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Sammanfattning  

Stress är ett begrepp som har ökat i användning den senaste tiden och är en allvarlig 

psykisk och fysisk åkomma där sjuksköterskor är den yrkesgrupp som drabbas mest 

av ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan uppkommer av 

höga krav i kombination med bristande känsla av kontroll vilket kan orsaka en 

psykisk ohälsa som kan resultera i ångest och depression. Det påverkar 

sjuksköterskans prestationsförmåga som drabbar organisationen negativt då 

vårdskador och dödligheten hos patienter ökar. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse av stress på arbetsplatsen relaterat till ohälsa. 

Studien baserades på 13 vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Resultatet 

innefattade tre huvudkategorier; upplevelser av mänskliga faktorer, upplevelser av 

organisatoriska faktorer och upplevelsen av den egna ohälsan, samt nio 

underkategorier. Sjuksköterskans upplevelse av stress skapades av bristande kunskap, 

hög arbetsbelastning, kollegiala konflikter, oregelbundna arbetstider och emotionell 

utmattning. Den höga arbetsbelastningen inkluderade stor patientvolym, korta 

vårdtider och den administrativa delen som tog mycket av den patientcentrerade tiden. 

Arbetstiderna ansågs vara ett stressmoment då övertid som orsakande brist på 

återhämtning var vanligt förekommande. För att stressen ska kunna reduceras är det 

av vikt att uppmärksamma mer personalresurser, mindre patientgrupper, längre 

upplärningstid för de nyutbildade och mer ledarskapsutbildningar till handledare. 

Forskningen som finns tillgänglig måste nå fram till organisationen för att åtgärder 

ska sättas in så att sjuksköterskorna vill stanna kvar inom professionen. 
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Abstract  

Stress is a term that has increased in use in the recent time and is a serious mental and 

physical condition in which nurses are the profession that is most affected by ill 

health in the workplace. Work-related stress among nurses, arise from the high 

demands and a lack of control, which could cause a mental illness that can result in 

anxiety and depression. This affects the nurses' performance which then have a 

negative impact on the organization when care damage and mortality in patients 

increases. The purpose of this literature review was to describe nurses' experience of 

stress at work related to ill health. The literature review was based on 13 scientific 

articles that met the objective. The result included three major categories; experiences 

of human factors, perceptions of organizational factors and the experience of their 

own illhealth as well as 9 subcategories. The nurse's experience of stress was created 

by a lack of knowledge, high workload, conflicts between colleagues, irregular 

working hours and emotional exhaustion. The high workload included large patient 

volume, short hospital stays and the administrative part that took much of the patient-

care time. Working hours were considered stressful when overtime that caused the 

lack of recovery were common. To reduce the stress it is important to pay attention to 

more human resources, smaller patient groups, longer period of training for the newly 

graduated and more leadership training for supervisors. The research that is available 

must reach the organization for measures to be instituted so that the nurses want to 

remain in the profession.  
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Inledning 

Stress är en allvarlig åkomma som kan orsaka både fysiska och psykiska problem hos 

individen som drabbas. Enligt en rapport från tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) är sjuksköterskeyrket ett av det mest utsatta yrkena relaterat till stress. Den 

höga pressen gör att nyexaminerade unga sjuksköterskor tvingas gå ner i tid för att 

orka med sitt yrke (Persson & Balksjö, 2012; Chen, Fang, & Fang, 2015). Tendensen 

att gå ner i arbetstid bland unga sjuksköterskor blir allt vanligare och kan leda till 

framtida problem då det beräknas vara en brist på 30 000 sjuksköterskor år 2030. 

Orsakerna bakom detta är tunga skift med sena kvällar och tidiga morgonpass som 

bidrar till att tiden inte finns för återhämtning vilket har visat sig vara förknippat med 

fler vårdrelaterade skador och högre dödlighet hos patienter (Persson & Balksjö, 

2012; Bae & Yoon, 2014). Brist på personalresurser inom vården har visats vara en av 

huvudanledningarna för arbetsrelaterad stress (Kato, 2014). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvården. 

Det betyder att sjuksköterskan är en sammankoppling mellan patienter, närstående, 

övriga yrkesprofessioner och mellan olika verksamheter inom hälso- och sjukvården 

vilket gör att sjuksköterskan har en stor del av ansvaret i patientvården 

(Socialstyrelsen, 2005). Ett allt vanligare problem inom sjukvården har blivit 

övertidsarbete som mellan åren 2009 och 2013 ökade med 47 %. Det är en siffra som 

motsvarar 1000 fasta tjänster vilket bidrar till ökad sjukskrivning och överarbetad 

personal (Vårdförbundet, 2013). Brist på återhämtning kan leda till långvarig stress 

som kan uppkomma av långvarig ansträngning, psykiska påfrestningar och fysisk 

smärta som kan utvecklas till kronisk stress (Sand, Haug, & Öystein, 2009). Kronisk 

stress kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar som resultat av förhöjt blodtryck, 

stresshormoner samt påverka immunförsvaret så det försvagas och risken för sjukdom 

ökar (Arnetz & Ekman, 2013).  

Sjuksköterskor är den grupp som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa vilket kan 

leda till emotionell utmattning och sjuksköterskan riskerar då att förlora sympati samt 

uppleva negativa tankar och känslor om sina patienter (Chen, Fang, & Fang, 2015). 

När sjuksköterskan inte mår bra minskar kvalitén på vårdarbetet och patienterna blir 

därför drabbade (Kato, 2014). Hög arbetsbelastning och överbeläggningar resulterar i 

att patienter får ligga i korridorer, förråd, toaletter, sköljrum och i personalens 

arbetsrum vilket påverkar uppkomsten av stress för många sjuksköterskor 

(Vårdförbundet, 2012). För att minska sjuksköterskornas psykiska ohälsa relaterat till 

stress på arbetsplatsen krävs det en förändring, stöd och utbildning då kvaliteten på 

sjuksköterskans sociala relationer och familjeliv är hotad (Kato, 2014; Persson & 

Balksjö, 2012). 
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Bakgrund 

Stress och ohälsa 

Stress är ett utav de orden som har ökat mest i användning de senaste åren. Det 

kopplas oftast ihop med; att vara otillräcklig, vara oduglig och att inte hinna med. 

Ordet stress används mer som en typ av diagnos trots att det inte finns några 

diagnostiska föreskrifter på begreppet. I stället används begreppen; utbrändhet, 

depression och utmattning som är lättare begrepp att förstå (Währborg, 2009). 

Lazarus och Folkman beskriver att stressreaktionen beror på sampspelet mellan 

individuella faktorer och stresssituationen samt när individen förväntar sig att en 

stressfull situation ska uppstå, därför behöver inte individen vara direkt utsatt för 

stresssituationen för att uppleva den (Lazarus & Folkman, 1984). Stress beskriver 

Arnetz & Ekman, (2013) upplevs i fyra fenomen, den första är stresstimuli som startar 

igång stressreaktionen, den kan bland annat utlösas av en farlig eller hotfull situation. 

Den andra är stressupplevelse som uppkommer då hjärnan inte känner igen 

stresstimulit, människan börjar då uppleva stiuationen som stressfull. Den tredje är 

stressreaktionen där uppmärksamheten till omgivningen ökar och kroppen reagerar 

med att muskulaturen akriveras samt att parasympatiska och sympatiska nervsystemet 

aktiveras, även immunsystemet aktiveras då vita blodkroppar transporteras ut i 

vävnaden. Det fjärde fenomenet är återkoppling från reaktion där upplevelsen av 

situationen belyses, detta är orsaken till att en känsla av stress upplevs (Arnetz & 

Ekman, 2013).  

Ohälsa och sjukdom kan identifieras som subjektiva upplevelser. Begreppen är i 

ständig rörelse då varje subjektiv känsla är unik. Under det senaste decenniet har 

långtidssjukskrivningarna ökat märkbart i Sverige. Ökningen kan härledas delvis till 

stressrelaterad ohälsa (Währborg, 2009). Enlig Katie Eriksson (1994) har människan 

olika subjektiva behov som måste vara i balans för att hälsa ska uppnås. När balansen 

mellan behoven rubbas uppstår en ohälsa hos människan, behoven innefattar fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Dessa behov är i ständig rörlighet och är under 

ständig utveckling (Eriksson, 1994).  

Fysiologisk reaktion på kortvarig och långvarig stress 

En kortvarig stressreaktion kan vara positivt för människan då prestationsförmågan 

ökar, immunförsvaret blir effektivare, smärtkänsligheten minskar och minnet 

förbättras (Währborg, 2009). Blir kroppen utsatt för ständiga stressreaktioner kan 

stressen bli långvarig vilket kan resultera i kronisk stress. Vid kronisk stress ökar 

risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Salilih & Abajobir, 2014). Det 

finns en risk att det höga blodtrycket blir ihållande, vilket resulterar i att blodkärlens 

väggar blir stela och till slut kan väggarna ta skada. Om det farliga kolesterolet ökar 

vid högt blodtryck kan blodfetter och kalk ansamlas i de skadade kärlväggarna och 

åderförfettning och kärlkramp kan då utvecklas. Risken ökar då för en blodpropp i 

hjärtats kranskärl och kan leda till en hjärtinfarkt. Det finns andra negativa kroppsliga 
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reaktioner på kronisk stress, bland annat att immunförsvaret försämras och 

muskelspänningar uppstår som kan ge upphov till kroniska muskelbesvär. Resultatet 

av detta blir att smärtkänsligheten och sömnsvårigheter ökar (Arnetz & Ekman, 

2013). Sömn är en av de basala delarna hos individen, både de fysiska och psykiska 

välmåendet påverkas av sömnen och hur människor fungerar under dagtid samt hur 

individer handskas med stressorer i vardagen (Åkerstedt, Kecklund, & Gillberg, 

2007). 

 

Patricia Benner, från novis till expert 

Patricia Benner`s modell från novis till expert beskriver fem stadier som 

sjuksköterskan går igenom från nyutbildad till erfaren. Dessa steg beskriver hur 

sjuksköterskans kunskap och praktiska erfarenhet utvecklar sjuksköterskan till dess att 

de är trygga i sin arbetsroll. Det förta stadiet kallar Benner för novis där 

sjuksköterskan saknar bakgrundsförståelser och erfarenheter i hur de ska agera i olika 

vårdsituationer. Sjuksköterskans arbete styrs då av regler och riktlinjer och är därför 

inte flexibla i sin arbetsroll. Det andra stadiet, avancerad nybörjare börjar 

sjuksköterskan bli mer medveten om arbetsmönster men har fortfarande ingen 

uppfattning om helheten i vårdandet då situationerna betraktas som nya. 

Sjuksköterskan är då i stort behov av stöd och behöver hjälp att prioritera 

arbetsuppgifter. Nästa stadie kallas för kompetenta stadiet. Då har sjuksköterskan fått 

arbetserfarenhet och är nu medveten om sina egna handlingar samt behärskar och 

prioriterar arbetsuppgifterna. Däremot saknar sjuksköterskan snabbhet och kritiskt 

tänkande i vårdandet. Det fjärde stadiet: skicklig, uppfattar sjuksköterskan helheten i 

omvårdnadsarbetet och kan då tolka, prioritera och åtgärda samt planera långsiktiga 

mål i arbetet utan ansträngning. Sjuksköterskan har nu egen erfarenhet och kan 

uppfatta avvikande händelser i arbetet. I sista stadiet expert, har sjuksköterskan 

färdigheter och en djupförståelse för omvårdnadssituationer och har egna visioner om 

vad som är möjligt. Sjuksköterskan har snabbt fokus på de centrala i situationer och 

behöver inte oroa sig över arbete som ligger i framtiden (Benner, 2001).  

