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Sammanfattning 

Stress är ett ökande tillstånd vilket bidrar till fler sjukskrivningar inom 

sjuksköterskeyrket. För att göra organisationer mer medvetna om sjuksköterskors 

aktuella situation är det av vikt att belysa deras upplevelser av stress på arbetet. Syftet 

var att beskriva faktorer vilka bidrar till att sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress. Studien är utförd som en litteraturstudie. Fem rubriker framkom i resultatet 

vilka var: Stressfaktorer vilka påverkar det patientnära arbetet och patientsäkerheten, 

stressfaktorer vilka påverkar sjuksköterskors profession och privatliv, stressfaktorer i 

den kollegiala miljön, fysisk och psykisk påverkan av arbetsrelaterad stress och 

organisatoriska orsaker till stressfaktorer. Det sjuksköterskor upplever som stressande 

är brist på stöd, tidsbrist, minskad kontroll över sin arbetssituation, avbrott i arbetet 

och hög arbetsbelastning. De här faktorerna har en bidragande del till varför 

sjuksköterskor upplever sig utmattade. Utmattning är en orsak till varför 

sjuksköterskor blir sjukskrivna. Det är av betydelse att sjuksköterskor får utbildning 

inom stresshantering. Det är även viktigt att det forskas mer inom området för att få 

reda på varför sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och vad det finns för 

åtgärder. Det behövs även ett bättre samarbete mellan ledning och sjuksköterskor för 

att minska de arbetsrelaterade stressfaktorerna. Det behövs även ett bättre samarbete 



och mer stöd mellan ledning och sjuksköterskor för att minska de arbetsrelaterade 

stressfaktorerna.
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Abstract 

Stress is a growing condition which contributes to more sickness absence within the 

nursing profession. To make organizations more aware of nurses' current situation, it 

is important to highlight their experiences of stress at work. The aim was to describe 

the factors that make nurses experience occupational stress. The study is designed as a 

literature review. Five headlines emerged in the results which were: Stress factors that 

influence the patient care and patient safety, stress factors that affect nurses' 

professional and personal life, stress factors in the collegiate environment, physical 

and mental impact of occupational stress and organizational causes of stress factors. 

What nurses perceive as stressful are the lack of support, lack of time, loss of control 

over their work situation, work interruption and heavy workloads. These factors have 

been a contributing part of why nurses feel fatigued. Fatigue is one reason why nurses 

sign off. It is important that nurses receive training in stress management. It is also 

important that more research in this subject to find out why nurses experiencing 

occupational stress and what the measures are. There is also a need for better 

cooperation between management and nurses to reduce occupational stressors. It is 

also needed a better cooperation and more support between management and  nurses 

to reduce occupational stress factors. 
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Inledning 

Coomber och Barriball (2007) visar statistik som tyder på att det kan bli brist på 

sjuksköterskor i framtiden, en av anledningarna är arbetsrelaterad stress, vilket kan 

leda till att sjuksköterskor vill avsluta sin tjänst. Kindenberg (2002) belyser att 

omvårdnadsyrket är ett av det mest drabbade yrket när det gäller stressrelaterade 

sjukdomar. Gonge, Jensen och Bonde (2002) anser att sjuksköterskors upplevelser av 

stress är viktigt att forska inom eftersom stress har en stor betydelse gällande 

sjuksköterskors hälsa och kvalitén på omvårdnad. Khamisa, Oldenburg, Peltzer och 

Ilic (2015) beskriver att sjuksköterskor upplever att de förlorar kontroll över deras 

arbetsmiljö och även att deras möjlighet att påverka sin arbetssituation försämras. En 

bidragande anledning till stress och förlorad kontroll inom arbetet för sjuksköterskor 

är den oro som finns för de nya beslut som tas inom politik och organisation. 

Utbrändhet har en tydlig påverkan på sjuksköterskors psykiska hälsa och 

välbefinnande, vilket har en inverkan på patienters vård (ibid.). 

Bakgrund 

Omvårdnadsyrket i relation till stress 

Omvårdnadsyrket är ett av det mest stressande och utmanande yrke då det ställs krav 

på att hantera nödsituationer, komplexitet och speciella händelser. En ökad stress för 

sjuksköterskor skapas genom negativa influenser så som en hög omsättning av 

sjuksköterskor och konflikter på arbetsplatsen (Chen, Lin, Wang & Hou, 2009). 

Psykisk stress kan vara associerad till hur individer trivs på sitt arbete, hur 

sjuksköterskor försöker hantera sin situation och slippa undan vissa saker för att 

minska på sin stress. Sjuksköterskor vill även få utbildning om hur sjukvårdspersonal 

ska handskas med sin stress (VonDras, Flittner, Malcore & Pauliot, 2009). 

Historik 

På 1300-talet uppkom termen stress och handlade då om svårigheter, motgångar eller 

åkommor hos individer. Under 1600-talet började stress användas mer i kontexten 

inom psykologivetenskap. Stress användes systematisk inom psykologivetenskapen 

först under 1800-talet. Det var även då kopplingen mellan sjukdomar och stress 

gjordes, exempelvis att stress var en grundande faktor till många fall av kärlkramp 

(Lazarus & Folkman, 1984). Under 1900-talet utvecklades det ännu mer kopplingar 

mellan stress och sjukdomar bland annat att stress är en aktiv process i kroppen där 

kroppen reagerar antingen genom att slå tillbaka eller hålla tillbaka. Lazarus och 

Folkman (1984) beskrev att stress var en biologisk process av försvar som 

tillsammans med den psykologiska faktorn utvecklades till coping för att kunna 

hantera psykisk stress. Coping var det sättet en individ hanterade situationer. 

Begreppet stress fortsatte att utvecklas och i mitten av 1900-talet började det forskas 

på hur individer skulle hantera stress och att det hörde ihop med individers olika 

förmågor att hantera stress (ibid.).  
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Definition av stress 

Kroppen, psyket och hjärnans reaktioner på olika sorters påfrestningar, krav och 

utmaningar är det som stress kan definieras som (Kindenberg, 2002). Anledningen till 

att kroppen, psyket och hjärnan reagerar vid stress, är för att kunna klara av 

utmaningar och påfrestningar genom att samla ihop kraft för att hantera 

stressreaktionen. För individens välbefinnande kan stress vara positivt. Det kan också 

bli negativt om det ställs för mycket krav som är mer än vad människan själv klarar 

av, vilket leder till en obalans i kroppen (ibid.). 

Omvårdnadsmodell och teori 

Bailey och Clarke (1992) beskriver den kognitivt-fenomenologiskt-transaktionella 

synen på stress och stresshantering med förkortningen CPT. Modellen är 

ursprungligen från Richard Lazarus år 1966 och belyser stress och stresshantering. 

Modellen utgår från individers sätt att tolka, tänka och se betydelsen av en viss 

händelse. Det är hur individen tolkar sin relation till situationen av sina tidigare 

upplevelser som är av betydelse i denna teori. Bailey och Clarke (1992) beskrev i ett 

exempel att ett instrument exempelvis en särskild blodtrycksmanschett kan upplevas 

positiv för en sjuksköterska då den hjälper henne/honom i sin arbetssituation medan 

den kan upplevas negativ för en annan sjuksköterska då det inte gynnar dennes 

arbetssituation. Bailey och Clarke (1992) påpekar att situationen kan vid ett annat 

tillfälle vara ombytt och att beroende på omständigheter så ser personer olika på 

situationen, det här är en fenomenologisk syn på stress och stresshantering. Denna 

modell kan appliceras på sjuksköterskor som en mall för hur de kan undersöka sina 

egna tolkningar av situationer som ett redskap i stresshantering (Bailey & Clarke, 

1992). 

Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) skriver om omvårdnadsteoretikern Callista Roy 

som har utformat sin teori vid namn Roys adaptionsmodell (RAM) som innefattar i 

korthet hur en människa ska hantera sina livsomständigheter. Roy belyser begreppet 

adaption vilket innebär att människan inte ska ge upp vid första anblicken utan 

försöka anpassa sig till vad som är, genom att hitta en balans i den aktuella miljön. 

Genom att aktivt försöka anpassa sig till en situation kan personens hälsa påverkas 

och därav kan det vara bra att andra individer finns till stöd. Enligt Roys modell är 

miljön allt runt omkring, vilket människan behöver samspela med för att klara av att 

finnas till. För en person ska uppnå hälsa behöver den i sin tur följa med i 

utvecklingen. Om människan trivs eller inte trivs i sin miljö så kan positiva och 

negativa stimuli uppkomma som resulterar i responser vilket påverkar de olika. Det 

Roy belyser är att sjuksköterskor behöver vara medvetna att det inte finns fulländad 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande utan hon/han måste göra det bästa av 

situationen och det beskriver Roy som en adaption (Wiklund-Gustin & Lindwall, 

2012). 
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Fysiologi 

Vid stresspåslag utsöndras hormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol som 

skickas tillbaka till hypofysen och hypotalamus som i sin tur normaliserar 

hormonerna genom att bilda kortitroptin och adrenokortitropiskt hormon. 

Glukosmetabolismen påverkas av adrenalin och noradrenalin som normaliserar och 

lagrar glukos i musklerna för att vara tillgänglig vid kraftansträngning. Även 

blodcirkulationen i musklerna påverkas genom att hjärtat får pumpa ut mer blod till 

kroppen vilket resulterar i förhöjt blodtryck (Boyle, 2012). Boyle (2012) beskriver att 

det finns ett annat ämne vid namn steroidhormonet kortisol som frigörs vid 

stresspåslag och utvinns från binjurebarken. Kortisol hjälper till att bryta ned protein 

och omvandla det till glukos, därför ordet glukokortikoid. Kortisol gör även det lättare 

för fett att bli en tillgänglig energikälla. Nästan varje cell i kroppen har en 

glukokortikoidreceptor och kan därför påverkas av stresshormoner. För att individen 

skall kunna reagera i en stressituation sker det alltid en fysisk förändring i kroppen 

(ibid.). Stressreaktionen som sker i kroppen är inte något som individen själv kan 

styra utan det sker per automatik och detta är en överlevnadsinstinkt vilket har alltid 

funnits hos människan (Kindenberg, 2002). 

Arbetsrelaterad stress 

Genom en obalans mellan egen förmåga och individens upplevda krav uppstår 

arbetsrelaterad stress. Om individen har höga krav tillsammans med dåligt socialt stöd 

och liten förmåga att påverka sin arbetssituation uppstår stress. Upplevs det att 

individen får anstränga sig mer än vad den får belöning för uppstår ytterligare en 

känsla av stress (Lundberg & Wentz, 2004). 

Karasek och Theorell (1990) beskrev att arbetsrelaterad stress har ökat frekvent i 

samhället. Inom organisationer så ökades stressen istället för att den skulle minskas 

genom försök med utbildning och lagar inom arbetsmiljön. Redan på 1960-talet var 

det aktuellt att förbättra arbetssituationer genom att minska individers arbetsrelaterade 

ohälsa med hjälp av utbildning. Trots införandet av utbildningar ökade fortfarande 

arbetsrelaterad ohälsa hos befolkningen. Inom arbetsrelaterad stress beskrevs det tre 

huvudteman vilka var: Psykologiska krav, kontroll och socialt stöd. Individer 

upplevde att det ständigt ställdes höga krav och att de inte hade någon chans att 

påverka sin arbetssituation, vilket resulterade i att de kände sig fråntagna deras frihet 

på arbetsplatsen. Karasek och Theorell (1990) menade att individer kunde ha höga 

krav på sig själva och inte alltid kunskap att bemästra sina krav. Vilket ledde till att de 

kunde ta avstånd från sina kollegor för att klara av sina egna krav respektive mål. De 

höga kraven kunde leda till att individer ständigt kände sig osäkra, vilket bidrog till att 

de kunde tappa kontroll över sin arbetssituation. När kontroll tappades på en 

arbetsplats kunde chefen tilldela individen andra arbetsuppgifter vilket den kunde 

uppleva som ett misslyckande. Hade inte individen i sin tur ett bra socialt stöd på sin 

arbetsplats eller i sin hemmiljö, kunde det bidra till att den helt tappade sin motivation 

och arbetsgnista (ibid.). 
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Virtanen, Kurvinen och Terho (2009) belyser att forskning visar att ökad arbetstid 

leder till dålig samverkan på arbetsplatsen. Det leder även till sämre patientvård och 

kan associeras till ökade fall av vårdrelaterade infektioner. Därmed uppfylls inte 

patientsäkerhetslagen då lagen säger att det ska upprätthållas en hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvården. Vårdgivare har även en skyldighet att bedriva ett 

patientsäkert arbete (SFS 2010:659). Det beskrivs även i hälso-sjukvårdslagen att där 

sjukvård bedrivs skall det finnas tillräckligt med personal och utrustning för att kunna 

bedriva en god vård (SFS 1982:763). 

