. 
Löneaspekter   El-Jardali, Ilhan, Palfi 

 Oro för framtiden  Ilhan. 

 Känsla av att 

vilja 

byta jobb 

 Lautizi, Lim, Palfi. 

Ej tillgång till konsultation   Hamaideh. 

 Ej tillgång till 

emotionellt stöd 
 Abularub et al.,  

Hamaideh. 

  Ej tillgång till adekvat 

information om 

vårdhandlingar 

Lautizi. 

  Hantera akutsituationer 

eller andra oförutsägbar 

händelser 

Yeh 

  Behandla patienter med 

oklara diagnoser 
Li, Yeh 

  Använda professionell 

terminologi 
Yeh 

 Hantera döden 

och döende 
 Hamaideh, Yeh. 

  Korrekt rapportering Yeh 

  Bedöma tillstånd och 

förändringar hos patienten 

Yeh  

  Administrera medicin Yeh 

  Korrekt hantering av 

medicinskteknisk 

utrustning 

Yeh 

  Avsätta tid till att instruera 

undersköterskor 
Li 

  Hålla sig uppdaterad i nya 

utvecklingar 
Li 

 Höga arbetskrav  Peters, Su, Van den 

Tooren 
Rollkonflikter   Lim, Su Wu 

 Aggression  Lim 
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Bilaga 5.  
 

Kön- och åldersfördelning kvinnliga sjuksköterskor i analyserade studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel nr, 

Land 

Medelålder Andel kvinnor 

i % 

1, Jordanien 25 55 

2, Jordanien 29 46 

3, Kanada 46 97 

4, Libanon Ej uppg. Ej uppg. 

5, Sverige Ej uppg. 100 

6, Jordanien 27 48 

7, Turkiet 31 100 

8, Italien 42 67 

9, Taiwan 36 100 

10, Australien Ej uppg. Ej uppg. 

11, Ungern 34 94 

12, Nederländerna  35 95 

13, Japan 41 74 

14, Taiwan 28 100 

15, Finland 39 98 

16, Nederländerna 43 97 

17, Kina 38 100 

18, Taiwan 21 100 

Genomsnitt = 34 = 86 