Sjuksköterskans profession och ansvar 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger:  

 

”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten 

ska visas omtanke och respekt.” (Sveriges riksdag, 2010) 

 

Grunden för omvårdnaden är respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 

rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt. Därför ska vården vara 

respektfull oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattningar, kultur, funktionsnedsättning, 

sjukdom, kön eller sexuell läggning. Sjuksköterskan har fyra grundläggande 
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ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

lindra lidande. Sjuksköterskan ska även ge vård till individen, familjen och 

allmänheten samt att samarbeta med andra yrkesprofessioner då detta är viktiga 

faktorer för sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En gemensam etik 

och moral är något som inte finns hos medarbetarna och i arbetsgruppen automatiskt 

utan det krävs stöd från omgivningen och ledningen. Att hitta rätta strategier är något 

som ledningen måste hjälpa sjuksköterskorna med för att de ska kunna hantera 

stressen. Även tid till reflektion kring etik och moral är viktigt då det annars är lätt att 

verksamheten hamnar i en ond cirkel och det kan gå ut över patienterna och deras 

närstående (Lundin & Sandström, 2012). Sjuksköterskor har många ansvarsområden 

som kan medföra stressiga situationer då tiden är knapp för patientvård. 

Arbetsbelastningen sjuksköterskor utsätts för på senaste tid har förvärrats av 

världsomfattande brist på personal inom omvårdnaden. Stress hos sjuksköterskor 

uppkommer ofta av tidsbrist vilket kan medföra att en ohälsa hos sjuksköterskorna 

uppstår och de får svårt att fullfölja sina arbetsuppgifter. Tidspressen avgränsar 

förmågan att ta effektiva omvårdnadsbeslut, detta skapar negativa känslor samt en 

känsla av utmattning och en ökad sjukfrånvaro för sjuksköterskan (Teng, Hsiao, & 

Shou, 2010). Teamarbete inom organisationen är en faktor som förenklar och 

systematiserar samordningen mellan kollegorna och verksamheten. Teamarbete 

underlättar kommunikationsöverföringen mellan de olika yrkesprofessionerna vilket 

resulterar i snabbare vårdprocesser och att sätta patienten i centrum. Det skapar även 

en god stämning mellan yrkesprofessionerna vilket ökar välbefinnandet på 

arbetsplatsen (Berlin & Kastberg, 2011). Sjuksköterskor arbetar varierande arbetstider 

och har ett rullande schema som skiftar mellan dag, kväll och natt. Med de avtal som 

råder idag i kombination med rullande schema är det svårt för den anställda att få in 

regelbunden återhämtning och vila mellan passen. Det är inte ovanligt att 

sjuksköterskor får jobba upp till 12 timmar i sträck vilket drabbar patientsäkerheten 

då det är tre gånger större risk att göra fel än de som jobbar ett vanligt dagpass som är 

8,5 timmar. Sjuksköterskeyrket anses vara det yrke som är mest utsatt för 

arbetsrelaterad ohälsa vilket resulterar i att många sjuksköterskor upplever att 

arbetstiderna inte går att få ihop med familj, relationer och intressen om de arbetar 

heltid. Hälsosammare arbetstider skulle gynna sjuksköterskans yrkesliv då det skulle 

skapa en vård som kan generera större resultat och säkerhet (Rogers, Hwang, Scott, 

Aiken, & Dinges, 2004).  

Arbetsrelaterad stress kopplat till sjuksköterskans ohälsa ur ett 

omvårdnadsperspektiv 

Arbetsrelaterad stress uppkommer främst då de anställda upplever att trycket och 

kravet är för högt i förhållande till sjuksköterskans kunskap och förmåga att hantera 

situationen. Arbetsrelaterad stress uppkommer alltså när sjuksköterskan upplever brist 

på kontroll och stöd i en situation på jobbet (WHO, u.å.).  
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Sjuksköterskor möter olika stressorer dagligen på arbetsplatsen. De olika stressorerna 

kan vara överbelastning, skiftmönster, brist på förtroende, osäkerhet om behandling, 

konflikter med läkare, arbetsledare eller kollegor vilket kan leda till att sjuksköterskan 

känner en maktlöshet. Alla dessa faktorer påverkar sjuksköterskans effektivitet och en 

ohälsa kan uppstå (Kato, 2014). Känslan av bristande kontroll som orsakar stress kan 

uppkomma genom att sjuksköterskorna inte kan kontrollera faktorer som arbetstempo, 

arbetsmiljö, arbetstid och arbetsbelastning (WHO, u.å.). Stress som uppkommer av 

höga krav och bristande kontroll påverkar inte bara sjuksköterskan psykiskt utan 

stress i kombination med fysisk belastning kan även orsaka värk i ländrygg, axlar och 

nacke. Den psykiska ohälsan som arbetsrelaterad stress kan orsaka är bland annat 

ångest, depression och sömnlöshet vilket inverkar negativt på livskvalitén, 

välbefinnandet, sociala relationer och på familjelivet (Kato, 2014; Arnetz & Ekman, 

2013). Det kan resultera i en hög arbetsfrånvaro, hög omsättning av personal på 

arbetsplatsen, förtidspensioneringar och lägre produktivitet vilket därmed skapar lägre 

kvalité på vården för patienterna. Stress i samband med vårdande av patienter är 

dominerande i sjuksköterskans arbetsliv. Arbetet med patienter orsakar en ohälsa hos 

sjuksköterskor vilket ger en ökad risk för utbrändhet då patientarbetet tar mycket tid 

vilket ofta inte finns i sjuksköterskans dagliga arbete (Kato, 2014). 

 

Problemformulering 

Genom denna litteraturstudie beskrivs hur sjuksköterskors arbetssituation ser ut idag i 

förhållande till ohälsa och stress. Ett allt vanligare samtalsämne när vården är i fokus 

är hur stor brist det är på sjuksköterskor och att många unga sjuksköterskor inte orkar 

med pressen att jobba heltid vilket ger upphov till stress och ohälsa. De tunga 

arbetstiderna i kombination med stort ansvar och låg lön ger inte drivkraft nog till de 

unga att stanna kvar inom yrket. Många sjuksköterskor som väljer att stanna kvar 

drabbas istället av arbetsplatsrelaterad stress som under lång tid kan utvecklas och 

påverka sjuksköterskans omgivning där patienten finns och blir drabbad. Det finns ett 

stort behov av att kunskapen som finns tillgänglig för att förbättra sjuksköterskornas 

situation blir uppmärksammad och sammanställd, därför har vi valt att göra denna 

litteraturstudie.   

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av ohälsa på arbetsplatsen relaterat 

till stress.  

Metod  

Studien är genomförd som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Genom 

en strukturerad sökning av vetenskapliga artiklar gav det en ökad förståelse för ohälsa 
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och stress på arbetsplatsen. Data samlades in för att sedan kvalitetsgranskas och 

sammanställas i artikelöversikter (se bilaga C). 

Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en osystematisk litteraturöversikt för att få en överblick 

över det valda problemområdet. Därefter gjordes en systematisk litteratursökning där 

målet var att hitta material som svarade mot syfte (Östlundh, 2012). De databaser som 

användes för litteratursökningarna var PubMed med medicinsk inriktning, CINAHL 

med omvårdnadsrelaterad inriktning och Academic Search Elite (Karlsson & 

Henricson, 2012). Vid varje sökning lästes samtliga titlar därefter lästes abstrakten till 

de artiklar vars titlar svarade mot syftet för att få en övergripande syn på 

forskningsområdet av det valda ämnet. Boolesk sökteknik användes med operatoren 

AND för att inte gå miste om relevanta sökträffar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Systematiska sökningar gjordes i alla ovannämnda databaser med sökorden: Nurse, 

illness, workplace, stress, workload, nurse´s illness och experience (se tabell 1). 

Sökordet nurse söktes med och utan trunkering (*) för att bredda urvalet på antal 

träffar. Sökorden valdes utifrån syftet för att påträffa relevanta artiklar till valt ämne 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna som gjordes med sökorden nurse utan 

trunkering samt illness gav inga relevanta träffar.  

För att finna relevanta artiklar användes inklusionskriterier och exklusionskriterier  

(Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, vara publicerade mellan år 2005 och 2015, peer reviewed, 

abstract, academic journals och att artiklarna skulle beskriva legitimerade 

sjuksköterskors och före detta sjuksköterskors perspektiv på ohälsa och stress. 

Exklusionskriterierna var artiklar som belyste patienters och anhörigas perspektiv på 

sjuksköterskans stress och ohälsa på arbetsplatsen samt forskning som gjorts på 

organisationer där sjuksköterskan inte har behörighet att arbeta. 

Artikelsökning CINAHL 

Första sökningen gjordes i databasen CINAHL som är en vetenskaplig 

omvårdnadsinriktad databas vilket är relevant till valt syfte (Karlsson & Henricson, 

2012). I första sökningen användes nurse´s illness som major heading (MM) följt av 

booleska operatorn AND workplace AND stress som gav tre träffar varav samtliga 

artiklar granskades, två av dessa användes i resultatredovisningen. I sökning två 

användes i stället workload som (MM) följt av AND stress AND nurse* med 

trunkering för att finna alla relevanta artiklar inom ämnet. Denna sökning gav 296 

träffar. Artiklar vars titlar överensstämde med syftet valdes för granskning av abstrakt 

vilket genererade 15 stycken artiklar. De abstrakt som inte svarade mot syftet 

sorterades bort och därefter kvarstod tre artiklar varav två användes till 

resultatbearbetning. I tredje sökningen adderades sökordet experience till sökorden i 

sökning två vilket genererade i 103 träffar. Samtliga titlar granskades varav de som 

svarade mot syftet valdes ut för granskning av abstrakt, 15 abstrakt studerades och nio 
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av dessa svarade mot syftet. Av dessa artiklar användes fem stycken i resultatet. 

Samtliga sökningar gjordes med limits: peer reviewed, academic journals, English 

language och år 2005-2015. Mellan samtliga sökord användes booleska operatorn 

AND.  

Artikelsökning PubMed 

Samtliga sökningar som gjordes i CINAHL gjordes även i den medicinska och 

omvårdnadsrelaterade databasen PubMed. Sökningarna gjordes systematiskt med 

samma sökord, kombinationer och limits som i CINAHL. Detta genererade endast 

dubbletter av tidigare sökningar.  

Artikelsökning Academic Search Elite 

Även i databasen Academic Search Elite gjordes systematiska sökningar med samma 

sökord, kombinationer och limits som i CINAHL och PubMed där endast sökningen 

med sökorden ”workload” (MM) AND ”stress” AND ”nurse*” med trunkering AND 

”experience” gav 94 relevanta träffar. Samtliga titlar lästes där endast 10 abstrakt 

svarade mot syftet, tre av dessa var relevanta för resultatbearbetning då de 

överensstämde med valt syfte. Övriga systematiska sökningar genererade endast 

dubbletter och irrelevanta träffar. 

Totalt gjordes fem sökningar som genererade resultatartiklar i två databaser vilket 

resulterade i 497 träffar. Det gjordes även en fritextsökning på artikelns titel som 

genererade en resultatartikel då artikelns innehåll svarade mot syftet (se tabell 2). I 

varje sökning lästes samtliga titlar, där de artiklar som svarade mot syftet valdes ut för 

granskning av abstrakt. Artiklarnas 34 abstrakt granskades varav 19 granskades för 

resultatbearbetning. Samtliga artiklar granskades enskilt och därefter gemensamt. Av 

de artiklarna valdes 13 stycken ut till att representera resultatet då dessa uppfyllde 

kvalitetsgranskningens krav. Då syftet var att beskriva en upplevelse var majoriteten 

av artiklarna kvalitativa, endast fyra artiklar var kvantitativa. Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Endast 

artiklar med grad I och II från en 3-gradig skala valdes ut för att erhålla en god 

vetenskaplig kvalité i resultatet. Artiklarna härstammar från Kanada, USA, 

Australien, Kina, Nya Zeeland, Sverige, Italien och Turkiet vilket ger en global 

betydelse för resultatet då artiklarna kommer från olika delar av världen. 