Problemformulering  

Stress är tillstånd som bidrar till ohälsa vilket ökar inom sjuksköterskeyrket och fler 

sjukskrivningar görs. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress bör 

uppmärksammas för att göra individer mer medvetna om hur stress kan påverka 

hälsan, både psykiskt och fysiskt. Det är av vikt att belysa vad det är som utlöser 

stress hos sjuksköterskor. Detta för att göra organisationerna medvetna om hur de kan 

motverka de faktorer och skapa en hållbar arbetssituation för sjuksköterskor.  

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer vilka bidrar till att sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress. 

Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie och utgick från Fribergs (2012) modell. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes ur tre vetenskapliga databaser. 

Granskningsmall utgår från tabell 3, bilaga C. Där bedömdes artiklarna genom 

validitet, reliabilitet, trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. För 

att gradera artiklarnas kvalité användes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

Datainsamling 

Insamlingen av data påbörjades inledningsvis med en osystematisk sökning där 

sökord relaterade till syftet kombinerades i fritext (Friberg, 2012). Genom den 

osystematiska litteratursökning bekräftades det att tre ord var relevanta att ha som 

sökord. De tre orden var: Sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress och upplevelse. 

Inklusionskriterier för artiklarna var: Originalartiklar, publicerade efter 2010-01-01, 

skulle innefatta sjuksköterskors upplevelser av stress och att de skulle varit 

yrkesverksamma i mer än ett år. Exklusionskriterier för artiklarna var: 

Patientperspektiv och Reviewartiklar. Därefter påbörjades den systematiska 

sökningen i databaserna CINAHL, Academic Search Elite och PubMed. Sökord som 

var relaterade till syftet var sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress och upplevelse vilket 

i sin tur översattes till engelska: Nurses, occupational stress och experience* vilket 

beskrivs i bilaga A. Då occupational stress endast fanns som ämnesord i CINAHL, 
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användes det synonyma orden Job stress i Academic Search Elite och burnout, 

professional i databasen PubMed. Begränsningarna på artiklarna var att de skulle vara 

skrivna på engelska och vara vetenskapligt granskade. En begränsning sattes till sex 

års forskning, då den osystematiska sökningen redovisade att det fanns tillräckligt 

med användbara artiklar. Termen AND användes som en Boolesk sökteknik för att få 

samband mellan sökorden. Artikelsökningen gjordes samtidigt i CINAHL, PubMed 

och Academic Search Elite för att se om sökorden räckte i första sökningen. Ordet 

Nurses och Job stress användes som ämnesord och experience* som fritextord i 

Academic Search Elite och resultatet blev 118 artiklar. I databasen CINAHL 

användes orden nurses och occupational stress som ämnesord och resulterade i 106 

artiklar.  I PubMed användes Burnout, professional och ordet nurses användes som 

ämnesord och resulterade i 129 artiklar. För att en systematisk sökning ska uppnås 

söktes även fritextordet experience* i PubMed och CINAHL vilket inte resulterade i 

några nya resultatartiklar utan bara i dubbletter.  I CINAHL resulterade det i 42 

artiklar varav fem artiklar redan användes i resultatet. I PubMed resulterade det i 34 

artiklar varav en artikel användes i resultatet. Utifrån titlarna lästes 116 abstrakts i de 

tre olika databaserna och de valdes ut för att det motsvarade syftet. Av 116 abstrakt 

granskades 44 artiklar vilka upplevdes motsvara syftet. Av 44 granskade artiklar 

valdes 16 artiklar ut då artiklarnas resultat påvisade sjuksköterskors stressfaktorer 

inom yrket. När de 16 artikelöversikterna var avklarade konstaterades det att fyra 

resultatartiklar inte höll den vetenskapliga kvalitén och valdes därmed bort. Totalt 

användes 12 artiklar i studien. 

Artiklarnas kvalité, både kvantitativa och kvalitativa studier bedömdes enligt mallen 

utformad av Carlsson och Eiman (2003). Där graderades den vetenskapliga kvalitén 

med poäng som sedan omvandlades till procent. Procentantalet motsvarar i sin tur en 

grad mellan I-III, där grad I motsvarar högst kvalité och grad III lägst kvalité. För att 

erhålla grad I skulle artikeln uppnå 80 % eller mer. För att få bedömningen grad II 

skulle artikeln uppnå minst 70 % och minst 60 % för en grad III artikel. Efter 

granskning enligt Carlsson och Eiman (2003) konstaterades det att 11 artiklar 

uppnådde grad I och en artikel graderades till grad II. Det användes även ytterligare 

en kvalitetsmall för att värdera kvalitén på artiklarna med hjälp av Wallengren och 

Henricsson (2012). Där bedömdes kvalitativa artiklarna genom trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Kvantitativa artiklar bedömdes 

genom intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 12 artiklar uppnådde god 

vetenskaplig kvalité och innehöll ett resultat vilket motsvarade syftet. Redovisas i 

bilaga C.  

Databearbetning 

Tillsammans började bearbetningen inledningsvis med att göra artikelöversikter på de 

utvalda resultatartiklarna enligt bilaga C tabell 3. Bearbetningen fortsattes enligt 

Friberg (2012) där artiklarna lästes igenom flera gånger för att förstå helheten och 

därefter sammanfattades artiklarnas resultat. Under bearbetningsprocessen sorterades 
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meningsbärande enheter ut från artiklarna vilka var relevanta till syftet. De 

meningsbärande enheterna översattes från engelska till svenska. För att få en helhet av 

resultaten i artiklarna jämfördes innehållet i relation mot syftet. De meningsbärande 

enheterna jämfördes med likheter och skillnader vilket ledde till kategorisering i olika 

rubriker. De rubriker som uppkom var: Stressfaktorer vilka påverkar det patientnära 

arbetet och patientsäkerheten, stressfaktorer vilka påverkar sjuksköterskors profession 

och privatliv, stressfaktorer i den kollegiala miljön, fysisk och psykisk påverkan av 

arbetsrelaterad stress och organisatoriska orsaker till stressfaktorer. 

Forskningsetiska överväganden  

Åtta av tolv resultatartiklar redovisar att de har blivit granskade av en 

etikprövningsnämnd vilket stärker trovärdigheten i artiklarna. De resterande fyra 

resultatartiklarna beskriver inte att de har genomgått en etisk prövning dock har 

artiklarna blivit godkända av enhetschef eller universitet där studien utfördes. De 

vetenskapliga artiklarna ansågs ta få risker i deras studier och har en övervägande 

nytta, vilket stärker den vetenskapliga kvalitén. Forsberg och Wengström (2013) 

betonar vikten av att forskarna diskuterar etiska övervägande i sin studie för att värna 

om sina deltagare. De beskriver även att forskarna ska ha övervägt deltagarnas 

säkerhet före nyttan med forskningen. Lagen om etikprövning som avser människor 

(SFS 2003:460) säger att all forskning som bedrivs ska det finnas ett dokumenterat 

informerat samtycke från deltagarna vilka deltar i studien. Deltagarna i studien ska 

även ha fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt innan studien 

påbörjas.  Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ska alla personuppgifter 

behandlas konfidentiellt utan att den enskilda människan kränks. För att forskare ska 

ta del av individers personuppgifter lagligt måste ett godkännande från en etisk 

kommitté utföras (SFS 2003:460 & SFS 1998:204).  

Resultat 

Stressfaktorer vilka påverkar det patientnära arbetet och 

patientsäkerheten 

Sjuksköterskor upplevde samarbetet mellan sjuksköterska och patient som en viktig 

beståndsdel inom omvårdnadsarbetet, fungerade inte samarbetet upplevde 

sjuksköterskor stress. Stress kunde uppkomma då patienter inte ville samarbeta eller 

upplevdes ilskna (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke Caperchoine & Gaskin, 2013; 

Karkar, Dammang & Bouhaha, 2015; Laranjeira, 2012). Karkar et al. (2015) såg att 

patienter med psykiska problem kunde öka stressen hos sjuksköterskor då situationen 

var oförutsägbar eller då patienterna kunde agera oförutsägbart. Happell et al. (2013) 

beskrev att när patienter bytte ansvarig sjuksköterska eller avdelning upplevde 

sjuksköterskor att nödvändig information missades att skickas över. Den nya 

ansvariga sjuksköterskan upplevde då stress och en högre arbetsbelastning. Happell et 

al. (2013) uppmärksammade att kontakt med patienters närstående var stressande för 
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sjuksköterskor, eftersom närstående inte alltid var samarbetsvilliga och hade höga 

krav på sjukvården. Närstående till patienten ställde krav på sjuksköterskor genom 

ständiga telefonsamtal och diskussioner om att vårda patienten längre än vad 

sjukvården hade resurser till (ibid.).  

En faktor som upplevdes stressfyllt i sjuksköterskors arbete var att hantera patienter 

som var vid livets slutskede eller hade avlidit (Laranjeira, 2012; Mackusick & 

Minick, 2010). Choi, Pang, Cheung och Wong (2011) uppmärksammade att stress var 

oundvikligt för sjuksköterskor då de ständigt arbetade med liv och död, vilket 

påverkade dem känslomässigt. Att arbeta med liv och död var en påverkande 

stressfaktor hos sjuksköterskor, de kunde känna en ovisshet i patientnära omvårdnad 

då sjuka patienter plötsligt kunde avlida (Choi et al., 2011; Mackusick & Minick, 

2010). Akuta situationer såsom när en patient plötsligt blev förändrad i sitt tillstånd 

var en bidragande faktor till sjuksköterskors arbetsrelaterade stress (Laranjeira, 2012; 

Mackusick & Minck, 2010). Sjuksköterskor upplevde en stor stress då det inte fanns 

utrymme att göra fel, för om något fel gjordes kunde det påverka patienters liv och 

leda till döden (Choi et al., 2011). Det fanns situationer när sjuksköterskor upplevde 

att de skadade patienterna mer än nödvändigt, vid exempelvis en upprepad 

venprovtagning (Karkar et al., 2015).  

Sjuksköterskor vilka arbetade på sjukhus hade en tidspress där mycket skulle göras 

inom de aktuella arbetstimmarna (Baethge & Rigotti, 2013; Choi et al., 2010; 

Happell, et al., 2013). Oplanerade arbetsuppgifter ledde till störning i det arbetet 

sjuksköterskor höll på med vilket ökade deras stress. Avbrottet påverkade även 

sjuksköterskor genom att det fanns risk att de inte utförde sitt arbete korrekt (Baethge 

& Rigotti, 2013; Samia et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att avbrott tog tid och 

resulterade i mer arbetsbelastning. Arbetsbelastning upplevdes som en återkommande 

stressfaktor för sjuksköterskor (Baethge & Rigotti, 2013; Gandi, Wai, Karick & 

Dagona, 2011; Laranjeira, 2012 & Rodwell & Munro, 2013). Avbrott och 

arbetsbelastning upplevdes väldigt stressande och resulterade i att sjuksköterskor 

glömde bort arbetsuppgifter som skulle vara gjorda under arbetspasset, vilket i sin tur 

ledde till att patienter blev bortglömda och fick sämre omvårdnad (Karkar et al., 2015; 

Mackusick & Minick, 2010). Baethge och Rigotti (2013); Gandi et al. (2011); 

Rodwell och Munro (2013) uppmärksammade att sjuksköterskor kände att de 

presterade sämre när de inte hann med eller glömde bort arbetsuppgifter, vilket 

resulterade i mindre tillfredställelse på sin arbetsplats.  På grund av upplevelsen av 

minskad prestation i arbetet höjde sjuksköterskor sina egna mentala krav, vilket 

upplevdes som en stressfaktor. Sjuksköterskor upplevde sig bli irriterade och att 

arbetssituationen blev sämre för både sjuksköterskor och patienter (ibid.). Låg 

arbetsprestation och mindre tillfredsställelse på arbetet resulterade i en högre nivå av 

stress hos sjuksköterskor vilket ökades ytterligare när de arbetade över sin ordinarie 

arbetstid (Nabirye, Brown, Pryor & Maples, 2011). Karkar et al. (2015) menade att 

arbeta mer timmar än en ordinarie arbetsdag ledde till att sjuksköterskor missade 
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planerade uppgifter på grund utav trötthet och viljan att komma hem. Vilket 

resulterade i att patienter blev lidande. 

Stressfaktorer vilka påverkar sjuksköterskors profession och privatliv 

Samia, Ellenbecker, Friedman och Dick (2012) beskrev att stressfaktorer inom 

sjuksköterskeyrket var för mycket arbetsuppgifter, rollkonflikter och förlorad kontroll 

på arbetet. Rollkonflikter uppstod när sjuksköterskor hade förväntningar på sin egen 

roll, förväntningar från andra yrkesroller eller att individer i deras arbetsmiljö hade för 

många olika roller. En rollkonflikt kunde uppstå när exempelvis sjuksköterskor hade 

svårigheter att förhålla sig helt etiskt korrekt, då de ville prioritera patienten i första 

hand, vilket inte alltid var möjligt. Enligt Samia et al. (2012) ville sjuksköterskor ha 

ett terapeutiskt förhållningssätt till patienten, ha självständighet, kontroll över sin 

kunskap och miljö. För mycket arbetsuppgifter, rollkonflikter och förlorad kontroll 

över sin arbetssituation hotade sjuksköterskors förhållningssätt till sin profession och 

bidrog till arbetsrelaterad stress (ibid.). Rodwell & Munro (2013) menade att om det 

saknas kontroll över arbetssituationen, bidrog det till att sjuksköterskor inte upplevde 

hälsa och tappade kontroll på sin arbetsplats. Samia et al. (2012) skrev att 

sjuksköterskors autonomi hotades genom att hon/han inte alltid fick ta egna 

självständiga beslut, detta kunde utvecklas till förlorad kontroll på arbetet. 

Sjuksköterskor värderade kontinuitet i vården och att det fanns en professionell 

standard inom yrket. Sjuksköterskor kunde inte upprätthålla kontinuitet på grund av 

att det inte fanns tillräckligt med tid. För lite tid resulterade även i konflikter på 

arbetet och en sämre arbetsmiljö (ibid.). Enligt Gandi et al. (2011) talade erfarenheten 

som en stor fördel för sjuksköterskor eftersom de kunde kontrollera sin arbetsdag 

bättre och inte ta med sig yrket hem. Sjuksköterskor upplevde att de kunde utföra sitt 

arbete bra trots hög nivå av stress med hjälp av sin erfarenhet. Däremot 

uppmärksammade Nabirye et al. (2011) att de sjuksköterskor med mer erfarenhet och 

högre utbildning påvisade mer arbetsrelaterad stress än sjuksköterskor vilka hade 

mindre erfarenhet och lägre utbildning.  

Sjuksköterskor vilka hade barn upplevde mer stress än de sjuksköterskor som inte 

hade barn vilket kunde associeras till rädsla (Nabiyre et al., 2011). Choi et al. (2011) 

menade att sjuksköterskor upplevde rädsla av att ta med infektioner hem till sin familj 

och kände sig stressade över riskerna det medförde att vara nära patienter som var 

smittsamma. Två studier beskrev att sjuksköterskor vilka hade sämre kontroll på sitt 

arbete och mindre erfarenhet hade en tendens att ta med sig yrket hem, vilket 

resulterade i att sjuksköterskor tänkte mer på arbetet än att umgås med sin familj 

(Choi et al., 2011; Gandi et al., 2011). Upplevelsen av en stressfylld arbetsdag 

påverkade sjuksköterskor negativt efter arbetstid (Gandi et al., 2011) och kunde leda 

till att sjuksköteskor blev utbrända relaterat till irritation och dålig sömn (Gandi et al., 

2011; Mackusick & Minick, 2010; Schulz, Damkröger, Voltmer, Löwe, Driessen, 

Ward & Wingenfeld, 2011).   
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Stressfaktorer i den kollegiala miljön 

Happell et al. (2013); Laranjeria (2011); Mackusick och Minick (2010) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde brist av stöd från deras medarbetare vilket bidrog till 

konflikter på arbetsplatsen. Happell et al. (2013) belyste att de konflikter som kunde 

uppkomma var att vid skiftbyte hade ansvarig sjuksköterska på dagen inte gjort de 

arbetsuppgifter som skulle göras, vilket bidrog till att kvällsjuksköterskan fick en 

tyngre arbetsbelastning vilket resulterade i att hon/han blev både irriterad och 

stressad. Mackusick och Minick (2010); Happell et al. (2013) belyste att 

kommunikationsproblem påverkade arbetsklimatet negativt för sjuksköterskor vilket 

bidrog till en känsla av stress. När en sjuksköterska var i behov av stöd upplevde 

han/hon ignorans från medarbetare och fick klara sig på egen hand (ibid.). Samarbetet 

mellan andra yrkeskategorier så som läkare påtalades som stressfyllt då läkare oftast 

inte fanns tillgängliga, var ovänliga eller ansåg att deras kompetens inte var 

behövande, det kunde skapa konflikter mellan läkare och sjuksköterska. Konflikten 

skapade en stressande känsla hos sjuksköterskor då hon/han upplevde en minskad 

känsla av stöd (Happell et al., 2013; Karkar et al., 2015; Mackusick & Minick, 2010).  

Fysisk och psykisk påverkan av arbetsrelaterad stress 

Choi et al. (2011); Mackusick och Minick, (2010); Schulz et al. (2011) 

uppmärksammade sjuksköterskors upplevelser av stress vilka ledde till fysiska besvär. 

Sjuksköterskor uppgav att de kände sig oroliga över deras hälsa då de utsatte sig för 

arbetsrelaterade risker, vilka kunde leda till exempelvis ryggproblem. Mackusick och 

Minick (2010) belyste stressfaktorer så som arbetskrav, tidsbrist och mentala krav i 

sjuksköterskors yrke, vilka ledde till fysiska besvär. Sjuksköterskor uppgav att deras 

arbetsdag kunde leda till dålig sömn. Vid sänggående gick sjuksköterskor igenom 

arbetsdagen och då upplevde sjuksköterskor att de inte var nöjda med 

arbetsprestationen. Det ledde till att sjuksköterskor upplevde sig trötta och att det 

störde de kommande arbetsdagarna. Sjuksköterskor belyste att deras trötthet på grund 

av stress ledde till utmattning och att de i sin tur inte orkade arbeta (ibid.). Schulz et 

al. (2011) uppmärksammade att sömnsvårigheter kunde leda till att sjuksköterskor 

upplevde huvudvärk under arbetstid, vilket påverkade deras arbetsdag negativt. Andra 

fysiska symtom som sjuksköterskor upplevde på grund av arbetsrelaterad stress var att 

de hade problem med magen, värk i nacken och mycket spänningar i kroppen vilket 

också kunde ge huvudvärk. Sjuksköterskor upplevde även smärta, 

koncentrationssvårigheter i sitt arbete och även att stress gav symtom av hjärt-

kärlproblematik (ibid.).  

Gandi et al. (2011) beskrev att upplevda stressfaktorer hos sjuksköterskor var för hög 

arbetsbelastning, förlorad kontroll på sitt arbete, brist på socialt stöd och för lite 

erfarenhet, vilket ledde till psykisk utmattning och i sin tur resulterade i utbrändhet. 

Gandi et al. (2011) belyste även att sjuksköterskor upplevde en kombination mellan 

arbetskrav och sårbarhet som en bidragande faktor till utbrändhet.  
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Organisatoriska orsaker till stressfaktorer 

Gandi et al. (2011); Laranjeira (2012) beskrev att sjuksköterskor upplevde att 

organisationen satte för höga krav, gav för lite stöd och de upplevde sig styrda inom 

sitt arbete. Li, Shang, Galatsch, Siegrist, Müller & Hasselhorn (2013); Mackusick och 

Minick (2010); Rodwell och Munro (2013) förklarade att sjuksköterskor inte 

upplevde stöd från organisationen vilket påverkade deras hälsa negativt. Rodwell och 

Munro (2013) beskrev att sjuksköterskor upplevde att om organisationen var 

engagerad på arbetsplatsen påvisade det att sjuksköterskor trivdes bättre. Fanns det 

stöd från arbetsledaren/chefer ledde det till mer arbetsglädje och välbefinnande hos 

sjuksköterskor. 

Samia et al. (2012) belyste att sjuksköterskor upplevde sig bli dåligt bemötta av 

chefer när de ville diskutera arbetsmiljöfrågor. Sjuksköterskor upplevde att 

organisationen ständigt förändrades genom nya arbetsledare vilket förändrade deras 

chanser att påverka arbetssituationer, arbetsmiljön och resulterade även i förlorad 

kontroll på arbetet (ibid.). Förlorad kontroll på arbetet tillsammans med höga 

arbetskrav, bristande socialt stöd, minskad arbetsglädje, tidsbrist, för hög 

arbetsbelastning och fysiska besvär var faktorer vilka bidrog till att sjuksköterskor 

ville lämna eller redan hade lämnat sitt yrke (Gandi et al., 2011; Li et al., 2013; 

Mackusick & Minick, 2010); Samia et al., 2012). 

Tidsbrist var en faktor vilket sjuksköterskor upplevde gav arbetsrelaterad stress 

(Happell et al., 2013 Mackusick & Minick, 2010). Mackusick och Minick (2010) 

skrev att sjuksköterskor upplevde en ökad sårbarhet på grund av att de inte hann ge 

den vård de ville till patienter. Mackusick och Minick (2010) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde att när de såg andra medarbetare missköta patientens 

omvårdnad och missade nödvändig information att dokumentera, bidrog det till att 

sjuksköterskor kände ångest och medlidande för patienter (ibid.). Att dokumentera 

och göra andra uppgifter vid sidan om upplevde sjuksköterskor tog upp mycket av 

deras tid som de egentligen ville lägga på deras patienter. Detta i sin tur resulterade i 

att sjuksköterskor fick arbeta över sin ordinarie arbetstid (Choi et al., 2010; Samia et 

al., 2012).  

Happell et al. (2013) uppmärksammade att innan sjuksköterskor ens anlänt till 

arbetsplatsen upplevde de stress på grund av att det saknades bilparkeringar, vilket 

bidrog till att sjuksköterskor kom försent till arbetsplatsen. Karkar et al. (2015); 

Happell et al. (2013) belyste stressande faktorer som sjuksköterskor var oroliga över, 

exempelvis maskiner och avancerad utrustning vilka kunde sluta fungera under ett 

arbetspass.  

Enligt Choi et al. (2011) beskrev sjuksköterskor sitt arbete som mycket krävande. 