Databearbetning  

I samtliga sökningar lästes titel och abstrakt på artiklarna för att få en överblick om 

artikelns innehåll. Artiklarna som visade på relevans till syftet lästes igenom och 

sparades för att sedan skivas ut i pappersformat och granskas. De artiklar som visade 

på god vetenskaplig kvalité valdes till resultatartiklar (se bilaga B). Den vetenskapliga 

kvalitén granskades med hjälp av Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall där 

endast artiklar med grad I och II valdes ut för att bibehålla en god kvalité på arbetet. 
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Samtliga artiklar granskades var och en för sig utifrån syftet. Sedan lästes de valda 

artiklarna gemensamt. Därefter sammanfattades samtliga artiklars resultatdel som 

svarade mot valt syfte med hjälp av färgkodning för att får en vidare överblick över 

ämnet. Därpå delades koderna in i olika kategorier för att lättare kunna sortera och 

finna den röda tråden genom hela resultatet. När samtliga koder var indelade i de 

olika kategorierna skapades rubrikerna till resultatet. Det skapades tre huvudrubriker: 

upplevelser av mänskliga faktorer, upplevelser av organisatoriska faktorer och 

upplevelser av den egna ohälsan. I första huvudrubriken finns det fem underrubriker: 

stressande upplevelser relaterat till otillräcklig kunskap, stressande upplevelser 

relaterat till brist på stöd, stressande upplevelser relaterat till konflikt, stressande 

upplevelser relaterat till mobbning/trakasserier och stressande upplevelser relaterat 

till kommunikation & samarbetssvårigheter. I den andra huvudrubriken finns det tre 

underrubriker: stressande upplevelser relaterat till arbetsvillkor, stressande 

upplevelser relaterat till arbetsbelastning och stressande upplevelser relaterat till 

arbetstider. I den tredje huvudrubriken finns det en underrubrik: stressande 

upplevelser relaterat till emotionell ohälsa. 

Forskningsetiska överväganden 

Det var av stor vikt att diskutera och reflektera över etiska överväganden vid 

bearbetning av resultatet för att undvika plagiering och hypoteser utan relevant 

källhänvisning. Till resultatet valdes artiklar som genomgått etisk prövning och blivit 

granskade av etikprövningsnämnder (Forsberg & Wengström, 2013). För att en artikel 

ska bli etiskt godkänd ska människans rättigheter och respekten för människovärdet 

vara uppfyllt (Olsson & Sörensen, 2011). Alla som deltar i forskningen ska frivilligt 

vara med och ge informerat samtycke. De ska även få tydlig information om frivilligt 

deltagande, rätten att dra sig ur, anonymitet och deltagarkontroll. Forskarna ska 

erhålla tystnadsplikt och arkivera känslig information på ett säkert sätt samt 

presentera både negativ och positiv data i förhållande till syftet. Det anses som oetiskt 

av forskaren att endast presentera den information som stödjer forskarens hypotes 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultat 

Upplevelser av mänskliga faktorer 

Stressande upplevelser relaterat till otillräcklig kunskap 

Sjuksköterskorna upplevde att mycket av stressen som förekom på arbetsplatsen var 

direkt kopplat till bristande kunskap och utbildning inom vården (Finlayson & Kidd, 

2010; Ward, 2011; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Happell, et al., 2013; 

Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & Argentero, 2013; Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005; Pin-pin, Pang, Cheung, & Wong, 2011). Sjuksköterskorna menade 

på att stressen uppkom när de kände en ofullständighet i mötet med sina patienter, 

speciellt när de kände att de inte besatt den kunskap som patienterna frågade efter. 

Sjuksköterskan upplevde då att patienten förlorade tillit vilket skapade en inre stress 
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hos sjuksköterskan (Ward, 2011). Ytterligare en stressor på arbetsplatsen var rädslan 

som sjuksköterskor upplevde för att göra misstag eller fel i patientvården i relation till 

bristande kunskap. Om sjuksköterskan gjorde fel eller tog fel beslut kunde patienterna 

drabbas av konsekvenser som i värsta fall kunde vara livsavgörande (Pin-pin, Pang, 

Cheung, & Wong, 2011; Happell, et al., 2013; Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & 

Argentero, 2013; Ward, 2011; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005) 

Sjuksköterskorna upplevde därför att ansvaret i patientvården var stort och 

överväldigande vilket tog mycket energi och skapade stress (Pin-pin, Pang, Cheung, 

& Wong, 2011; Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & Argentero, 2013; Sjögren, Fochsen, 

Josephson, & Lagerström, 2005; Ward, 2011). Det fanns även ett inre krav på att 

inget ogynnsamt fick hända patienterna under det dagliga arbetet vilket resulterade i 

att sjuksköterskan inte ville ta det ansvar som krävdes för sina patienter och medförde 

därför en sämre vårdkvalité för patienterna (Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005; Pin-pin, Pang, Cheung, & Wong, 2011). De sjuksköterskor som 

valde att inte involvera sig i vårdarbetet på grund av kunskapsbrist tenderade att råka 

ut för stress och utbrändhet i större utsträckning (Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & 

Argentero, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att otillräcklig kunskap och bristande 

färdighet i vårdarbetet bidrog till en stressfull arbetsmiljö då arbetsbelastningen ökade 

hos de sjuksköterskor som fick ytterligare arbetsuppgifter. De sjuksköterskor som 

hade tillräcklig kunskap fick då ägna mycket tid till att hjälpa kollegor som inte kunde 

lösa situationer på egen hand och ansvara för fler krävande patienter (Happell, et al., 

2013; Qi, et al., 2014; Finlayson & Kidd, 2010). Därför upplevdes det att 

sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet var drabbade av en högre nivå av stress (Qi, 

et al., 2014). 

Bristande rutiner har även identifierats som ett stressmoment då ett inrutat 

rutinmönster kunde skapa problem när det brast eller avvek från det dagliga 

rutinmönstret. Ett balanserat rutinmönster identifierades som svårt att hålla då akuta 

skeende kunde uppkomma vilket gjorde att sjuksköterskorna fick möta situationer 

som de inte hade kunskap att hantera (McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; 

Ward, 2011; Pin-pin, Pang, Cheung, & Wong, 2011).   

Stressade upplevelser relaterat till brist på stöd  

Ett ständigt stressmoment för många yrkesverksamma sjuksköterskor var att de sällan 

fick uppskattning eller feedback från ledning och kollegor. Det gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att de jobbade i en profession där de inte var villiga, eller 

kunde stötta varandra (MacKusick & Minick, 2010; Happell, et al., 2013; McGilton, 

Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Glasberg, Eriksson, & Norberg, 2007; Finlayson & 

Kidd, 2010). Känslan av att ledningen inte intresserade sig för att stötta personalens 

personliga kompetens och utveckling var något som många yrkesverksamma 

sjuksköterskor upplevde som stressfullt (Happell, et al., 2013; Sjögren, Fochsen, 

Josephson, & Lagerström, 2005; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014). En 

vanlig upplevelse var därför att arbeta i en organisation där deras kompetens och 
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kunskap inte utnyttjades eller uppmärksammades (Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005). 

Kollegorna var ett stöd som många sjuksköterskor saknade på arbetsplatsen. I stället 

upplevde sjuksköterskor som sökte stöd hos sina kollegor att de blev avvisade 

(Finlayson & Kidd, 2010; MacKusick & Minick, 2010; Glasberg, Eriksson, & 

Norberg, 2007). Speciellt nyutbildade sjuksköterskor upplevde detta som ett problem 

då kravet på att prestera var högt men stödet var lågt från sina mer erfarna kollegor. 

De upplevde att de blev ignorerade och lämnades ensamma i svåra situationer då de 

mer erfarna ville att de skulle bli ”tuffare” sjuksköterskor vilket resulterade i att 

många nya sjuksköterskor kände sig misslyckade och stressade (Finlayson & Kidd, 

2010; MacKusick & Minick, 2010). Den dåliga kollegiala stämningen mellan 

sjuksköterskor gjorde att stress uppkom då ingen bidrog till att stötta varandra. 

Avsaknad av uppmuntran och beröm från andra medarbetare upplevdes påfrestande, 

speciellt när de hade gjort något bra, eller kom tidigare till jobbet då många istället 

upplevde motsatsen (Finlayson & Kidd, 2010; MacKusick & Minick, 2010; Glasberg, 

Eriksson, & Norberg, 2007). En vanlig känsla upplevde sjuksköterskorna var 

ensamhet med stort ansvar då stödet de behövde för att känna sig trygga i sin 

arbetsroll inte var tillgänglig vilket orsakade dem osäkerhet och stress på 

arbetsplatsen (MacKusick & Minick, 2010).  

Stressande upplevelser relaterat till konflikter  

Konflikterna som uppstod på arbetsplatsen berodde ofta på hög arbetsbelastning och 

att sjuksköterskan inte hunnit med det arbete som förväntades innan skiftbytet 

(Happell, et al., 2013; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Leineweber, 

Chungkham, Westerlund, Tishelman, & Lindqvist, 2014; Chan, Jones, & Wong, 

2013). Sjuksköterskor upplevde att de kunde må psykiskt dåligt relaterat till intriger 

och konflikter kollegor emellan på arbetsplatsen (Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013; Leineweber, Chungkham, Westerlund, 

Tishelman, & Lindqvist, 2014). Konflikterna kunde leda till misstrivsel och missnöje 

vilket resulterade i att sjuksköterskorna kände en ständig stress. De unga och 

kvinnliga sjuksköterskorna var mer benägna att hamna i konflikter, då de manliga och 

äldre sjuksköterskorna inte visade benägenhet att hamna i konflikter lika ofta. 

(Leineweber, Chungkham, Westerlund, Tishelman, & Lindqvist, 2014; Sjögren, 

Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013). 

Miljö och omgivningsfaktorer kunde påverka hur sjuksköterskan upplevde konflikten 

mellan arbetskollegor (Leineweber, Chungkham, Westerlund, Tishelman, & 

Lindqvist, 2014; Happell, et al., 2013; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 

2005). Många sjuksköterskor upplevde ofta att en osämja uppkom i arbetsgruppen när 

för mycket tid lades på patienterna som då skapade mer arbete för resten av 

arbetsteamet. Följande obalans gjorde att den enskilda sjuksköterskan kände sig 

stressad av sitt arbetsteam som även de upplevde stress på grund av den ökade 
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arbetsbelastningen (Chan, Jones , & Wong, 2013). Arbetstider, fysisk och psykisk 

påfrestning, nivå av ansvar, socialt stöd, kompetens hos kollegor, relation med 

kollegor och politik var alla miljö- och omgivningsfaktorer som kunde bidra till 

uppkomsten av konflikt. Däremot genom att bibehålla adekvat bemanning på 

arbetsplatsen kunde lägre antal kollegiala konflikter uppmätas och därmed lägre nivå 

av stress (Leineweber, Chungkham, Westerlund, Tishelman, & Lindqvist, 2014). 

Stressande upplevelser relaterat till mobbning och trakasserier  

Sjuksköterskor upplevde att mobbning förekom på arbetsplatsen vilket orsakade en 

känsla av stress. Framförallt nyutbildade sjuksköterskor upplevde denna mobbning då 

ett flertal har upplevt verbal misshandel genom att bli kallad för skällsord så som 

”Bög”. Även fysisk misshandel i form av att bli instängd i utrymmen existerade, 

vilket skapade sorg och depression hos den utsatta sjuksköterskan. Mobbning i form 

av tystnad och ignorans förekom vilket skapade en känsla av ensamhet och att vara 

isolerad från gemenskapen. Allt för att tuffa till den nyutbildade sjuksköterskan 

(MacKusick & Minick, 2010; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; 

Happell, et al., 2013; Finlayson & Kidd, 2010). Tystnaden upplevde många 

sjuksköterskor som mer traumatiserande än den verbala mobbningen (Finlayson & 

Kidd, 2010; MacKusick & Minick, 2010). 

Ett problem inom vårdyrket var sexuella trakasserier då det ansågs vara en norm och 

accepterades av sjuksköterskorna och ledningen. Det gjorde att de sjuksköterskor som 

blev utsatta kände sig övergivna då det fanns en generell acceptans inom professionen 

och fick därmed inget stöd från sina kollegor eller ledningen (Happell, et al., 2013; 

Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; McGilton, Boscart, Brown, & 

Bowers, 2014; MacKusick & Minick, 2010; Finlayson & Kidd, 2010). En 

sjuksköterska beskrev hur hon uppmanades av sina kollegor första dagen på jobbet 

när de skulle ronda att hon skulle hon ställa sig på andra sidan patientsängen om hon 

inte ville bli tafsad på rumpan. Hon beskrev även att om hon inte gjorde detta så fick 

hon skylla sig själv. Acceptansen till dessa trakasserier orsakade henne en känsla av 

stress och ohälsa (MacKusick & Minick, 2010). Kvinnliga sjuksköterskor visade sig 

ha en större tendens att drabbas av stress då de blev könsdiskriminerande inom olika 

vårdinrättningar som krävde en ökad fysisk belastning. De manliga sjuksköterskorna 

ansåg inte att kvinnorna var tillräckligt starka för de krävande patienterna på de olika 

vårdinrättningarna (Ward, 2011).  

Stressande upplevelser relaterat till kommunikations- & samarbetssvårigheter  

Kommunikationsproblem var något som skapade stress hos sjuksköterskan. Det 

kunde vara kommunikationsproblem i mötet med patientens anhöriga. Speciellt de 

anhöriga som upplevdes extra oroliga och krävde mer tid för att ta till sig information 

än vad sjuksköterskan hade att erbjuda (Happell, et al., 2013; MacKusick & Minick, 

2010; Chan, Jones, & Wong, 2013). Brist i kommunikation i form av 

feldokumentation från kollegorna var en stressor som påverkade många 
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sjuksköterskor negativt. Stressen uppkom då sjuksköterskan upplevde att 

patientvården blev lidande på grund av detta. Ytterligare en stressor som skapades av 

den bristande kommunikationen var när avdelningsläkaren inte var kontaktbar via 

telefon eller fanns tillgänglig vilket nattpersonal upplevde som extra stressfullt 

(Happell, et al., 2013; MacKusick & Minick, 2010). Samarbetet mellan 

professionerna var något som ofta brast i patientvården vilket resulterade i bristande 

kontroll, detta genererade stress hos sjuksköterskorna (Chan, Jones, & Wong, 2013; 

MacKusick & Minick, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med läkarna 

var extra problematiskt då det ständigt uppkom brist i kommunikationen gällande 

patientvården (MacKusick & Minick, 2010).  

Ett stressmoment som många sjuksköterskor upplevde var de etiska problemen som 

kunde uppstå i vårdsituationer. En stressor hos sjuksköterskorna kunde vara när 

läkarna inte såg patienterna som individer utan som medicinska objekt. Läkarna ville 

ofta använda sig av överaggressiva behandlingar som kunde gå emot patientens och 

anhörigas autonomi vilket upplevdes som jobbigt och skapade ohälsa hos 

sjuksköterskan. Ett annat dilemma som sjuksköterskorna upplevde var när patienterna 

hölls vid liv längre än vad de borde på grund av utvecklad teknik. Det skapade ett 

ökat lidande för patienterna och ett missvisande hopp hos patienternas anhöriga vilket 

medförde ett etiskt dilemma som gick emot sjuksköterskornas profession och skapade 

en inre stress (MacKusick & Minick, 2010; Chan, Jones, & Wong, 2013; Happell, et 

al., 2013). 

Upplevelser av organisatoriska faktorer  

Stressande upplevelser relaterat till arbetsvillkor  

Sjuksköterskorna rapporterade att en stor anledning till att lämna sin anställnings 

position var de dåliga arbetsförhållandena som genererade uppkomsten av stress 

(McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013; Gök & Kocaman, 2011). Ett stressmoment 

för legitimerade sjuksköterskor var att de inte upplevde att det inte fanns möjlighet till 

utveckling inom organisationen. Många valde därför att säga upp sig då de aldrig blev 

erbjudna utbildning eller kurser och fick därför inte möjlighet till ny kunskap (Gök & 

Kocaman, 2011; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Sjögren, Fochsen, 

Josephson, & Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013). Det upplevdes som stressfullt 

hos sjuksköterskorna som kände att karriären inte utvecklades relaterat till oförmåga 

att kunna förändra sin arbetssituation. Specifikt drabbade var de sjuksköterskor som 

ansträngde sig med att läsa fristående kurser och studerade på sin fritid och ändå inte 

uppmärksammades av ledningen (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; 

Happell, et al., 2013). Ytterligare ett arbetsvillkor var den dåliga lönen inom yrket då 

sjuksköterskorna upplevde att lönen inte var i proportion till deras arbetsuppgifter, 

kompetens och ansvar (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005). 

Sjuksköterskornas stress kunde orsakas av att lönen blev felaktigt utbetalad relaterat 

till övertidsarbetet och obekväma arbetstider (Happell, et al., 2013). 
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Arbetsmiljön i form av lokaler upplevde en del sjuksköterskor vara orsaken till deras 

stress då arbetsplatsen upplevdes som deprimerande och tråkig (Sjögren, Fochsen, 

Josephson, & Lagerström, 2005; Qi, et al., 2014). Vissa sjuksköterskor saknade 

utrymmen där de kunde få en chans att slappna av under rasterna utan att bli störda av 

kollegor och patienter. Sjuksköterskorna menade på att det var viktigt att få tillgång 

till lugna tillfällen under arbetsdagen för att minska på stressen (Fiabane, Giorgi, 

Sguazzin, & Argentero, 2013; Happell, et al., 2013). Ännu en upplevelse av 

arbetsmiljön var de begränsade lokalerna då de var dåligt utformade och inte 

anpassade för all patientvård (Qi, et al., 2014). 

Stressande upplevelser relaterat till arbetsbelastning  

Arbetsbelastningen var en viktig faktor i förhållande till stressnivån hos 

sjuksköterskorna. Genom den höga arbetsbelastningen skapades stress följt av 

utmattning då sjuksköterskorna inte fick någon tid till återhämtning (Fiabane, Giorgi, 

Sguazzin, & Argentero, 2013; Happell, et al., 2013; MacKusick & Minick, 2010; 

Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Qi, et al., 2014). En av de 

vanligaste stressorena inom hög arbetsbelastning var dokumentationen av vårdarbetet 

som sjuksköterskor upplevde tog mycket av den tid som de annars hade velat lägga på 

sina patienter (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Chan, Jones, & 

Wong, 2013; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Happell, et al., 2013). 

Frustration skapades hos sjuksköterskor då de upplevde att det arbete de gjorde med 

patienterna som inte behövde dokumenteras inte var lika mycket värt som det arbetet 

som annars dokumenterades. Därför prioriterade sjuksköterskorna bort patientvård i 

form av samtal då detta normalt inte behövde dokumenteras (McGilton, Boscart, 

Brown, & Bowers, 2014; Chan, Jones, & Wong, 2013). Det upplevdes stressfullt för 

sjuksköterskorna att hinna med det administrativa arbetet vilket många upplevde som 

frustrerande då ledningen brydde sig mer om dokumenteringen än att prioritera tiden 

för patientvården (McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014). Det var inte ovanligt 

att sjuksköterskor som var missnöjda med den stora administrativa delen av yrket 

valde att säga upp sig (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Gök & 

Kocaman, 2011). 

Patientvården var ytterligare en stressor i den höga arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskan upplevde att tillhandahållandet av vård till patienterna skapade stress 

som blev överväldigande (MacKusick & Minick, 2010; Sjögren, Fochsen, Josephson, 

& Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013; Qi, et al., 2014; Chan, Jones, & Wong, 

2013). En av orsakerna var fler antal patienter per sjuksköterska, samt en högre 

medelålder hos patienterna som skapade stor belastning på sjuksköterskan (Sjögren, 

Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013; Qi, et al., 2014). 

Förutom fler patienter på avdelningarna var rotationen och trycket in och ut på 

avdelningarna högt vilket medförde korta vårdtider och resulterade i att det inte fanns 

någon tid för nedvarvning. (Happell, et al., 2013; Qi, et al., 2014; Fiabane, Giorgi, 

Sguazzin, & Argentero, 2013). En hög arbetsbelastning orsakade sjuksköterskan en 
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konstant känsla av otillräcklighet och skuldkänslor vilket orsakade en hög nivå av 

stress (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Chan, Jones, & Wong, 

2013). Telefonen var ytterligare en stressor då sjuksköterskan hela tiden var tvungen 

att vara tillgänglig trots alla tidskrävande arbetsuppgifter med dokumentation och 

patientvård (Ward, 2011). De flesta telefonsamtal som sjuksköterskan upplevde som 

stressfullt kom från anhöriga då sjuksköterskorna upplevde att detta tog mycket tid 

och att telefonsamtalen avbröt pågående arbetsuppgifter (Chan, Jones, & Wong, 

2013).  

Fysiska belastningar i form av tunga lyft upplevde sjuksköterskorna som stressfullt, 

de upplevde en oro över sin fysiska hälsa då smärtor inte var ovanligt. De vanligaste 

åkommorna var smärtor i rygg, nacke, knän, axlar och fötter. Även muskel och 

skelettproblem kunde drabba sjuksköterskan på grund av arbetsbelastningen (Pin-pin, 

Pang, Cheung, & Wong, 2011; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005).  

Stressande upplevelser relaterat till arbetstider  

Att jobba skift var en stressfaktor som grundade sig i trötthet. Både skiftbytet och 

skifttiderna upplevde många sjuksköterskor som påfrestande, speciellt de 

sjuksköterskor som hade barn och familj (Happell, et al., 2013; Chan, Jones, & Wong, 

2013; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Gök & Kocaman, 2011). 

Familjen i relation till arbetslivet var en faktor som stressade många sjuksköterskor då 

de upplevde att familjens liv krockade med arbetstiderna inom yrket. Att arbeta 

oregelbundna arbetstider, helger, högtider och övertid gjorde att många sjuksköterskor 

valde att lämna sin anställning då de prioriterade familjen (Gök & Kocaman, 2011; 

Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005). Sjuksköterskan hade ofta en hög 

arbetsbelastning vilket resulterade i att schemalagda raster inte prioriterades (Happell, 

et al., 2013; Gök & Kocaman, 2011; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 

2005). Även övertid var ett vanligt förekommande fenomen då brist på 

personalresurser gjorde att sjuksköterskor som jobbade kvällspass även fick jobba 

nattskift. Sjuksköterskorna var därmed så trötta att de upplevde att en säker 

patientvård inte kunde bedrivas (Chan, Jones, & Wong, 2013; Happell, et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde även en känsla av att alltid vara i farten och fick därmed 

ingen tid för återhämtning från stressorerna patientvården skapade (MacKusick & 

Minick, 2010; Happell, et al., 2013). Sjuksköterskorna som upplevde arbetstiden som 

ett stressmoment fick heller ingen chans att förhandla med ledningen om bättre 

arbetstider. Arbetstiderna som genererade ohälsa och stress var därmed en faktor till 

att många sjuksköterskor valde att byta karriär (Gök & Kocaman, 2011).  

Upplevelser av den egna ohälsan 

Stressande upplevelser relaterat till emotionell ohälsa  

Psykisk ohälsa skapad av en hög nivå av stress på arbetet var inte ovanligt hos 

sjuksköterskor. Till en början kunde den psykiska ohälsan framträda genom 
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sömnproblem och koncentrationssvårigheter (Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005; Glasberg, Eriksson, & Norberg, 2007; MacKusick & Minick, 

2010). Många sjuksköterskor upplevde att det ibland kunde ta flera timmar att slappna 

av när de kom hem från arbetet (MacKusick & Minick, 2010; Pin-pin, Pang, Cheung, 

& Wong, 2011). Den höga arbetsbelastningen skapade en känsla av utmattning som 

relaterade i konstant trötthet vilket gjorde att sjuksköterskan hade svårt att orka med 

sin familj och genererade därför stor ohälsa och en känsla av stress (Pin-pin, Pang, 

Cheung, & Wong, 2011; MacKusick & Minick, 2010; Happell, et al., 2013). När 

sjuksköterskan väl var ledig var rädslan att bli inringd till arbetet en stressfaktor som 

påverkade sjuksköterskans hälsa negativt. Ångest och rädsla uppkom hos 

sjuksköterskan varje gång telefonen ringde vilket var en stor stressfaktor. De 

sjuksköterskor som tackade ja till arbete på sin lediga dag hade betydligt större risk att 

drabbas av emotionell utmattning då dessa dagar upplevdes som svårare och mer 

påfrestande att ta sig igenom (MacKusick & Minick, 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde att ju bättre jobb de gjorde desto mer utmattade blev de. 