Stressande och krävande faktorer var att sjuksköterskor upplevde hög arbetsbelastning 

på grund av att det saknades behörig personal, exempelvis läkare. Choi et al. (2011) 
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beskrev även att på grund av att det är underbemannat på arbetsplatserna så upplevde 

sjuksköterskor en högre känslighet för arbetsrelaterad stress, arbetsrelaterade skador, 

ökat ansvar till om något gick fel och en sämre uppfattning av deras vård av patienter. 

Happell et al. (2013); Samia et al. (2012) uppmärksammade att det fanns för lite 

personal, sjuksköterskor med olika mycket kompetens och erfarenheter, vilket ledde 

till att de sjuksköterskor vilka var i tjänst fick ta hand om fler patienter. Happell, et al. 

(2013) belyste på grund av en för hög arbetsbelastning bidrog det till att 

sjuksköterskor inte hann ta eller blev störda i sina raster, detta var en återkommande 

stressfaktor.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes i tre olika databaser vilka var: Academic Search Elite, 

CINAHL och PubMed. Databaserna som användes ansågs vara relevanta då de har ett 

stort innehåll på omvårdnadsforskning. Eftersom databaserna varierar i storlek och 

innehåll genomsöktes ett bredare forskningsområde vilket ses som en styrka. Till en 

början utfördes det en osystematisk sökning med fritextord för att få en inblick om 

vilka sökord som var de mest relevanta för syftet. För att ytterligare avgränsa 

sökningarna valdes ämnesord i de olika databaserna. Det är en styrka att sökningarna 

var väl utformade till problemet i alla tre databaser, vilket gav en systematisk sökning. 

De valda sökorden var aktuella för forskningsområdet. 

Att sökningen begränsades till sex år, är en styrka då litteraturstudien bygger på 

aktuell fakta. En svaghet kunde dock vara att begränsningen sattes till sex år, då fakta 

som är skriven innan kan vara betydelsefull. I den osystematiska sökningen gjordes 

det en sökning från 2005, vilket inte medförde några stora skillnader i artiklarnas 

resultatinnehåll av begränsningen från 2010. Dubbletter uppkom under sökningen av 

artiklar vilket kan ses som en styrka då problemområdet belyses med relevanta 

sökord. En svaghet är att endast resultatartiklarnas dubbletter redovisas i 

sökhistoriken och inte dubbletterna av de granskade artiklarna, detta gör det svårare 

att göra om sökningen vid ett annat tillfälle. Tre artiklar redovisar triangulering vilket 

speglar andra yrkeskategorier för att påvisa skillnader eller likheter. Dock har bara 

sjuksköterskeperspektivet plockats ut och använts då andra perspektiven inte var 

relevanta till syftet.  

Åtta artiklar använde sig av kvantitativ metod och fyra använde kvalitativ metod. De 

kvalitativa ansågs ge mer information riktat till sjuksköterskors upplevelser av 

arbetsrelaterad stress än vad de kvantitativa gav. Det är därmed en svaghet att det 

förekommer fler kvantitativa artiklar än kvalitativa artiklar. Dock ger de kvantitativa 

artiklarna ett bredare perspektiv då fler sjuksköterskors upplevelser belyses och 

stärker också innehållet i de kvalitativa artiklarna.  
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Det förekommer 11 grad I artiklar och en grad II artikel enligt granskningsmallen av 

Carlsson och Eiman (2003), vilket visar på en hög vetenskaplig kvalité i 

litteraturstudien. Av de 12 resultatartiklarna kommer två från Tyskland, två från USA, 

två från Australien, en från Nigeria, en från Portugal, en från Saudi Arabien, en från 

Kina och en från Uganda. Dock har de i en av artiklarna utfört sin studie i åtta olika 

länder vilka var, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Polen, 

Slovakien och Kina. Att artiklarna kommer från flera olika länder kan anses som en 

styrka, då det upplevs likvärdiga känslor hos deltagande sjuksköterskor i de olika 

länderna. En svaghet var att inga artiklar från Sverige används, vilket kan minska 

överförbarheten till sjuksköterskor inom svenska arbetsförhållanden. 

Då datainsamlingen är väl beskriven finns möjligheten att göra om litteraturstudien. 

En bra överblick gjordes av artiklarnas resultat med hjälp av Friberg (2012) modell av 

kodning och urskiljning av likheter och skillnader. Den vetenskapliga kvalitén av 

artiklarna var granskade av två granskningsmallar vilket stärker den vetenskapliga 

kvalitén i litteraturstudien. Artiklarna granskades med hjälp av Wallengren och 

Henricsson (2012) genom trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet, 

intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall användes även för att gradera kvalitén. Det ses även som en styrka 

att artiklarna är granskade av två för att minimera risken för missförstånd i tolkningen 

av materialet.  

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor upplever sig ha många faktorer i sin arbetsmiljö vilka påverkar deras 

arbetssituation och deras hälsa (Baethge & Rigotti, 2013; Choi et al., 2011; Gandi et 

al., 2011; Happell et al., 2013; Karkar et al., 2015; Laranjeira, 2012; Li et al., 2013; 

Mackusick & Minick, 2010; Nabirye et al., 2011; Rodwell & Munro, 2013; Samia et 

al., 2012; Schultz et al., 2011). Detta kan sättas i relation till att omvårdnadsyrket är 

ett komplext yrke (Chen et al., 2009). I Baethge och Rigotti (2013) och Samia et al. 

(2012) framkommer det att faktorer vilka är stressande inte bara har med det 

patientnära arbetet att göra utan att sjuksköterskor också påverkas av den organisation 

de behöver förhålla sig till. Sjuksköterskor känner sig alltså styrda i sitt yrkesutövande 

på grund av vilka möjligheter de har att utföra sina arbetsuppgifter. Detta leder i sin 

tur till att sjuksköterskor ställs inför en rollkonflikt, då de inte får fullfölja den 

profession de är utbildade till (ibid.). Sjuksköterskor kan känna en otillräcklighet när 

det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för att de ska kunna utöva sin 

profession på bästa möjliga sätt. Patienter kan uppfatta att det finns brister i deras 

omvårdnad, vilket påverkar sjuksköterskor genom att hon/han får dåligt samvete. Det 

dåliga samvetet kan påverka sjuksköterskor genom en rollkonflikt då deras 

yrkesprofession säger en sak och känslan säger en annan.  

Många studier visar att tidsbrist är en faktor som bidrar till att många situationer inom 

sjuksköterskors arbete blir stressande, vilket gör att sjuksköterskor får arbeta över för 
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att hinna klart med deras arbetsuppgifter (Baethge & Rigotti, 2013; Choi et al., 2010; 

Happell et al., 2013 & Samia et al., 2012). Tidsbristen gör att sjuksköterskor inte vet 

hur hon eller han ska prioritera sina arbetsuppgifter på bästa sätt (Baethge & Rigotti, 

2013; Samia et al., 2012). Sjuksköterskor finner oftast att de inte har lagt den tiden de 

vill med deras patienter, vilket gör att de känner en osäkerhet om deras aktuella 

tillstånd. Osäkerheten kan uppkomma på grund av att annan vårdpersonal har vårdat 

patienterna mer under dagen än vad sjuksköterskor själva har hunnit göra.  

Karasek och Theorell uppmärksammade redan år 1990 att stress var en ökande faktor 

inom arbetslivet vilket ses tydligt i dagens sjukvård. Att tappa kontroll över sin 

arbetssituation är ett vanligt fenomen då sjuksköterskor oftast inte får ta självständiga 

beslut då de känner sig kontrollerade av organisation och ledning (Gandi et al., 2011; 

Laranjeira, 2012 & Samia et al., 2012). Stöd är något som upplevs vara bristfälligt 

inom sjuksköterskors arbetssituation. De upplever att stöd är något viktigt för deras 

individuella hälsa och att utan stöd försämras sjuksköterskors välbefinnande, likaväl 

på arbetet som i hemmet. Stöd är en viktig beståndsdel som sjuksköterskor upplever 

att både chefer och deras medarbetare skall bli bättre på, för att uppnå en mycket 

bättre arbetsmiljö (Gandi et al., 2011; Laranjeira, 2012; Li et al., 2013; Mackusick & 

Minick, 2010 & Rodwell & Munro, 2013). Omvårdnadsteoretikern Callista Roy 

stärker att samspel med medarbetare är en betydande del i sjuksköterskors 

arbetsmiljö. Roy säger även att individer måste vara medvetna om sin miljö för att 

kunna anpassa sig och göra det bästa av situationen de befinner sig i (Wiklund-Gustin 

& Lindwall, 2012).  Bristande stöd är en påverkande faktor till dåligt arbetsklimat, där 

sjuksköterskors medarbetare spelar en stor betydelse i. Finns inte stöd från 

medarbetare uppstår kommunikationsproblem mellan parterna vilket bidrar till 

irritation och konflikter (Chen et al., 2009; Happell et al., 2013; Laranjeira, 2012 & 

Mackusick & Minick, 2010). Att som sjuksköterska inte känna stöd och tillhörighet 

med sina medarbetare gör att hon/han känner sig ensam och utelämnad. Om det inte 

finns någon känsla av tillhörighet kan det bidra till att sjuksköterskor inte känner sig 

motiverade att gå till arbetsplatsen.  

Lundberg et al. (2004) beskrev att avsaknad av det sociala stödet från privatlivet och 

höga arbetskrav kunde ha en stor betydelse i individers arbetsrelaterade stress. Detta 

ses även tydligt i flertal studier där höga krav inom sjuksköterskors yrke bidrar till en 

högre arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor upplever krav från olika håll, från 

organisation, närstående, medarbetare och sig själva (Choi et al., 2011; Gandi et al., 

2011; Happell et al., 2013 & Laranjeira, 2012). Individens egna höga krav 

uppmärksammades redan år 1990 av Karasek och Theorell, där det krävdes kunskap 

att kontrollera sina egna krav utan att det ledde till avsaknad av kontroll på sitt arbete. 

Det bekräftas även av Kindenberg (2002). Att ha höga krav inom sjuksköterskeyrket 

är viktigt då de arbetar med andra människors hälsa, mindre misstag kan leda till 

större händelser. Vilket kan särskiljas från vissa andra yrken. Arbetskrav är nyttigt för 
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sjuksköterskor om de kan hantera kraven på ett bra sätt, utan att kraven påverkar deras 

välmående.  

Virtanen et al. (2009) beskrev att dålig samverkan på arbetsplatsen bidrar till sämre 

patientvård. Sjuksköterskor upplever att det inte finns nog med resurser att bedriva ett 

patientsäkert arbete, vilket uppmärksammas i ett flertal studier (Choi et al., 2011; 

Nabyire et al., 2011; Karkar et al., 2015). På grund av ett högt arbetstempo glömmer 

sjuksköterskor av viktiga rutiner så som basala hygienrutiner, vilket påverkar 

smittspridning av bakterier på arbetsplatsen, vilket riskerar patientsäkerheten. Hälso-

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är lagar vilka upplevs brista inom 

sjukvården. Enligt Choi et al. (2011); Nabyire et al. (2011) och Karkar et al. (2015) 

finns det ständiga brister i personalstyrkan för att kunna bedriva en så säker vård för 

patienter som möjligt. Detta uppmärksammar även Purcell, Kutash och Cobb (2011) 

genom att sjuksköterskors stressnivå ökar genom underbemanning på arbetsplatsen. 

Det höga arbetstempot påverkar även sjuksköterskors hälsa genom brister i det 

ergonomiska arbetet, vilket bidrar till att sjuksköterskor får fysiska besvär, vilket i 

slutändan ger utmattning (Choi et al., 2011; Mackusick & Minick, 2010; Schultz et 

al., 2011). En av orsakerna till att sjuksköterskor inte orkar arbeta är på grund av 

utmattning, detta bekräftas i ett flertal studier. Utmattning är ett resultat av de 

stressgivande faktorer vilka sjuksköterskor upplever inom sitt yrke (Gandi et al., 

2011; Li et al., 2013 & Mackusick & Minick, 2010). 