Det fanns ingen belöning för hårt arbete då arbetet aldrig tog slut. Den emotionella 

utmattningen som orsakades av stress var så påfrestande för en del sjuksköterskor 

vilket gjorde att de grät varje dag, både på jobbet och hemma (MacKusick & Minick, 

2010; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Glasberg, Eriksson, & Norberg, 

2007; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005). Det berodde ofta på att 

sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet samt ett misslyckande som 

sjuksköterskor. Det var sällan de lämnade arbetsplatsen med en känsla av stolthet över 

deras prestation. Istället upplevde sjuksköterskorna en känsla av utbrändhet och 

frustration (McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014). Sjuksköterskorna upplevde 

tillslut att de inte hade energi eller ork till göra en ända sak till, än mindre gå till 

arbetet vilket resulterade i att sjukskrivningar och karriärsbyte blev mer aktuellt 

(MacKusick & Minick, 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i uppsatsen var en systematisk litteraturstudie. Den 

systematiska litteraturstudien underlättar när en större mängd forskningsresultat ska 

sammanställas (Forsberg & Wengström, 2013). Målet var att få en övergripande syn 

på forskningen som fanns tillgänglig inom det valda området relaterat till syftet. 

Eftersom det valda syftet var att beskriva upplevelser belystes områden med en 

subjektiv inblick i området. Databaserna som användes vid artikelsökningarna var 

PubMed, CINAHL och Academic Search Elite där booleska operatorn AND enbart 

användes. Största antalet resultatartiklar fanns i CINAHL och Academic Search Elite 

som är omvårdnadsinriktade databaser och är därmed en mer säker vetenskaplig källa 

till valt syfte (Karlsson & Henricson, 2012). Sökningarna i PubMed genererade endast 

dubbletter. För att hitta väsentliga artiklar till litteraturstudien valdes sökorden: nurse, 

nurse*, illness, workplace, stress, workload, nurse`s illness och experience. Samtliga 
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sökord användes systematiskt i de använda databaserna vilket kunde ses som en 

styrka.  

Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-

2015, peer reviewed, abstract, academic journals, skrivna på engelska och att 

artiklarna skulle beskriva legitimerade sjuksköterskors och före detta legitimerade 

sjuksköterskors upplevelser på ohälsa och stress relaterat till arbetsplatsen. Även 

exklusionskriterier användes för att begränsa sökningarna till valt syfte vilket kunde 

ses som en styrka. Ingen åldersgräns eller år av erfarenhet exkluderades då alla 

upplevelser oavsett ålder, kön och erfarenhet ansågs som värdefullt i förhållande till 

valt syfte. Samtliga titlar som sökningarna genererade lästes igenom. De titlar som 

överensstämde med syftet gick vidare till granskning av abstrakt. De artiklar där 

abstrakten var relevanta granskades sedan för resultat. Alla artiklars resultat 

granskades gemensamt och enskilt vilket kunde ses som en styrka. Bortfallet i 

artiklarna har uppmärksammats och räknats med i bedömningsmallen av Carlson & 

Eiman (2003). Huvudsakligen var forskningen som användes till resultatbearbetning 

gjort på kvinnor vilket kunde ses både som en styrka då sjuksköterskeyrket är 

kvinnodominerande och en svaghet då resultatet inte är helt generaliserbart till de 

manliga sjuksköterskorna. Texten i resultatdelarna översattes till svenska vilket kunde 

ses som en svaghet då tolkningsmisstag kunde ha förekommit. Meningar som svarade 

mot syftet valdes ut och skrevs ner och färgkodades. Efter författarna nått konsensus 

kategoriserades övergripande teman vilket kunde ses som en styrka då ingen personlig 

förutfattad mening om ännet kunde uppstå. Artiklarna som valdes ut kom 

övervägande från olika länder vilket kunde ses som en styrka då resultatet fick en 

global betydelse, det kunde även vara en svaghet då resultatet inte speglade den 

europeiska befolkningen och kulturen. Samtliga 13 resultatartiklar var godkända och 

granskade av en etikprövningsnämnd vilket betydde att alla informanter i studierna 

deltog frivilligt och erbjöds anonymitet. Artiklarna kvalitetsgranskades i 

bedömningsmallen av Carlson & Eiman (2003) där endast artiklar med vetenskaplig 

grad I och II användes till resultatet. Inklusionkriterien peer reviewed användes vid 

alla sökningar då detta gav utslag på endast artiklar som var vetenskapligt granskade 

vilket kunde ses som en styrka. Åtta kvalitativa artiklar, fyra kvantitativa artiklar och 

en mixad metod artikel användes till resultatbearbetningen. Det kunde ses som en 

fördel att majoriteten artiklar som användes till resultatet var kvalitativa då syftet var 

att beskriva upplevelser. Samtliga artiklar lästes var och en för sig och sedan 

gemensamt för att nå konsensus i innehållet. Förförståelsen diskuterades för att inte 

färga resultatet.  

Resultatdiskussion  

Otillräcklig kunskap hos sjuksköterskorna visade sig vara ett problemområde som 

genererade mycket stress hos både nyutbildade och erfarna sjuksköterskor (Finlayson 

& Kidd, 2010; McGilton, Boscart, Brown, & Bowers, 2014; Happell, et al., 2013; 

Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & Argentero, 2013; Sjögren, Fochsen, Josephson, & 
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Lagerström, 2005; Pin-pin, Pang, Cheung, & Wong, 2011). Det visade sig att 

nyutbildade sjuksköterskor upplevde stress på grund av pressen att prestera och 

rädslan att göra misstag då de inte upplevde sig ha tillräcklig kunskap. Det kan 

härledas till Benner´s teori där det tydligt beskrivs att den nyutbildade sjuksköterskan 

var i behov av mer stöd för att hantera arbetssituationerna och behövde hjälp att 

prioritera arbetsuppgifterna av dem mer erfarna kollegorna. Även att den nya 

sjuksköterskan styrdes av regler och riktlinjer för att bedriva en konkret patientsäker 

vård (Benner, 2001). Det kan kopplas vidare till Lazarus och Folkmans (1984) modell 

som beskriver att stressreaktionen kunde uppstå även om det inte fanns någon 

stressfull situation för tillfället då stressen även kunde uppkomma när sjuksköterskan 

endast förväntade sig en stressfull situation (Lazarus & Folkman, 1984). 

Fortsättningsvis beskriver Benner i sin teori att sjuksköterskan först i den två sista 

kompetensstegen känner sig säker i framtida arbetsuppgifter (Benner, 2001). Vi anser 

att detta indikerar på att sjuksköterskan upplever stress även när sjuksköterskan 

arbetat tillräckligt länge för att nå Benner´s tredje kompetensnivå (kompetent). Den 

mer erfarna sjuksköterskan upplevde istället stress på grund av den ökade 

arbetsbelastning som uppkom då de oerfarna kollegorna inte hade kunskapen till att 

vårda de mer krävande patienterna (Happell, et al., 2013; Qi, et al., 2014; Finlayson & 

Kidd, 2010). Enligt World Health Organization WHO, (u.å.) uppkommer den 

arbetsrelaterade stressen främst då de anställda upplever att trycket och kravet är för 

högt i förhållande till dess kunskap och förmåga att hantera situationer (WHO, u.å.). 

Sjuksköterskan anses även vara en länk mellan olika professioner samt mellan 

patienter och anhöriga vilket ger sjuksköterskan ett sort ansvar i patientvården 

(Socialstyrelsen, 2005). En tanke är därför att reflektera kring vart problemet har sin 

grund. Med tanke på Benner´s teori om de fem kompetensstegen finns det en 

betydande skillnad mellan den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan som enligt 

resultatet har visat sig vara problematiskt. I dem första två stegen från Benner´s teori 

var sjuksköterskan osäker och hade inte tillräcklig kunskap att hantera komplexa 

vårdsituationer (Benner, 2001) vilket krävde tid och engagemang från de erfarna 

sjuksköterskorna (Happell, o.a., 2013). Även när sjuksköterskan anses vara kompetent 

i Benner´s teori arbetar sjuksköterskan långsamt och saknar kritiskt tänkande vilket är 

problematisk då detta visar på hur lång tid det tar innan sjuksköterskan kan arbeta så 

effektiv och säkert som samhället kräver. Det kanske behövs en bredare utbildning till 

sjuksköterskor för att kunskapen ska öka eller en mer specifik utbildning som går in 

djupare i den kunskap som kan vara livsavgörande i vårdandet för att stärka 

sjuksköterskans självförtroende att fatta beslut om sina patienter. Därmed kan 

kunskapsklyftan mellan de mer erfarna sjuksköterskorna och de nyutbildade 

sjuksköterskorna minska och därmed förbättra arbetssituationerna för båda parterna. 

En annan tanke är att problemet kan ligga i handledningen som erbjuds nyutbildade 

sjuksköterskor där stödet ifrån kollegorna är för litet. Det kan vara en kombination, 

men för att utesluta fakta krävs mer forskning. Genom att erbjuda nyutbildade 

sjuksköterskor längre introduktionstid och upplärning med en utbildad handledare i 

ledarskap kanske situationen hade sett annorlunda ut. Då sjuksköterskorna ska 
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sammankoppla patienter och läkare är det av största vikt att det finns tillräcklig 

kunskap inom området för att göra sig förstådd. 

Kollegial problematik var ett gemensamt problem som forskningen i resultatet belyste 

i förhållande till uppkomsten av ohälsa och stress på arbetsplatsen där mobbning och 

sexuella trakasserier framkom som ett problem. Framförallt de nyutbildade 

sjuksköterskorna behövde extra stöd för att komma in i sin nya arbetsroll då de var 

mer utsatta. Det kunde vara verbal eller fysisk mobbning som utfärdades och uppgavs 

ligga till grund för att göra de nya sjuksköterskorna tuffare och mer självständiga 

enligt resultatet. De sexuella trakasserierna var även ett stort problem då det var ett 

generellt accepterat stigma på många avdelningar (MacKusick & Minick, 2010; 

Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Happell, et al., 2013; Finlayson & 

Kidd, 2010). Effekterna som mobbningen kunde orsaka sjuksköterskan var bland 

annat depression, fysisk smärta, utbrändhet, sömnlöshet och stress vilket kunde orsaka 

en sämre mer osäker patientvård (Sá & Fleming, 2008). Tidigare forskning har belyst 

att mobbning ofta setts på arbetsplatser som haft dåliga arbetsförhållanden. Men även 

att sjuksköterskor som arbetat under dåliga arbetsförhållanden har haft en sämre 

attityd till arbetsplatsen och kollegor vilket kunde generera mobbningsbeteendet 

(Budin, Brewer, Chao, & Kovner, 2013). En reflektion är därför att det är oklart om 

mobbningen beror på dåliga arbetsförhållanden, eller om dåliga arbetsförhållanden 

beror på mobbning. Inget av orsakerna behöver utesluta den andra men det är viktigt 

att belysa att det inte endast är de mänskliga faktorerna som genererar mobbning utan 

även den organisatoriska utformningen. Som resultatet belyste var det viktigt för 

sjuksköterskan att ha tillgång till utrymmen där det fanns möjlighet till avkoppling 

och samtal med kollegor utan att patienterna kunde avbryta och höra samtalen 

(Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005; Fiabane, Giorgi, Sguazzin, & 

Argentero, 2013; Happell, et al., 2013). Vi anser att detta är av yttersta vikt då 

sjuksköterskan utsätts för många stressande situationer som kräver tid för reflektion i 

lugn och ro tillsammans med kollegor. Det är ett ypperligt tillfälle för sjuksköterskor 

emellan att öppna upp sig för varandra och känna en gemenskap vilket kan minska 

den osämja som finns mellan sjuksköterskor. Vi tror på en enad profession för att 

skapa en bra framtid för sjuksköterskor. Därför är det lika viktigt att vårda sina 

patienter som att vårda sina relationer med kollegor.  

Resultatet visade att hög arbetsbelastning kunde orsaka en hög nivå av stress vilket 

kunde generera psykisk ohälsa i form av koncentrationssvårigheter, sömnstörningar 

och en känsla av konstant utmattning (Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 

2005; Happell, et al., 2013; MacKusick & Minick, 2010; Glasberg, Eriksson, & 

Norberg, 2007). Enligt Katie Eriksson (1994) kan ohälsa skapas när sjusköterskan 

upplever obalans mellan fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet (Eriksson, 

1994). När stressen på arbetspatsen gått så långt att sjuksköterskan upplevde 

utmattning påverkade detta både patienten, sjuksköterskans privata, sociala och 

familjeliv då all enegi var förbrukad på arbetet (Pin-pin, Pang, Cheung, & Wong, 



 

 19 

2011; MacKusick & Minick, 2010; Happell, et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde 

att den emotionella utmattningen som stressen orskakade var så påfrestande att de 

kände sig misslyckade och otillräckliga, många sjuksköterskor grät varje dag på grund 

av denna påfrestning (MacKusick & Minick, 2010; McGilton, Boscart, Brown, & 

Bowers, 2014; Glasberg, Eriksson, & Norberg, 2007; Sjögren, Fochsen, Josephson, & 

Lagerström, 2005). Enligt Wright (2014) kunde sjuksköterskans prestation på arbetet 

minska när det ställdes för stora krav på arbetet eller när sjuksköterskan upplevde 

trötthet och ångest. Forskningen menade på att det var viktigt att minimera onödiga 

krav på arbetsplasten för att stärka sjuksköterskans egna kunskap för att hantera 

stress. För att sjusköterskan inte skulle drabbas av ohälsa på arbetplasten var det 

viktigt att erhålla balans mellan fysisk, mental och emotionell hälsa tillsammans med 

kunskap och färdighet, en obalans kunde orsaka trötthet och försämrad 

koncentrationsförmåga (Wright, 2014). Eftersom kraven på sjuksköterskorna och den 

höga arbetsbelanstningen är orsaken till den emotionella ohälsan är ledningen en 

aspekt att ta hänsyn till då ledningen kan överväga hur de krav som ställs på 

sjuksköterskan kan minimeras. Det kan vara av vikt att ha mer frekventa samtal med 

sjuksköterskor som visar symtom som trötthet, mer frekventa sjukskrivningar och 

oengagemang i arbetsplatsfrågor och då erbjuda dessa personer extra stöd och mindre 

patientgrupper. Om sjuksköterskor uppvisar eller uttrycker att arbetetsbelastningen 

börjar generera ohälsa måste dessa få hjälp i ett tidigt stadie innan den emotionella 

utmattningen blir så allvarlig att sjuksöterskan måste byta jobb för att orka med livet 

utanför arbetsplatsen. En annan reflektion är att öka personalresurserna inom vården 

så att tiden finns för de raster sjusköterskan är berättigad och även tid till att göra 

ålagda arbetsuppgifter i ett hälsosamt tempo utan stress.  

Resultatet visade att arbetstiderna inom sjuksköterskeyrket var en av orsakerna till 

ohälsa och stress på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna upplevde att den egna familjen 

ofta blev lidande på grund av skift som innefattade helger, högtider, kvällar, nätter 

och övertid (Happell, et al., 2013; Chan, Jones, & Wong, 2013; Sjögren, Fochsen, 

Josephson, & Lagerström, 2005; Gök & Kocaman, 2011). Många upplevde även att 

arbetet var så stressfullt att de inte hann med sina schemalagda raster (Happell, et al., 

2013; Gök & Kocaman, 2011; Sjögren, Fochsen, Josephson, & Lagerström, 2005). 

Enligt forskning blev övertid allt vanligare inom sjuksköterskeyrket och även risken 

att göra misstag i patientvården. Fel tillkom allt oftare inom organisationen och det 

kunde ses i direkt kopplig till övertidsarbete och för få raster i förhållande till 

arbetstiden (Rogers A., Hwang, Scott, Aiken, & Dinges, 2004). De långa arbetspassen 

och missade rasterna som berodde på stress kunde resultera i emotionell utmattning, 

sömnlöshet, försämrad arbetsförmåga och brisande uppmärksammhet vilket i sin tur 

orsakade negativa behandligsresultat. Fler vårdrelaterade skador på patienterna kunde 

då uppmätas så som trycksår och urinvägsinfektioner. Det har även visats att 

patientens upplevelse av vården blev sämre och dödligheten bland patienter högre på 

arbetsplatser där sjuksköterskor hade långa arbetstider (Bae & Yoon, 2014). Vi anser 

att det är ytters allvarligt då resultatet och tidigare forskning tydligt visar på att det 
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finns stora negativa aspekter för patienter som interagerar med sjuksköterskan. 

Eftersom att det finns forskning som tydligt visar dessa samband är det intressant att 

fundera på varför inte insatser har gjorts tidigare då sjuksköterskans profession 

innebär att vårda och läka, vilket brister när sjusköretskan är utarbetad av stressen. 

För att reducera stressen måste övertiden minimeras, schemalagda raster prioriteras 

och personalresurser finnas tillgängliga då övertiden och skifttiderna har blivit ett allt 

mer ohållbart system. Här krävs det att sjuksköterskorna stöttar varandra till att våga 

säga nej till övertid och att jobba på lediga dagar samt uppmuntra varandra till vila. 

För att detta ska vara möjligt måste tankesättet förändras inom ledning och 

vårdpersonal samt utöka ekonomin till fler personalresurser eller minska 

vårdplasterna.   

Konklusion  

Resultatet av litteraturstudien visade nio områden som orsakade sjuksköterskors 

ohälsa relaterat till stress på arbetsplatsen. Den första rubriken innefattade ohälsa på 

arbetsplatsen relaterat till bristande kunskap som skapade stress. Stressen skapades av 

rädslan att göra fel vilket resulterade i minskat deltagande i patientvården och de mer 

erfarna sjuksköterskorna fick då ytterligare patientåtgärder att ansvara för. 

Stresskänslan uppkom även av bristande stöd från kollegor och ledning där många 

sjuksköterskor upplevde att de blev avvisade och ignorerade vilket genererade en 

känsla av ensamhet med stort ansvar. Många sjuksköterskor upplevde även att den 

kollegiala stämningen var en orsak till ohälsa och stress då konflikter, mobbing och 

sexuella trakasserier förekom samt accepterades av ledning och kollegor. Upplevelsen 

var därför att jobba på en arbetsplats där detta hade blivit accepterat som en norm. 

Arbetsvillkoren var ytterligare en stressfaktor som sjuksköterskorna upplevde skapade 

ohälsa då lönen ansågs vara för låg i förhållande till arbetsbördan och ansvarsområdet. 

Anställningsvillkor, utbildning och bristande miljö var några av aspekterna inom 

arbetsvillkoren som resultatet visade var relaterat till stressen sjuksköterskorna 

upplevde. En hög arbetsbelastning med mycket administrativt arbete, stor 

patientvolym, hög medelålder och korta vårdtider upplevde sjuksköterskan som 

stressfullt, samt att det tunga patientarbetet skapade ohälsa i form av led-, muskel- och 

skelettsmärtor som orsakade sjuksköterskorna stress. Att jobba skift och mycket 

övertid upplevde sjuksköterskor med familj som stressfullt samt upplevde många 

sjuksköterskor det som påfrestande när det inte fanns tid för schemalagda raster på 

grund av stressen. Den emotionella utmattningen blev hos många sjuksköterskor så 

påfrestande av arbetet att de tillslut blev utbrända eller valde att byta karriär.  

Implikation  

I en sjukvård där vårdskador och vårdprocesser blir lidande av sjuksköterskans ohälsa 

relaterat till stress rekommenderas att mer information om ämnet når politikers, 

kommuners och ledningens kännedom. Även att uppmärksamma sjuksköterskans 

personliga hälsa anses vara av största vikt då det bör finnas uppmaningar om yrkets 
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påfrestningar tidigt i karriären för att få verktyg att hantera ohälsan som annars kan 

uppstå. Det finns aktuell forskning som belyser problemet men det krävs att 

informationen når fram till personer som har makt att sätta in åtgärdsprocesser för att 

reducera ohälsan som skapas av ett stressfullt arbete. Redan under utbildningen 

behövs redskap för kommande sjuksköterskor för att kunna hantera stress på 

arbetsplatsen. Vi rekommenderar därför studenthandledning för att träna studenter till 

att ge och ta emot kollegialt stöd. Vårdverksamheten behöver stödja sjuksköterskan 

genom yrkesmässig handledning och arbetsrelaterad stress behövs lyftas fram och 

diskuteras med stöd av organisationen. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL PubMed Academic Search 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 

Sjuksköterska* Nurse* Nurse* Nurse* 

Ohälsa Illness Illness Illness 

Arbetsplats  Workplace Workplace Workplace 

Stress Stress Stress Stress 

arbetsbelastning Workload Workload Workload 

Sjuksköterskors ohälsa  Nurse´s illness Nurse´s illness Nurse´s illness 

Upplevelse Experience  Experience Experience 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-03-

10 

Academic 

Search Elite 

”Nurse*” AND workload AND 

experience AND stress Limits: 

peer-reviewed, English language,  

Academic journals, abstract, 2005-

2015,  94 10 3 3 

2015-03-

03 CINAHL 

(MM ”workload”) AND stress 

AND Nurse* AND experience 

Limits: peer-reviewed, English 

language, Academic journals, 

abstract,  2005-2015 103 15 9 5 

2015-03-

03  CINAHL 

(MM ”workload”) AND stress 

AND Nurse* Limits: peer-review, 

English language, Academic 

journals, abstract,  2005-2015 296 15 3 2 

2015-03-

02 CINAHL 

MM ”Nurse´s Illness”) AND 

workplace AND stress 

Limits: peer-reviewed, English 

language, Academic journals, 

abstract, 2005-2015 3 3 3 2 

2015-03-

02 CINAHL 

Reasons for leaving nursing care 

and improvements needed for 

considering a return: a study 

among Swedish nursing personnel 1 1 1 1 

  Summa: 497 44 19 13 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Chan, E. A., Jones, A., & Wong K. (2013). The relationships between communication, care and 

time are intertwined: a narrative inquiry exploring the impact of time on registered nurses’ work. 

Journal of advanced nursing, 69(9), 2020-2029. doi:10.1111/jan.12064  

Land  

Databas 

Kina 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska sjuksköterskors syn på frågan om tid på arbetsplatsen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

En narrativ undersökning 

Urval Ett stratifierat urval. Sjuksköterskorna skulle minst ha jobbat 1 år och skulle ha minst 6 månaders 

erfarenhet av sina nuvarande kliniska områden. Sjuksköterskorna arbetade på 

intensivvårdsavdelning, akut neurokirurgisk enhet, rehabiliteringsavdelning, medicinsk avdelning 

och en gemensam enhet. 

Datainsamling Fem sjuksköterskor intervjuades totalt tre gånger under en 6 månaders period, vilket resulterade i 

15 intervjuer som sammanlagt bestod av 30 timmar av data. Intervjuerna var ostrukturerade där 

enstaka frågor från intervjuaren uppkom för att söka klargöranden. Intervjuerna skedde på 

forskarnas kontor och varade mellan 1,5 och 2,5 timmar. Första intervjun ville forskarna att 

deltagarna skulle beskriva det dagliga arbetet, en vanlig och en avvikande dag. Den andra 

intervjun syftade till att utveckla diskussionen och ge deltagarna tid att utforska sina erfarenheter 

mer ingående. Den tredje intervjun tilläts forskaren att förtydliga och utöka deltagarnas 

beskrivningar och att följa eventuella förändringar i deras erfarenheter. Kvalitativa datan samlades 

in under 2008-2010.  

Dataanalys Forskarna läste noga genom deras transkriptioner och förde anteckningar inför varje möte. 

Berättande undersökning visade sig vara ett utmärkt sätt för att underlätta och återspegla en utökad 

förståelse av fenomenet. Varje forskare förberedde sig genom ett skriftligt sammanhang av 

texterna. Inklusive identifiera vanliga betydelser och utdrag ur texten för att stödja teman. 

Motsvarande författare läste sammanfattningen och urskilde mönster och betydelser i och över 

texterna.  

Bortfall Redovisades inte i studien. 