Gandi et al. (2011) och Nabiyre et al. (2011) säger emot varandra när det gäller 

aspekten om erfarenheter inom sjuksköterskeyrket. Gandi et al. (2011) vill påpeka att 

det är med hjälp av erfarenhet en sjuksköterska hanterar stressituationer på ett bättre 

sätt, utan att låta det påverka sitt privatliv. Nabiyre et al. (2011) motsäger Gandi et al. 

(2011) genom att säga att med mer erfarenhet upplever sjuksköterskor sig mer 

stressade. Varför Nabiyre et al. (2011) talar emot det som Gandi et al. (2011) 

uppmärksammat är för att sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom yrket, anländer 

till arbetet med ett mer öppet sinne och har inte låtit sig påverkas av den 

arbetsrelaterade stressen så som erfarna sjuksköterskor har gjort. Bailey och Clark 

(1992) stärker Gandi et al. (2011) resultat genom att de skrev redan år 1992 att det 

inte är ålder i sig som är signifikant utan att det istället är individens erfarenhet vilket 

sänker stressnivån. Purcell et al. (2011) trycker även på Gandi et al. (2011) uttalande, 

genom att deras resultat visar att äldre sjuksköterskor upplever mindre stress än vad 

yngre sjuksköterskor gör.  

Konklusion och implikation 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever olika stressgivande faktorer vilka påverkar 

deras arbetsdag negativt. Sjuksköterskor upplever att avbrott är en stressfaktor vilket 

bidrar att de blir störda i sina arbetsmoment som kostar dem mer tid än planerat. 

Tiden i sin tur är den största faktorn som oroar sjuksköterskor då det finns för mycket 

att göra med för lite tid. Att uppleva stöd på sin arbetsplats har stor betydelse då en 
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känsla av trygghet uppkommer och ger sjuksköterskor kraft att hantera stressgivande 

situationer. Organisationen har makten att avgöra hur mycket stöd som sjuksköterskor 

får på sin arbetsplats och blir då den avgörande delen i sjuksköterskors upplevda 

stress.  

Fortsatt forskning behövs på området för att belysa mer ingående varför 

sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och vad de själva anser vara goda 

förändringar till en mindre stressande miljö. Mer forskning behövs även på 

sjuksköterskor vilka har lämnat sitt yrke på grund av stress och vad som fick dem att 

lämna sitt arbete. Det har uppmärksammats att det finns för lite forskning inom 

svenska förhållanden när det gäller sjuksköterskors arbetsrelaterade stress, vilket 

borde utökas. Utbildning inom stresshantering borde införas på 

sjuksköterskeutbildningar för att förbereda framtida sjuksköterskor inför deras 

kommande arbetssituation. Organisationer och ledningar behöver uppmärksamma att 

det behövs mer stöd från deras sida när det gäller all vårdpersonals arbetsmiljö.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PUBMED Academic Search Elite 

Nurses  Nurses Nurses Nurses 

Occupational stress Occupational stress Burnout, professional Job stress 

Experience Experience* Experience* Experience* 

Job stress    

Burnout, professional    
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

* = Dubbletter av aktuella resultatartiklar 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

150317 

Academic 

Search Elite 

(DE“Nurses”) and (DE“Job 

stress”)and experience* (fritextord) 

Limiters: Published date: 

20100101-20150317 

Language: English 118 35 16 9 (3)* 

150317 CINAHL 

MH “Nurses” and MH 

“occupational stress” 

Limiters: Published date: 

20100101-20150317 

Language: English 

Research article 106 36 14 2 (3)* 

150317 PUBMED 

Major “Burnout, professional” 

Mesh “Nurses”  

Limiters: Published date 

20100101-20150317 

Language: English 129 45 14 1 (1)* 

150326 CINAHL 

MH “Nurses” and MH 

“occupational stress” and 

experience* (fritextord) 

Limiters: Published date: 

20100101-20150317 

Language: English 

Research article 42 0 0 0 (5)* 

150326 PUBMED 

Major “Burnout, professional” 

Mesh “Nurses” and experience* 

(fritextord) 

Limiters: Published date 

20100101-20150317 

Language: English 34 0 0 0 (1)* 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Baethge, A., & Rigotti, T. (2013). Interruptions to workflow: Their relationship with irritation and 

satisfaction with performance, and the mediating roles of time pressure and mental demands. 

Work & Stress, 27(1), 43-63. doi:10.1080/02678373.2013.761783 

Land  

Databas 

Tyskland  

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka hur avbrott i arbetsflödet påverkade sjuksköterskors uppfattningar om 

prestandan, irritation, förmedlande roller, tidspress och psykiska krav. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod   

Deduktiv beskrivande design. Randomiserad intervall studie. 

Urval Bekvämlighetsurval. Forskarna kontaktade 56 sjukhus i Tyskland och deras chefer om de ville 

delta i studien. Totalt 10 sjukhus valde att delta i studien.  

Inklusionskriterie: Att arbeta fem morgonpass inom den period som datainsamlingen skedde, det 

gick även att arrangera att en frivillig fick morgontider för att kunna delta. Urvalet bestod av 133 

sjuksköterskor (8,3 % män) från 10 tyska sjukhus. 

Datainsamling Deltagarna fyllde i en dagbok i fem dagar. Det var flera olika enkäter/frågor relaterade till olika 

huvudfrågor som forskarna har i sina hypoteser. Datainsamlingen för alla deltagande ägde rum 

mellan juni och december 2010. 

Dataanalys Forskarna har använt sig av flera nivåer av analyser eftersom de dagliga instrumenten inte är 

beroende av varandra. De har använt sig av hierarkisk linjär modellering (HLM). Multilevel 

analyser är gjorda för att se beroenden mellan nivåerna på analysen på grund av upprepade 

åtgärder. Intra-class korrelationer (ICC) användes för att förklara variationen av de olika nivåerna. 

Sobelz-test gjordes och om utfallsvariabel var i två delar användes logistisk regression. 

Bortfall Externt bortafall: 46 sjukhus  

Internt bortfall: Redovisas inte 

Slutsats Avbrott i sjuksköterskors dagliga arbete är en stor stressfaktor och påverkar sjuksköterskor 

negativt genom ökade krav och mer avbrott. Avbrott i sjuksköterskors arbetsflöde är en stress som 

påverkar sjuksköterkors arbetssituation. Det relaterar till att det glöms göra saker som är tänkta att 

göra, en minskning av ens egen tillfredställelse av sin prestation på arbetet. Sjuksköterskor 

upplever även irritation efter arbetspasset. Avbrott i arbetet leder till högre tidspress och högre 

mentala krav hos sjuksköterskor.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern validitet: Syftet har blivit besvarat med hjälp av metoden. Urval, datainsamling, 

mätinstrument och dataanalysen beskrivs detaljerat. Validiteten stärks utav de använt sig av RCT, 

att många sjukhus i landet blev tillfrågade. Bortfall redovisas. De har använt sig av relevanta 

analysinstrument för att få god validitet i resultatet.  Studien är etiskt granskad. 

Extern validitet: Resultatets kliniska relevans diskuteras, det stärker studien att de använt sig av 

den metoden de valt för det kan mäta korrelationer ex bättre än tvärsnittsstudier. De beskriver 

dock att studien kan följas upp med andra metoder för att få ännu mera tyngd bakom resultatet. I 

början av studien har deltagarna fått fylla i sina egna demografiska data, det kan medföra en risk 

för egennyttig vinning för resultatet. Det går att generalisera resultatet till liknande sammanhang. 

Reliabilitet: Forskarnas bakgrund är beskriven med utbildning delvis erfarenhet.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Task load Index (TLX) är väl använt och har god 

reliabilitet och validitet.  

ISTA-scale ”concentration demands” är validitetstestad. Andra skalor och frågor som användes 
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Grad: I var inte reliabilitets eller validitettestade, men däremot använt sig av beprövade frågor och skalor 

som är validitettestade och reliabilitetstestade men anpassat dem till deras syfte. 
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Artikel 2 

Referens Choi, S-P., Mei-che Pang, S.,Cheung, K., & Kwok-shing Wong, T. (2011). Stabilizing and 

destabilizing forces in the nursing work enviroment: A qualitative study on turnover intention. 

International Journal of  Nursing Studies, 48(2011), 1290-1301. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.03.005 

Land  

Databas 

Kina 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utöka förståelsen varför sjuksköterskor vill lämna sitt arbete genom att utforska 

legitimerade sjuksköterskors egna erfarenheter av att arbeta i Hong Kongs allmänna sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval 26 legitimerade sjuksköterskor rekryterades genom ett snöbollsurval. 9 män och 17 kvinnor deltog 

i studien.  

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer utfördes i ett privatrum på universitetet eller sjukhuset. 

Inledningsvis ställdes en öppenfråga till informanterna. Intervjuer fortskred tills ingen ny 

information tillkom. Intervjuerna pågick mellan 45-90min och var digitalt inspelade och 

transkriberade.  

Dataanalys De första 22 intervjuerna transkriberades och kategoriserades i olika delar, medan de återstående 

fyra intervjuerna påvisade endast skillnader mellan de första kategoriserade delarna. Analys 

gjordes enligt Van Kaam (1966). All den transkriberade data lästes igenom två gånger. De 

deltagande sjuksköterskornas perspektiv till deras arbete och deras arbetsmiljö extraherades och 

listades tabell 3.  

Bortfall Inget externt eller internt bortfall redovisas 

Slutsats Sjuksköterskor beskriver sjuksköterskeyrket som stressfyllt och bidrar till sårande aspekter hos 

dem. De känner sig även oroliga över deras hälsa genom att de utsätter sig för arbetsrelaterade 

risker som exempelvis ryggproblem. Sjuksköterskor beskriver även att de upplever en stressor att 

utsätta sig för infektioner i arbetet genom arbete på en infektionsavdelning och att det är en stor 

risk att dem tar med sig bakterier hem och smittar sina barn. De upplever även att stress är 

oundvikligt när de arbetar ständigt med liv och död vilket påverkar sjuksköterskors känslor. 

Sjuksköterskorna upplever en stor stress då det finns krav på att de inte får göra något fel alls, för 

om något fel görs kan det påverka patienters liv. De beskriver även att arbetet är mycket krävande 

och bidrar till att sjuksköterskorna tar med sig arbetet hem då hjärnan är i full gång att bearbeta 

arbetsdagen, vilket sjuksköterskorna beskriver att det tar upp den tiden de gärna hade varit 

närvarande med deras familj. De beskriver att på grund utav att det är underbemannat på 

arbetsplatserna så upplever sjuksköterskorna en högre känslighet för arbetsrelaterad stress, 

arbetsrelaterade skador, ökat ansvar till om något går fel och en sämre uppfattning av deras vård. 

En stressfaktor som sjuksköterskorna beskriver är att de lägger mycket tid på att dokumentera och 

göra andra uppgifter vid sidan om bidrar till att patienterna får mindre av deras tid.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks med citat. Forskningsprocessen beskrivs 

detaljerat. Deltagarkontroll eller triangulering beskrivs inte. Studien är etiskt granskad 

Pålitlighet: Forskarteamet har utfört och transkriberat intervjuerna. Forskarnas förförståelse 

beskrivs. Kvalitén på utrustningen beskrivs inte.  

Bekräftelsebarhet: Intervjuerna varade mellan 45-90 min och forskarna diskuterar att deras 

förförståelse kan ha påverkat resultatet något. Medbedömare används. Insamling och 

databearbetning beskrivs.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten är delvis säkrade genom 
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Grad: I 

forskningsprocessens alla steg. Kan överföras till liknande sammanhang dock inte andra 

sammanhang enligt forskarna. Studien kan i viss mån överföras till andra i liknande sammanhang.  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Gandi, J. C., Wai, P. S., Karick, H., & Dagona, Z. K. (2011). The role of stress and level of 

burnout in job performance among nurses. Mental Health in Family Medicine, 8(3), 181-194. 

Land  

Databas 

Nigeria 

CINAHL 

Syfte Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka uppfattningen av stress och grad av 

utbrändhet, om det har något samband med sjuksköterskors arbetsprestation. Forskningsmål under 

studien var: 

 Att bedöma förekomsten av utbrändhet 

 Att undersöka betydelsen av arbetsegenskaper 

 Att fastställa om det leder till att sjuksköterskor tar med sig arbetet hem, och om det finns 

störningar avseende utbrändhet för nigerianska manliga och kvinnliga sjuksköterskor.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Deduktiv explorativ design, tvärsnittsstudie.  

Urval Studien samlades från sjuksköterskor i utvalda städer i Nigeria. Forskarna har använt sig av 

stratifierat urval från sex geografiska zoner i Nigeria. Totalt deltagande var (n = 2245).  

Datainsamling Forskarna använde sig av det beprövade Maslach Burnout Inventory-General survey (MBI-GS) 

Som innehöll 22 teman och tre skalor för att mäta utbrändhet. Job Autonomy Questionnaire (JAQ) 

mätte arbetsbelastning. Kontroll på arbetet mättes med hjälp av fyra teman som inrikta sig på 

motivation och känslor. Socialt stöd mättes med hjälp av frågeformuläret Questionnarie on 

Organisational stress-Doetinchem (VOS-D). Arbetsinnehåll mättes med hjälp av the Job 

Diagnostic survey (JDS). Arbetsrollen hemma (WHI) och arbetsrollen på arbetet (HWI).      

Dataanalys Alla analyser gjordes med programmet SPSS. De gjorde premilära analyser med hjälp av 

standardavvikelser, Pearson´s (korrelation) och medelvärde. För att se sambanden mellan män och 

kvinnor, se om det fanns någon skillnad mellan utbrändhet mellan könen. T-test gjordes. De har 

använt sig utav Utrechte Burnout Schaal (UBOS) manual för att se olikheter i utbrändhet. De 

använde sig av regressions analyser.  

Bortfall Externt bortfall: 55 sjuksköterskor valde att inte delta. 

Internt bortfall: Redovisas inte 

Slutsats Utmattning upplevs av sjuksköterskor dagligen, dock kan de utföra sitt arbete bra ändå trots hög 

nivå av stress med hjälp av sin erfarenhet. Sjuksköterskor upplever en kombination mellan 

arbetskrav och emotionella känslor som en bidragande faktor till utbrändhet. Om sjuksköterskor 

tar med sig arbetet hem riskerar de att bli utbrända. På grund utav att sjuksköterskor upplever att 

organisationen sätter för höga krav och de upplever sig styrda inom sitt arbete, resulterar det i en 

stressfaktor som kan bidra till utbrändhet. Med erfarenhet inom yrket upplever sjuksköterskor sig 

ha lättare att inte ta med sig yrket hem vilket resulterar i att de upplever mindre stress. Upplevda 

stressfaktorer hos sjuksköterskor var för hög arbetsbörda, förlorad kontroll på arbetet, brist på 

socialt stöd, arbetskrav och för lite erfarenhet leder till emotionell utmattning och i sin tur 

resulterar i utbrändhet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. De har mätt det som var avsett att mäta. Urvalet är 

stort och väl beskrivet. Datainsamling och dataanalysen är väl beskriven. Materialet är 

innehållsrikt och författarnas förförståelse är delvis beskriven och studien är etiskt godkänd. 

Validiteten stärks där många kunnat delta i studien. Inget stort bortfall och det diskuteras. 

Extern validitet: Resultatet har klinisk relevans, då studien kan generaliseras men att mer studier 

behövs inom ämnet för att få mer liknande resultat. Stratifierat urval stärker den externa 

validiteten. Inga systematiska fel nämns.  



BILAGA C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Reliabilitet: Tillförlitligheten i studien är bra. De har använts sig av T-test som stärker 

reliabiliteten. De har samarbetat med assistenter som samlat in data.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformulären MBI-GS har visat sig ha god 

reliabilitet och valdiditet. JAQ formuläret är validitet och reliabilitet testat. VOS-D har visat sig ha 

validitet och reliabilitet. JDS har visat sig ha validitet och reliabilitet. Modellerna HWI och HWI 

är inte validitetstestade. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Happell, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K. J., Caperchione, C. M., & Gaskin, C. J. (2013). 

Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions. Journal of Nursing Management, 

21(4), 638-647. doi:10.1111/jonm.12037 

Land  

Databas 

Australien 

Academic search Elite 

Syfte Syftet var att identifiera, utifrån sjuksköterskors perspektiv, arbetsrelaterade stressorer och hur de 

kan reduceras. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv kvalitativ explorativ design (induktiv innehållsanalys) 

Urval Deltagarna var legitimerade sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus Queensland. Det var totalt 

38 sjuksköterskor som arbetade på olika hierarkiska nivåer och valdes ut genom ett 

ändamålsenligt urval. Inklusionskriterier: Olika hierarkiska nivåer för att få flera perspektiv.  

Datainsamling Sex fokusgrupper utfördes med sjuksköterskor. Fokusgrupper valdes som datainsamlingsmetod 

för att underlätta en fördjupad prospektering av ämnet genom gruppinteraktion. Två öppna 

intervjufrågor användes. Intervjuerna gjordes på sjukhuset där sjuksköterskorna arbetade. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, använde sig av noter i analysen. 

Dataanalys Induktiv innehållsanalys användes för att ge en bra beskrivning av deltagarnas erfarenheter. Alla 

forskarna läste transkripten självständigt för att få en helhetskänsla för innehållet. Växande 

uttalanden och avsnitt som fångade upp källor till stress kodades och hur organsationen kan 

minska stress kodades. Efter denna process grupperades koderna för att bilda identifierade teman. 

Forskargruppen träffades för att diskutera, jämföra och revidera identifierade teman tills 

konsensus och relevans nåddes 

Bortfall Externt bortfall: Redovisas inte 

Internt bortfall: Redovisas inte 

Slutsats Källor till arbetsrelaterad stress som kom fram under analysen var: hög arbetsbelastning, avsaknad 

av läkare, inte hjälpsam ledning, personalfrågor, mänskliga problem, patienters anhöriga, 

skiftarbete, bilparkering, rutiner för överlämnande av patienter, inget personalrum för endast 

sjuksköterskor, inte utvecklas i arbetet och patienters psykiska problem. Förslag för att minska 

arbetsrelaterad stress var: mer personal, eget initiativ från avdelningschefer och förändra 

skifttimmarna. Andra förslag på förändring var musik, speciella händelser, 

organisationsutveckling, garanterande raster, massörer, bekräftelse från ledningen och ledarskap 

inom vårdavdelningar. Studiens resultat belyser behovet av att förstå de olika perspektiven 

sjuksköterskor upplever på arbetsplatserna, och vikten av att sjuksköterskor kan identifiera och ta 

initiativ för att minska arbetsrelaterad stress. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Materialet är innehållsrikt och väldigt relevant. 

Författarnas förförståelse är beskriven. Urval, datainsamlingen och analysprocessen är väl 

genomförda och resultatet stärks med citat. Triangulering, perspektiv från tre olika hierarkier. 

Ingen deltagarkontroll. Studien är etiskt granskad. 

Pålitlighet: Det står inte vem som utfört intervjuerna, men att två av de tre forskarna deltagit i 

intervjuerna. Intervjuerna är transkriberade men inte vem som gjort det. Utrustningen är beskriven. 

Tydlig förförståelse av författarnas erfarenhetsbakgrund. God kvalité på forskargruppen.  

Bekräftelsebarhet: Forskarna är neutrala och har en god transparens genom hela studien. Studien 

är repeterbar då urval, datainsamling och analysprocess är beskriven.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten är bekräftade, det går att 

överföra studien till andra. Till nästa studie använda sig av större geografisk utbredning.    



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Karkar, A., Dammang, M., & Bouhaha, B. (2015). Stress and burnout among hemodialysis nurses: 

A single-Center, prospective survey study. Saudi Journal of kidney diseases and transplantation, 

26 (1). 12-18.  

Land  

Databas 

Saudiarabien 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att fastställa typen och nivån på stress bland sjuksköterskor vilka arbetar på 

en dialysavdelning. Även hur arbetesprestationen påverkas av stress, deras grad av utbrändhet och 

hur de tar till coping för att överkomma stressorer.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

En prospektiv beskrivande korrelations design 

Urval Bekvämlighetsurval. 200 sjuksköterskor tillfrågades. 93 sjuksköterskor svarade på enkäten. Av 

dessa var 19 födda i landet och 74 inte födda i landet. Det var endast kvinnor som deltog. De som 

deltog hade minst ett års erfarenhet. 

Datainsamling Forskarna använde sig utav korrelationsdesign för att se samband mellan stress och utbrändhet. 

För att mäta stress använde de sig av ett modifierat frågeformulär med skalor som handlar om 

arbetsrelaterade stressfaktorer. Där de rankade deras stressgrad på en skala 0-5. För att räkna ut 

utbrändhet använde de sig av ett frågeformulär som innefattar utbrändhet med skalor. För att mäta 

utbrändhet ytterligare fanns det sex negativa effekter av utbrändhet och var det något som passa 

in, skulle man ringa in det. För att mäta coping fick deltagarna ringa in vad som passa in bäst av 

nio förslag.  

Dataanalys Data analyserades med procentsats och poängsättning. Data behandlades med frekvensfördelning 

och procentsatser som redovisas i studien. Pearsons korrelationsmodell användes för att se 

sambanden mellan stress och utbrändhet. 

Bortfall Externt bortfall: 107 valde att inte delta 

Internt bortfall: redovisas inte  

Slutsats Sjuksköterskor som arbetar på en dialysavdelning upplever sig stressade på grund av faktorer som 

att maskiner kan gå sönder, stressen av att en maskin inte fungerar påverkar sjuksköterkors 

vardag. Sjuksköterskor kan även uppleva att sticka patienter som en stressfaktor för att de är rädda 

att skada patienterna. Sjuksköterskorna upplever en stressfaktor när patienter upplevs ilskna eller 

inte vill samarbeta. Att arbeta mer timmar än en ordinarie arbetsdag påvisar också vara en 

stressfaktor. Om inte samarbetet med kollegor, chefer och andra arbetare fungerar upplevs det vara 

en stressfaktor.  Stressfaktorer leder till att sjuksköterskorna missar uppgifter att göra i deras 

arbetsdag vilket resulterar i att patienter blir lidande. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: II 

Intern validitet: Syftet har blivit besvarat med metoden och resultatet svarar mot syftet. Studien 

stämmer bra överens med verkligheten. Urval, datainsamling och datanalysen är delvis beskriven.  

Etisk granskning beskrivs inte.  

Extern valdiditet: Resultatet har klinisk relevans och det diskuteras att det kan tillämpas i 

sjukvården. Inga systematiska fel nämns.  

Reliabilitet: Inga t-test är gjorda. De har använt sig av Pearsons korrelationsmodell. Forskarnas 

bakgrund beskrivs delvis.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Forskarna skriver att de använts sig av modifierande 

frågeformulär, men skriver inte vilka de härstammar ifrån. De beskriver formulären bra, men är 

inte validitet eller reliabilitetstestade.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Laranjeira, C. A. (2012). The effects of perceived stress and ways of coping in a sample of 

portuguese health workers. Journal of Clinical Nursing, 21(11‐12), 1755-1762. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03948.x 

Land  

Databas 

Portugal 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att klargöra sambandet mellan upplevd stress inom arbetet och typer av copingstrategier 

vilket används av Portugisiska sjuksköterskor.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Beskrivande korrelationsdesign 

Urval Ett bekvämlighetsurval gjordes och 140 sjuksköterskor var uttagna från tre universitetssjukhus i 

Portugal. Dock återlämnades bara 102 formulär och kunde användas i studien. Kriterier för att 

delta i studien var att sjuksköterskor som har arbetat på en allmän medicinsk eller kirurgisk 

avdelning i minst ett år.  