Slutsats I resultatet beskrevs de olika sjuksköterskorna en enorm tidsbrist. Att lära känna patienten eller 

veta om patientens hälsotillstånd prioriterades inte. Det skapade en ohälsa hos sjuksköterskorna 

och de kände sig otillräckliga. Vidare beskrev sjuksköterskorna att tiden inte fanns till för att 

informera anhöriga vilket skapade en oro hos både anhöriga och patienterna. Istället så undvek 

sjuksköterskorna att ta kontakt med patienterna för att de visste att det skulle bli kaos i rutinerna 

och det skulle uppstå konflikter mellan kollegorna. Detta resulterade i att sjuksköterskorna 

upplevde en känsla av stress vilket orsakade en ohälsa på arbetsplatsen som sedan gick ut över 

deras familjer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

79% 
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Artikel 2 

Referens Fiabane, E., Giorgi, I., Sguazzin, C., & Argentero, P. (2013). Work engagement and occupational 

stress in nurses and other healthcare workers: the role of organizational and personal factors. 

Journal of clinical nursing, 22. 2614-2624, doi:10.1111/jocn.12084 

Land  

Databas 

Italien  

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera organisatoriska och personliga faktorer för att förutsäga arbetsingrepp 

bland sjukvårdsanställda samt jämföra arbetsengagemang och stressuppfattning inom vårdens 

yrkeskategorier. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnitts studie  

Urval Det skickades 198 inbjudningar till anställda inom 4 långvårdsavdelningar på 2 italienska 

vårdinstitutioner. 110 accepterade att delta. De som deltog var registrerade 

sjuksköterskor, undersköterska, läkare, sjukgymnaster, psykologer och socialarbetare.  

Datainsamling Enkäter skickades ut med ett brev som beskrev syftet med studien och garanterade anonymitet. 

Sjukvårdspersonalen rekomenderades att fylla i frågeformuläret privat. Även ett formulär där kön 

ålder utbildning, familjesituation och arbetssituation skulle beskrivas. Instrumenten som användes 

var Maslach Burnout Inventory som är ett instrument som mäter arbetsengagemang och består 

av 16 redskap som bedömer de tre dimensioner: engagemang, utbrändhet, energi eller 

känslomässig utmattning. Objekten utvärderas på en 7-gradig skala (från 0 = aldrig till 6 = 

dagligen). The Areas of Worklife Scale (AWS) analyserade sex områden i arbetsmiljön som hade 

påvisats som riskfaktorer att drabbas av utbrändhet. AWS innehåller 29 delar som är 

grupperade i sex delskalor: Alla objekt utvärderades på en 5-gradig Likertskala (1= starkt 

oense till 5 = instämmer). Höga poäng visade en bra passform mellan respondenten och 

arbetsplatsen, medan låga poäng tyder på risk för utveckla arbetsrelaterad stress och utbrändhet.  

Personliga faktorer mättes med hjälp av Occupational Stress Indicator som var ett 

självrapportsinstrument som gav ett mått på arbetsrelaterade stressfaktorer. Alla faktorer 

poängsatts på en 6-gradig Likert skala som sträckte sig från 1 (instämmer inte) till 6 (instämmer). 

Dataanalys All statistisk analys genomfördes med hjälp av SPSS, version 

13.0 programvara för Windows för att undersöka korrelationer mellan arbete, 

engagemang och organisatoriska och personliga faktorer användes Pearsons korrelationsanalys.  

För att utforska ingrepps dimensioner så som energi, engagemang och professionell effekt 

användes multipel linjär regressionsanalys. För att få fram medelvärden mellan olika yrkesgrupper 

användes Kruskal-Wallis envägs variansanalys. Mann-Whitney-test användes som post hoc test på 

varje grupp för att indikera karriärsstöd, arbetsglädje, sjuksköterskors arbetsengagemang och 

arbetsrelaterade stress. 

Bortfall 198 enkäter skickades ut, 110 stycken accepterade att delta, externt bortfall på 88 stycken.  

Slutsats Resultatet visade att arbetsrelaterad stress och utbrändhet berodde på arbetsbelastning, brist på 

undervisning i hur sjuksköterskan kunde hantera arbetsbelastningen och vad sjuksköterskan hade 

för förväntningar på arbetet. Det var viktigt att arbetet kändes meningsfullt och betydelsefullt 

vilket resulterade i att personal som kände att dess arbete var meningsfullt trivdes bättre på sitt 

arbete och hanterade högre arbetsbelastningen bättre och därmed minskade risken för att drabbas 

av utbrändhet. Även personliga faktorer spelade stor roll i arbetsengagemang och jobbrelaterad 

hälsa. Därför behövdes mer individualiserad rådgivning för vårdpersonal. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

78% 
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Artikel 3 

Referens Glasberg, A. L., Eriksson, S., & Norberg, A. (2007). Burnout and ’stress of conscience’ among 

healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing, 57(4), 392-403. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2006.04111.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att undersöka faktorer som kan bidra till utbrändhet bland vårdpersonal. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie  

Urval Icke slumpmässigt kvoturval där 423 respondenter svarade. 

Datainsamling Forskarna fördelade enkäter med ett introduktionsbrev och skickades till enhetschefer via 

internpost som sedan delades ut till personalen. De besvarade enkäterna skickade tillbaka till 

forskarna, varav en hade tillgång till kodlistan. Ett påminnelsebrev skickades ut 3 veckor efter 

distribution till de som inte hade svarat på enkäten. De frågeformulär som användes i studien var: 

Maslach Bournout Inventory. MBI består av tre delskalor: emotionell utmattning, 

personlighetsförändring och personlig prestation. Delskalorna poängsattes via en likerts skala 

graderade 0 till 6 där 0 var aldrig och 6 var dagligen. Stress of Conscience Questionnaire (SCQ) är 

en 9-post enkät. Varje post bestod av en fråga som utvärderar frekvensen av en vald stressande 

situation medhjälp av en skala som sträcker sig från ”aldrig” (0) till ”varje dag” (5) och en fråga 

som utvärderar den upplevda graden av dåligt samvete som genereras av situationen med hjälp av 

en 10-cm visuell analog skala (VAS) som sträcker sig från "nej, inte alls" (0) till "ja, det ger mig 

ett väldigt dåligt samvete" (5). The Perceptions of Conscience Questionnaire (PCQ) består av 16 

objekt och är giltigt och tillförlitligt för att bedöma ett antal vanliga uppfattningar om samvete. 

Objekt poängsatts på en 6-gradig skala från 1 "nej, helt oense" (1) till "ja, helt överens" (6); ingen 

summa av poängen kunde beräknas, eftersom objekten inte kunde läggas ihop. Den PCQ används 

som 16 individuella variabler.  Socialt stöd mättes med hjälp av sociala interaktioner Skala från 

General Nordic Questionnaire (QPS Nordic), som bedömde den psykiska och sociala 

arbetsmiljön. Objekt poängsattes på en 5-gradig skala från "mycket sällan eller aldrig" (1) till 

"mycket ofta eller alltid" (5). Resilience bedömdes med hjälp av 25-posten Resilience Scale´s. 

Objekt poängsätts på en 7-gradig skala som sträcker sig från "oense" (1) till "godkänner" (7). 

Personal and work demogragraphics mättes även för utbrändhet, nämligen: ålder, kön, civilstånd, 

hemmavarande barn, yrke, nuvarande arbetsplats, arbetsschema (skift arbetade), sysselsättning 

(arbetade timmar per vecka), år i vården och år på nuvarande arbetsplats. 

Dataanalys Datan analyserades med hjälp av statistikpaketet för samhällsvetenskap (SPSS), version 11.0 och 

R (R Development Core-Team 2005).  

Bortfall Totalt deltog 625 i denna studie, exklusive de i laboratorie- och strålbehandlings avdelningar, 

eftersom de hade lite kontakt med patienter samt personal inom den psykiatriska vården. För 

denna studie var administrativ personal såsom sekreterare, assistenter och städare utesluten då de 

inte hade någon patientkontakt. Sammanlagt var det 423 personer som svarade på 

frågeformulären. 

Slutsats I resultatet kom forskarna fram till att emotionell utmattning var tydligt och positivt relaterade till 

"stress av samvete". Dessutom hade personalen högre nivåer av emotionell utmattning när de fick 

för lite stöd från överordnade, medarbetare och vänner/ släktingar. De hade låg motståndskraft och 

tycktes vara relaterat till höga nivåer av stress. De som arbetade fler timmar per vecka och erhöll 

låga nivåer av stöd från överordnade och arbetskamrater drabbades enklare av stress.  
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Sjuksköterskor som inte hade barn och arbetade enbart dagtid visade statistiskt signifikant högre 

medelvärden i känslomässig utmattning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

77% 
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Referens Happel, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K- J., Burke, K., M. Caperchione, C., & J. Gaskin, C. (2013). 

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

2013(21), 638-647. doi: 10.1111/jonm.12037 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera utifrån perspektiven sjuksköterskor och arbetsterapeuters 

stressorer och hur de kan minskas.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval Ett strategiskt urval. Deltagarna var 38 sjuksköterskor som arbetade på olika nivåer inom 

omvårdnad: omvårdnads direktörer (4 stycken), enhetschefer (13 stycken) och legitimerad 

sjuksköterskor (21 stycken). Deltagarna arbetade inom följande områden: dagkirurgi 

rehabilitering, cancer och palliativ vård, intensivvård, hjärtintensiv, vård i hemmet, 

akutmottagning, kirurgiska avdelningar, mentalvård, medicinska avdelningar, poliklinik, 

utbildning, psykisk hälsa, perioperativ vård samt omvårdnadsförvaltninegen.  

Datainsamling Sex fokusgrupper av sjuksköterskor intervjuades. Två öppna intervjufrågor genererades för att 

vägleda den inledande diskussionen: ”Vilka är källorna till stress för dig i din omvårdnad på detta 

sjukhus?” och ”Vad kan införas på din arbetsplats som skulle göra en skillnad för de stressnivåer 

du upplever?” Intervjuerna var bandinspelade och transkriberade. 

Dataanalys En induktiv innehållsanalys användes för att ge en rik beskrivning av deltagarnas upplevelser. 

Varje fokusgrupps medlem fick en kopia av transkripten och fick självständigt läsas som en helhet 

för att de skulle få en känsla av innehållet. Därefter kodades texten och bildade meningsfulla 

teman.  

Bortfall Bortfallet redovisades inte. 

Slutsats I studiens resultat redovisades olika stressorer som påverkade sjuksköterskans ohälsa på 

arbetsplatsen relaterat till stress. I resultatdelen framgick det att de fanns en högarbetsbelastning, 

personalbrist, en obalans mellan vårdpersonalens kompetens och erfarenhet. Hög arbetsbelastning 

resulterade även i att sjuksköterskorna inte hann med sina raster. Sjuksköterskorna upplevde en 

stress när det fanns en avsaknad av läkarna. Det kunde komma läkare från andra enheter som inte 

var pålästa på patienterna. Det kunde även förekomma mobbing, kommunikationsproblem och 

konflikter mellan sjuksköterskorna som orsakade stress. Vidare beskrev sjuksköterskorna att jobba 

skift var problematiskt och en psykisk påfrestning speciellt för de som hade familj. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

77% 
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Referens Kidd, J. D., & Finlayson, M. (2010). Mental Illness in the nursing workplace: A collective 

autoethnography. Contemporary Nurse, 36 (1/2), 21-33. doi: 10.51727conu.2010. 36.1-2.021 

Land  

Databas 

Nya Zealand 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka berättelser från sjuksköterskor som upplevt mental sjukdom 

medan det arbetade i klinisk praxis.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv, autoetnografisk design. 

Urval Strategiskt urval, forskaren hade valt ut 19 sjuksköterskor från Nya Zealand med olika 

erfarenheter av sitt yrke, olika åldrar och kön, det var en man och 18 kvinnor. 13 av kvinnorna var 

nyutbildade, 6 stycken hade haft tidigare karriärer och 11 hade åtagit sig forskarutbildning.  

Datainsamling Sjuksköterskorna bidrog med berättelser som beskrev vad sjuksköterskan trodde att allmänheten 

behöver veta om sjuksköterskor, vårdandet och psykisk sjukdom. 2 av sjuksköterskorna bidrog 

även med konstverk i form av blyertsanteckningar.  