Datainsamling Ett frågeformulär varav innehöll tre delar varav demografisk data som innehöll ålder kön, år inom 

yrket, civilstatus och utbildningsgrad, även upplevd stress skala (PSS) och sätt att hantera coping 

formulär (WCQ) fanns med i formuläret. Instrumentet som användes i studien har använts i 

tidigare studier. Insamlingen av data gjordes under september – november 2009 då forskaren gick 

till varje sjukhus och delade ut frågeformulären.  

Dataanalys Analytisk statistik gjorde med hjälp av SPSS. Cronbachs alfa var över 0,7 för både PSS och WCQ 

formulären. PSS formulärets svarsalternativ var i ordinalskala. Beskrivande statistik användes för 

att klargöra demografisk data. Pearsons’s korrelation användes för att prova sambandet mellan 

stress nivå och copingstategier.  

Bortfall Externt bortfall redovisas på 38 av (n=140) 

Internt bortfall redovisas inte  

Slutsats Huvudkategorin av det som var mest stressfyllt i sjuksköterskornas arbete var att hantera patienter 

som avliditet eller var vid livets slutskede. Hantera akuta situationer, att det finns för lite stöd från 

medarbetare, höga arbetskrav och även hantera familj och patienter som inte är samarbetsvilliga är 

också det som sjuksköterskor upplever som stressgivande faktorer. Resultatet av PSS visar att mer 

än hälften av de legitimerade sjuksköterskorna upplever en hög grad av arbetsrelaterad stress.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet och har blivit besvarat av metoden. Urval, 

datainsamling, mätinstrument och analys är beskriven. Mätinstrumenten är valida. Bortfallet är 

delvis diskuterat. Studien är granskad av en etisk kommitté. Forskarna diskuterar att studien inte är 

generaliserbar till individer inom Portugals arbetskraft. Dock uppger studien nödvändig 

information. Resultatet överensstämmer med verkligheten.  

Extern validitet: Studien kan inte generaliseras till större population dock till individer i liknande 

sammanhang. Det diskuteras att studien innehöll en större del yngre sjuksköterskor varav kan 

påverka resultatet. En annan metod hade påverkat resultatet positivt.  

Reliabilitet: Cronbachs alfa redovisas till över 0,7 som tyder på god reliabilitet. Forskarens 

bakgrund är delvis beskriven och forskarens utbildning är beskriven.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformulären redovisar en god reliabilitet då 

forskarens använder sig utav färdigkonstruerade frågeformulär.  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Li, J., Shang, L., Galatsch, M., Siegrist, J., Müller, B. H., Hasselhorn, H. M., & NEXT Study, G. 

(2013). Psychosocial Work Environment and Intention to Leave the Nursing Profession: A Cross-

National Prospective Study of Eight Countries. International Journal of Health Services, 43(3), 

519-536. doi:10.2190/HS.43.3.i 

Land  

Databas 

Kina, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Polen och Slovakien. 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att jämföra ur ett brett perspektiv av arbetsfaktorer, plus bisatsen, hur stor 

sannolikheten var att sjuksköterskor vill lämna sitt yrke. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Icke experimentell design, Prospektiv studie, longitudinell.  

Urval Totalt fanns det 34,413 sjuksköterskor att tillgå, men studien hade begräsningar och genom 

stickprov (Slumpmässigt urval) blev det totalt 22,378 sjuksköterskor som arbetade på sjukhus. Det 

var en uppföljning ett år senare och av de 22,378 sjuksköterskor var det 9251 sjuksköterskor som 

deltog. Forskarna uteslöt 1,261 sjuksköterskor, totalt blev urvalet efter ett år 7990 sjuksköterskor 

som kom från länderna Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Polen, 

Slovakien och Kina, totalt 8 länder. (Alla deltagande var kvinnor).  

Datainsamling För att samla in data för de olika temana i syftet använde de sig av formulär. Först samlades 

demografisk data in. Tre skalor användes, krav, kontroll och socialt stöd. De har använt sig av ”the 

Copenhagen psychosocial Questionnaire”, Effort-Reward Imbalance (ERI), employment 

oppertunity- ja eller nej fråga, Intention to leave the nursing profession- skala.  

Dataanalys Beskrivande statistik användes. Medelvärde och standardavvikelser användes för att undersöka 

kontinuerliga variabler. Relativa frekvenser användes för att undersöka kategoriska variabler. 

Students t-test (för kontinuerliga variabler) eller Chi-square test (för kategoriska variabler) för att 

jämföra skillnader mellan sjuksköterskor som nyligen uttryckt sin avsikt att lämna vid 

uppföljningen och sjuksköterskor som inte gjorde det. Multilevel logistisk regression och 

Multilevel modellering användes.  

Bortfall Externt bortfall: 13,127  sjuksköterskor 

Internt bortfall: 1,261 sjuksköterskor 

Slutsats En uppföljning skedde ett år senare och deltagarna fick sammanlagt delta två gånger under 

studien. Det visa sig ett år senare att av de 7990 sjuksköterskorna var det 702 som ville lämna sitt 

yrke relaterat till stress på arbetet. De ansåg sig ha för mycket arbetskrav, och stor obalans mellan 

deras arbete och belöning för arbetet. Sjuksköterskor upplevde en hög ansträngning på arbetet och 

kände inget stöd från medarbetare. Att ha alldeles för mycket åtaganden och att det ständigt finns 

något att göra var en stor bidragande orsak till varför de ville lämna sitt yrke. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Intern validitet: Syftet har blivit besvarat med hjälp av metoden. Urval, datainsamling och 

datanalysen är väl beskriven. Bortfallet diskuteras. Studien är etiskt godkänd. 

Extern validitet: Resultatet kan generaliseras, då studien innefattar flera länder och kulturer. Men 

bortfallet på uppföljningen kan finnas i åtanke. Resultatet är av betydelse. Forskarna kan inte 

utesluta systematiskt fel, då sjuksköterskor vid insamlingen upplevde sig väldigt stressade.  

Reliabilitet: Forskarnas bakgrund är delvis beskriven. De har samarbetat med statistiker. T-test 

stärker reliabiliteten.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: The Copenhagen psychosocial Questionnaire har 

påvisat sig ha reliabilitet och valididet. Effort-Reward Imbalance har visat sig ha validitet.  

Andra frågor har inte testats för validitet eller reliabilitet.  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens MacKusick, C., & Minick, P. (2010). Why are nurses leaving? Findings from an initial qualitative 

study on nursing attrition. MEDSURG Nursing, 19(6), 335-340 

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att identifiera de faktorer som påverkar sjuksköterskorna vilka arbetar i en 

klinisk verksamhet, beslut att lämna sin arbetsplats. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologisk forskningsdesign 

Urval Ändamålsenligt urval-Snöbollstekniken.  

Totalt 10 sjuksköterskor som deltog i studien, två män och åtta kvinnor.  

Inklusionskriterier: Legitimerad sjuksköterska, minst ett års erfarenhet och inte arbetat på minst 6 

månader.  

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som har tillsyn och utbildningsroller. Vårdpersonal och 

undersköterskor. Sjuksköterskor som inte förnyat sin legitimation. 

Datainsamling All rekrytering skedde via telefonkontakt. Forskarna använde sig av nio framtagna frågor i tio 

intervjuer med semistrukturerade frågor, data samlades in under 2007. Alla intervjuer var 

bandinspelade och anteckningar gjordes under intervjuprocessen. Intervjuer transkriberades och 

inspelningarna jämfördes med transkriptionen för att säkerställa noggrannheten 

Dataanalys Dataanalys gjordes enligt fenomenologisk design. Transkriptioner granskades. Teman parades 

ihop med liknande teman och registrerades korrekt med stödjande dokumentation som kodades.  

Bortfall Externt bortfall: Redovisas inte 

Internt bortfall: Redovisas inte 

Slutsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De identifierade interaktioner med patienter och närstående som något känslomässigt 

välbefinnande och att det var denna interaktion som sjuksköterskorna saknade när de lämnat sitt 

yrke. Sjuksköterskorna kände sig skyldiga över att de numera inte utförde sitt yrke. Teman som 

uppkom under studien var fientlig arbetsplats, känslomässigt lidande relaterat till patientvård och 

trötthet och utmattning. Fientlig arbetsplats uppgavs när sjuksköterskor blev dåligt behandlade av 

chefer, läkare, kollegor, och avsaknad av stöd. Känslomässigt lidande relaterat till patientvård 

uppgavs kontinuerligt när sjuksköterskor kände emotionellt för patienter och ångest över att inte 

kunna ge den vård som de ville ge, eller att de upplevde att andra ignorerade patienter. 

Sjuksköterskor är ständigt utsatta för att patienter plötsligt kan avlida, upplever sjuksköterskorna 

som en stressfaktor. Trötthet och utmattning är en faktor som uppkommer på grund av stress, en 

hög sårbarhet och fysisk utmattning ligger i grunden till varför sjuksköterskor lämnar sitt yrke. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och man har mätt det som var avsett att mäta. 

Materialet som skrivs är relaterat till syfte och innehållsrikt. Det är djup och rik data med väl 

formulerade frågor till intervjuerna. Förförståelsen är delvis beskriven. Urval, datainsamling och 

analysprocessen är beskrivna. Använder sig av citat i resultatet. Ingen deltagarkontroll eller 

triangulering är gjord.  

Pålitlighet: Det uppges inte vem av de två forskarna som har utfört intervjuerna, men att de båda 

har transkriberat intervjuerna och gått igenom dem. Bandinspelning av intervjuerna. Deltagarna 

fick kopia av deras samtal av den transkriberade texten, skulle det vara så att något ville ändras 

eller forskarna missuppfattat fel, fick deltagarna möjligheten att ses igen. Följsamheten mot data 

har en god kvalité. Kvaliten på forskarna är god.  

Bekräftelsebarhet: Forskarna känns neutrala mot ämnet. De nämner inga medarbetare. Texten 

har god transparens. Urval, datainsamling och analysprocessen är väl beskrivna så studien är 
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Grad: I 

repeterbar.   

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten är bekräftade. Studien kan 

överföras med lite försiktighet. En studie på mer deltagande hade gjort att man kunnat överföra det 

på en högre skala. Men studiens resultat stärks av att liknande studier gjort med liknande resultat 
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Artikel 9 

Referens Nabirye, R-C., Brown, K-C., Pryor, E-R., & Maples, E-H. (2011) Occupational stress, job 

satisfaction and job performance among hospital nurses in Kampala, Uganda. Journal of Nursing 

Management, 19, 760-768. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01240.x 

Land  

Databas 

Uganda 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att ta reda på nivåer av arbetsrelaterad stress, arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestationer hos sjuksköterskor som arbetar på sjukhus i Kampala, Uganda. Även ta reda på 

hur stress påverkar deras arbetssituation och personliga egenskaper.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Korrelations tvärsnitt studie  

Urval Bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle vara 

legitimerade, anställda på heltid i minst 6mån och vara mellan 20 och 60 år gamla.. Ett möte ägde 

rum på fyra olika sjukhus där 400 sjuksköterskor av 1242 visade intresse att delta i studien.  

Datainsamling Data samlades in under en månad mars till april 2009. 333 frågeformulär erhöll forskarna tillbaka. 

Frågeformuläret innehöll instrument som Nurse stress index (NSI), Job Satisfaction Survey (JSS), 

Six dimension scale of nursing performance (6-DSNP) och frågor angående personliga egenskaper 

så som ålder, kön, civilstatus, antal barn, utbildningsgrad, vilken avdelning sjuksköterskan arbetar 

på och vilka erfarenheter sjuksköterskan har.  

Dataanalys Dataanalys gjordes med hjälp av SPSS. Värdena i NSI, JSS och 6-DSNP instrumenten 

analyserades genom en envägsanalys. När skillnader uppkom användes ett Tukey´s post-hoc test 

för att få en djupare insikt i skillnaderna.  

Bortfall Externt bortfall på 67 av (n=400) 

Internt bortfall redovisas inte. 

Slutsats Det redovisas att yngre sjuksköterskor mellan 20-29 år visar en mindre arbetsrelaterad stress 

gentemot äldre sjuksköterskor mellan 30-50år. Sjuksköterskor vilka har mellan 1-4 barn visar en 

högre arbetsrelaterad stress gentemot de sjuksköterskor som inte har några barn. Det visar sig även 

att sjuksköterskor på allmänna sjukhus påvisar en högre grad av arbetsrelaterad stress. Även de 

sjuksköterskorna med högre utbildningsgrad påvisar högst arbetsrelaterad stress gentemot de med 

lägre utbildningsgrad. De sjuksköterskor vilka hade arbetat mer än 20 år rapporterade högre grad 

av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor med 1-5 års erfarenhet inom yrket påvisade lägre 

arbetsrelaterad stress gentemot de som hade 6-20 års erfarenhet inom yrket. Det påvisar även att 

det finns ett samband vid ju mer timmar sjuksköterskor arbetar desto högre arbetsrelaterad stress. 

De sjuksköterskor vilka rapporterade en hög upplevd arbetsrelaterad stress påvisar även mindre 

arbetstillfredsställelse och låg arbetsprestation.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet och har blivit besvarad av metoden.  Urval, 

datainsamling, mätinstrument och analys är bra beskriven. Mätinstrumenten är alla tre 

validitetstestade. Bortfallet redovisas. Studien är etiskt godkänd.  

Extern validitet: Resultatet kan generaliseras till liknande sammahang.  

Reliabilitet: Mätinstrumenten påvisar en god reliabilitet. Då NSI visar Cronbachs alfa på 0,9, JSS 

visar på 0,91 och 6-DSNP sattes mellan 0,9-0,97. Forskarnas bakgrund och utbildning är 

beskriven. 

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Instrumenten i frågeformulären var baserade på 

amerikanska eller europeiska individer och kan därför minska reliabiliteten i frågeformuläret.  
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Artikel 10 

Referens Rodwell, J., & Munro, L. (2013). Well-being, satisfaction and commitment: the substitutable 

nature of resources for maternity hospital nurses. Journal of Advanced Nursing, 69(10), 2218-

2228. doi:10.1111/jan.12096 

Land  

Databas 

Australien 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan tre typer av organisatoriska 

resurser vilka var: jobbkontroll, socialt stöd och organisatorisk rättvisa och konsekvensen av  

arbetskrav på sjuksköterskors välbefinnande och deras attityder till arbetet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deduktiv Tvärsnittstudie. 

Urval Bekvämlighetsurval. Totalt (n = 771) bjöds in via ett brev från verkställande direktör från 

sjukhuset om de ville delta i studien, Totalt svarade 273 anställda på enkäten. Alla deltagande var 

kvinnor med en genomsnittlig erfarenhet på fem år.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes i november 2008. Författarna använde sig av ett nio instrument för att 

samla in data. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med SPSS 18.0.  Regressionsanalyser användes.   

Bortfall Externt bortfall: 498 valde att inte delta 

Internt bortfall: Redovisas inte 

Slutsats Sjuksköterskor upplever att välbefinnande, arbetsglädje och organisatoriskt engagemang hör ihop 

med varandra, om inte det ena fungerar så fungerar inte det andra. Studien kommer fram till att 

sjuksköterskor vilka upplever att de har kontroll på sin arbetsplats, upplever i sin tur 

arbetstillfredställelse. Är organisationen engagerad på arbetsplatsen påvisar det att sjusköterskor 

trivs bättre. Finns det stöd från arbetsledaren/chefer leder det till mer arbetsglädje och 

välbefinnande. Däremot om det saknas kontroll på arbetet på grund av stress, leder det till att 

sjuksköterskor upplever arbetskrav, mår inte bra och tappar kontroll. Stöd från kollegor ger 

arbetsglädje, är arbetsplatsen rättvis upplevs det väldigt positivt för sjuksköterskors välbefinnande. 

Genom att avdelningschefer ger stöd och finns tillgängliga gör att sjuksköterskor får kontroll, 

vilket leder till mindre stress. Finns inte stödet, tappas kontrollen och leder till att sjuksköterskor 

inte mår bra.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern validitet: Mätresultatet är giltigt, tydligt beskrivet. Urval, datainsamlingen och 

dataanalysen är noggrant beskriven. Resultatet svarar mot syftet och stärker även författarnas 

hypoteser vilket stärker begreppsvaliditeten. Validiteten känns trovärdig och bra i studien. Studien 

stämmer bra överens med verkligheten och resultatet stämmer in på vad andra studier kommit 

fram till. Urvalet har endast varit på ett sjukhus, för att variera säger de själva att nästa gång bör en 

liknande studie använda sig breddare geografiska plaster och dessutom ett större deltagarantal. 

Studien är etisk godkänd.  

Extern validitet: Studien kan generaliseras eftersom tidigare studier stärker studiens resultat. Det 

som framkommit som är ny information bör ses med försiktighet. Studien kan göras om med mer 

deltagande och mer varierande urval då det redovisas ett stort externt bortfall. 

Reliabilitet: Deras resultat får 0,83 på Cronbach´s alpha, vilket ökar validiteten. Inga re-test är 

gjorda men resultatet stärks med andra studier. Forskarnas förförståelse är bra beskriven. 

Forskarna har inte samarbetat med någon.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Alla mätinstrument som forskarna valt att använda 

har använts i andra studier. De är både validitets och reliabilitetstestade. Alla instrumenten har god 

validitet. Reliabiliteten är rättvis eller bra på de olika instrumenten, olika nivåer men 
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Grad: I 

reliabilitetstestade.  
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Artikel 11 

 

 

 

Referens Samia, L. W., Ellenbecker, C. H., Friedman, D. H., & Dick, K. (2012). Home Care Nurses' 

Experience of Job Stress and Considerations for the Work Environment. Home Health Care 

Services Quarterly, 31(3), 243-265. doi:10.1080/01621424.2012.703903 

Land  

Databas 
USA 
Academic Search Elite  

Syfte Studien har två forskningsfrågor som undersöktes: Hur sjuksköterskor inom hemtjänsten beskriver 

stress i sin arbetsmiljö? Och hur påverkas sjuksköterskor av stressen i sin arbetsmiljö? 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod   

Grounded theory 

Urval Ändamålsenligt urval, totalt 29 deltagande från två olika hemtjänstföretag i södra USA. Det var 

totalt 15 sjuksköterskor. I studien använde sig forskarna även av snöbollstekniken för att få 

informanter ex chefer, assistenter mm. Totalt blev det 14 informanter. 

Datainsamling Forskarna intervjuade deltagarna på deras arbetsplats i 45-75 min. De bandinspelades, totalt 

gjordes 24 intervjuer med 22 deltagare. Två enhetschefer intervjuades två gånger för att 

dubbelkolla för förtydligande och validiteten. Sju fältobservationer gjordes i sjuksköterskors 

arbetsdag. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och all data som kom in under observationer skrevs ner i en loggbok 

och anteckningar under intervjuerna skrevs ner. Dataprogrammet NVivo 7 (QSR International 

Inc., Cambridge, MA, USA) användes för att koda, analysera. Forskarna använde sig av 

mönsterkodning med hjälp av grounded theory, där teman kom fram enligt teorin. Konstant 

jämförelse med öppen och axial kodning när nya teman uppkom. 

Bortfall Externt bortfall: redovisas inte. 

Internt bortfall: En sjuksköterska 

Slutsats Studien kommer fram till flera faktorer vilka sjuksköterskor upplevde som stressande. Faktorer 

som framkom var förlorad kontroll på arbetet, rollkonflikter och överbelastningar. Andra faktorer 

som framkom som kunde vara både negativa och positiva beroende på upplevelsen av arbetsledare 

och organisationen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och metoden är relevant för syftet. Innehållsrikt 

material. Citat används i resultatet. Triangulering. Urval, datainsamling och dataanalysen är väl 

beskriven. 

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse är delvis beskriven. Huvudförfattaren har utfört intervjuerna 

och analyserat intervjuerna och med forskarna har analyserat intervjuerna. Bra följsamhet mot data 

och goda kunskaper om metoden. 

Bekräftelsebarhet: Studien har god transparens och den är repeterbar.    

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Det går att överföra 

studiens resultat på liknande grupper. Författaren diskuterar att en extern generalisering är svår att 

göra men att resultaten generaliseras till teorin om att stress på arbetet påverkar yrkesutövningen. 
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Referens Schulz, M., Damkröger, A., Voltmer, E., Löwe, B., Driessen, M., Ward, M., & Wingenfeld, K. 

(2011). Work‐related behaviour and experience pattern in nurses: Impact on physical and mental 

health. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18(5), 411-417. doi:10.1111/j.1365-

2850.2011.01691.x 

Land  

Databas 

Tyskland 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan arbetsvillkor, arbetsrelaterat beteende, 

erfarenhetsmönster, psykisk och fysisk hälsa i ett sjuksköterskeperspektiv.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Bekvämlighetsurval. Från fyra olika sjukhus i Nord-Rhein-Westfalen och Niedersachsen i 

Tyskland valde 389 sjuksköterskor att delta i studien. Av de 389 sjuksköterskorna så hade endast 

356 fullföljt formuläret och kunde därmed användas i analysen.  

Datainsamling För att samla in data användes flera olika frågeformulär.  

Dataanalys Dataanalys gjordes med hjälp av SPSS och chi-två tester. Signifikansnivån sattes till P <0,05. 

Bortfall Externt bortfall på 33 av (n=389) 

Internt bortfall redovisas inte  

Slutsats Resultatet visar att de flesta sjuksköterskor var av den mindre ambitiösa typen S (n=157) och 

(n=65) var av typen G den hälsosamma individen. De resterande sjuksköterskorna tillhörde 

risktyperna, där (n=37) var risk typ A och (n=97) var risk typ B. Det visar att arbetsrelaterad stress 

uppdagas mer hos risktyperna A och B gentemot typerna S och G. Sjuksköterskor inom typen G 

visade en mindre tillfredsställelse på arbetet gentemot de andra typerna. Den fysiska hälsan 

redogör typ S och typ G mindre fysiska symtom gentemot risktyperna A och B. De fysiska 

symtomen var: Sömnsvårigheter, hjärt-kärlproblem, problem med magen, värk i huvud och nacke, 

spänningar, emotionell reaktivitet och smärta.  Psykiska symtom som redogjordes var: Depression, 

koncentrationssvårigheter och ångest där flera sjuksköterskor upplevde dessa psykiska symtom på 

grund utav arbetsrelaterad stress. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

Grad: I 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Urval, datainsamling, mätinstrument och analys är 

delvis bra beskriven. Bortfallet redogörs. Granskning av en etiskkommitté diskuteras inte. Valet 

av analys är relevant.  

Extern validitet: Forskarna diskuterar att studien kan generaliseras i en mindre utsträckning. Det 

redogörs att det fanns en högre andel äldre sjuksköterskor i studien.  

Reliabilitet: Mätinstrument AVEM har Cronbach’s alfa 0,81. Forskarnas bakgrund och utbildning 

finns delvis beskriven.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret AVEM var validitet och 

reliabilitetstestat. 
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