Dataanalys Forskaren tolkade och analyserade berättelserna, därefter organiserades de utefter innehåll. De 

ordnades i motiv som speglade samband mellan sjuksköterskan och psykisk sjukdom. Motiven 

fångade känslomässiga nyanser, individualitet och erfarenheter.  

Bortfall Det framkommer inte något bortfall.  

Slutsats Tre teman uppstod i resultatet: den sårbara sjuksköterskan, sjuksköterskan med mental sjukdom 

och när omvårdnad gör dig sjuk.  Resultatet visade att sjuksköterskans stress kunde ha djupa 

effekter på sjuksköterskans liv och att det krävdes en förändring inom omvårdnadsyrket. 

Framförallt ökat stöd och resurser för att nya sjuksköterskor skulle få medel till att hantera stress 

och sorg inom karriären.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83% 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Leineweber, C., Chungkham, H.S., Westerlund, H., Tishelman, C., & Lindqvist, R. (2014). 

Hospital organizational factors influence work-Family conflict in registered nurses: Multilevel 

modeling of a nation-wide cross-sectional survey in Sweden. International Journal of Nursing 

Studies, 51(2014). 744-751. Doi: 10.1016./j.ijnurstu.2013.09.010 

Land  

Databas 

Sverige  

CINAHL  

Syfte Syftet var att undersöka om sjuksköterskans arbetsplats är förknippat med upplevda kollegiala 

konflikter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Icke experimentell, prospektiv tvärsnittsstudie.  

Urval Ca 80 % av sjuksköterskor inom operation, medicin, och vårdavdelningar inom slutenvården 

kontaktades genom sjukhus via det svenska vårdförbundet. De sjuksköterskor som svarade, men 

inte arbetade i sluten vård eller hade bytt arbete exkluderades. Samt alla avdelningar med färre än 

10 respondenter och alla sjukhus med färre än 3 avdelningar utelämnades för att få rätt gruppnivå.  

Slutliga antalet blev 8948 registrerade sjuksköterskor. Det var ett icke slumpmässigt kvot urval. 

Medelåldern var 41år, endast 7% av sjuksköterskorna var män. 

Datainsamling En enkätundersökning skickades ut via post till 369 avdelningar till 53 sjukhus. Enkäten mätte 

trivsel med 1 fråga med 4 svarsalternativ som sträckte från "mycket missnöjd" till "mycket nöjd", 

arbetsmiljö mättes med hjälp av en Practice miljö skala PESNWI med 5 teman som inkluderar 

sjuksköterskans deltagande i sjukhusfrågor, kollegiala sjuksköterska-läkare relationer, 

sjuksköterskans chef förmåga och ledarskap och stöd för sjuksköterskor. Dessa teman mättes med 

en 4-gradig skala som sträcker sig från "Starkt emot" till "instämmer".  Kollegiala konflikter, 

bedömdes av svaren på två frågor: "I vilken utsträckning anser du att ditt arbete påverkar ditt 

privatliv på ett negativt sätt? och i vilken utsträckning anser du att ditt arbete påverkar ditt 

privatliv på ett positivt sätt? Svarsalternativ varierade från 1 till 5. 

Dataanalys Multilevel modell användes för att analysera/förklara variationen av individ och institutionsnivå. 

Dataanalysen är väl beskriven och följsam.  

Bortfall 8948 deltog totalt, 33083 enkäter skickades ut och 23087 enkäter skickades tillbaka, alltså 

besvarades 9996 enkäter, 1048 svar sållades bort på grund av exklusionskriterier.  

Slutsats 6 % av sjuksköterskorna upplevde kollegiala konflikter på institutionsnivå så som bemanning, 

tillräcklighet och sjuksköterskans engagemang i sjukhusfrågor var signifikant relaterade till 

kollegiala konflikter. Jobbmissnöje och längre jobberfarenhet var förenade med högre kollegiala 

konfliktpoäng medan högre ålder och manligt kön var förenade med lägre poäng av kollegiala 

konflikter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

74% 
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Referens MacKusick, C-I., & Minick, P. (2010). Why are nurses leaving? Findings from an initial 

qualitative study on nursing attrition. Research for Practice, 11 (6). 335-340.  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera faktorer som påverkade sjuksköterskans beslut att lämna klinisk 

omvårdnads praxis. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Fenomenologisk induktiv design.  

Urval Strategiskt snöbollsurval. Inklusionskriterierna var registrerade sjuksköterskor som jobbat mnist 

ett år kliniskt samt inte jobbat kliniskt de senaste 6 månaderna. De som exkluderades var 

sjuksköterskor som hade tillsyn eller var under utbildning, licensierade när-vårdare eller annan 

vårdpersonal samt de sjuksköterskor som förlorat sin legitimation. 10 stycken deltagare, ålder 22-

59 år, 8 kvinnor och 2 män, 5 av deltagarna hade haft karriär utanför sjuksköterskeyrket tidigare 

och 7 stycken hade annan anställning efter sjuksköterskekarriären.  

Datainsamling Forskningsfrågan löd: ”Vad är upplevelsen av sjuksköterskorna som lämnar klinisk omvårdnad?” 

Semistrukturerad intervju, där forskaren guidade intervjuerna med hjälp av 9 stycken frågor som 

beskrevs i artikeln. Informanterna hittades genom att varierade sjukhus i södra USA kontaktades 

om de kände till sjuksköterskor som slutat jobba kliniskt. Email skickades ut och potentiella 

deltagare kontaktades med telefon för att bestämma möte för intervju. 10 halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes och spelades in, samt togs anteckningar under processen. Intervjuerna 

transkriberades verbalt.  

Dataanalys Transkripten analyserades utifrån metoden, de lästes igenom som helhet för att sedan analyseras 

med forsknings kollegorna. Idéer och huvudteman identifierades och parades ihop med likande 

teman. Forskarna fortsatte processen tills alla betydelser som framkom relaterade till syftet blev 

tydlig.   

Bortfall Inget bortfall redovisas 

Slutsats I resultatet framkom tre teman som gjorde att sjuksköterskorna valde att lämna sin arbetsplats. Det 

var: 1) ovänlig arbetsplats, där det framkom aspekter som sexuell trakassering, verbal och fysisk 

mobbning från kollegor, chefer och läkare, samt ständig brist på stöttning från andra 

sjuksköterskor. 2) känslomässig stress relaterat till patientvård vilket syftade till konflikten som 

uppstod när vårdbeslut skulle tas, speciellt riktat till när patientens eller familjens önskningar blev 

ignorerade. 3) utmattning och trötthet beskrevs som överväldigande känslomässig och psykisk 

utmattning.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II  

75% 
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Referens McGilton, K., Boscart, V., Brown, M., Bowers, B. (2014). Making tradeoffs between the reasons 

to leave and reasons to stay employed in long-term care homes: Perspektives of licensed nursing 

staff. International Journal of nursing studies, 51 (2014) 917-926. 

Doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.10.015 

Land  

Databas 

Canada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå faktorer som influerar legitimerade sjuksköterskors beslut att fortsätta jobba 

inom långvården.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande, femomenografisk.  

Urval Bekvämlighetsurval, alla legitimerade sjuksköterskor som jobbade den dagen besöket ägde rum 

var välkomna att vara med i studien. Inklusionskriterierna var: legitimerade sjuksköterskor eller 

licensierad närvårdare som vill bidra med information. Totalt deltog 17 stycken legitimerade 

sjuksköterskor och 24 stycken licensierade närvårdare. 98 % var kvinnor, åldern varierade mellan 

25-65 år, 60 % jobbade fulltid och arbetserfarenheten var mellan 2-20år.  

Datainsamling Datan samlades in av en nyexaminerad sjuksköterska med erfarenhet inom långvården och 

kunskap relaterat till fokusgrupper. Besöken gjordes på alla 7 sjukhem där studien förklarades, 

sedan genomfördes en fokusgrupp per sjukhem på läglig plats, grupperna bestod av 5 till 7 

sjuksköterskor och varade 30-45 min. Semistrukturerade frågor, öppna och slutna ställdes för att 

de anställda skulle öppna upp sig om anledningarna till att stanna eller säga upp sig från sitt 

nuvarande jobb. Frågorna som ställdes var: ”Vilka omständigheter i din arbetssituation 

uppmuntrar dig att stanna kvar på ditt nuvarande jobb nästa år?” ”Vilka livsomständigheter och 

förhållanden utanför ditt arbete uppmuntrar dig att stanna kvar på arbetsmarknaden i ditt 

nuvarande jobb nästa år?” ”Varför skulle du kanske vilja lämna din anställning nästa år?” Sedan 

ställdes uppföljningsfrågor för att fördjupa sig i aspekter relaterade till att stanna eller lämna 

organisationen. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av metodens innehållsanalys. Fokusgruppernas diskussion 

transkriberades av en professionell transkriberare, alla som deltog avidentifierades, forskaren och 

forskarens assistent läste transkripten separat, kategorier och underkategorier identifierades under 

team möten där de utforskade hur sjuksköterskan balanserade pressen av positiva och negativa 

faktorer. Alla steg i dataanalysen var noggrant genomförda för att öka trovärdigheten. För att 

säkerställa objektiviteten och överförbarheten upprätthölls en verifieringskedja av medforskarna. 

Detta för att säkerställa att antaganden och slutsatser var stöttad av datainsamlingen.  

Bortfall Inget bortfall redovisades  

Slutsats Resultatet beskrev sjuksköterskans orsaker att stanna respektive lämna sin nuvarande anställning. 

Detta genom att väga positiva och negativa aspekter inom organisationen. I resultatet framgick två 

delar: anledningar att stanna och anledningar att lämna. Anledningarna till att lämna 

organisationen var pga. bristande ledarskap, styrande regler som försvårade arbetet, flexibiliteten 

och den professionella bedömningen. Detta gjorde att sjuksköterskor kände att de inte kunde ge 

sina patienter en tillfredställande vård vilket orsakade sjuksköterskorna stress.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II   

73 % 
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Referens Pin-pin Choi, S., Mei-che Pang, S., Cheung, K., & Kwok-shing Wong, T. (2011). Stabilizing and 

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

International Journal of Nursing, 48(10), 1290-1301. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2011.03.005  

Land  

Databas 

Kina 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse av sjuksköterskans omsättning genom att 

utforska sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i Hongkongs offentliga sjukhus.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Urval 26 sjuksköterskor rekryterades med snöbollsurval. Forskarna började med att inleda två kontakter, 

en sjukhuschef och en nyutexaminerad sjuksköterska. Var och en av de två primära informanterna 

skulle sedan bjuda in två potentiella informanter bland sina vänner eller kollegor som var 

sjuksköterskor och som arbetade på offentliga sjukhus. Informanterna skulle vara villiga att dela 

sina åsikter i beaktande av studiens frågor.  

Datainsamling Det var individuella semistrukturerade intervjuer som genomfördes för att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i offentliga sjukhus. Samtliga intervjuer ägde rum i ett 

privat mötesrum på universitet eller sjukhus. Intervjuerna genomfördes på kinesiska och började 

med en allmän fråga: ” Vad tycker du om att arbeta på din nuvarande arbetsplats och varför tycker 

du som du gör?” efterföljande frågor var öppna som rörde sig om arbetets ansvar, 

arbetsbelastning, personal, efterfrågan om arbetskraft och omsättning. Alla intervjuer varade 

mellan 45-90 minuter och var digitalt inspelade och transkriberades ordagrant för senare analys.  

Dataanalys Forskarna hade läst den insamlade datan minst två gånger för att de skullle få en förståelse för 

sjuksköterskors levda erfarenhet. Fraser som beskrev sjuksköterskors perspektiv på deras arbete 

och arbetsmiljö skapades. Sammanlagt var det 265 beskrivande uttryck som identifierades och 

kategoriserades under 18 kodade stycken som resulterade från systematiska processers 

jämförelser, kontrast och mönsteridentifiering. Styckena och de beskrivande uttrycken översattes 

sedan till engelska. Översättningen var noggrann garanterad och listan över uttrycken validerades 

av forskargruppen.  

Bortfall Redovisas inte i studien.  

Slutsats Sjuksköterskors beskrivningar av sina erfarenheter resulterade oro över olika aspekter av 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor uppfattade omvårdnadsarbetet som stressigt och innefattande 

olika sårbara aspekter. Oro över hälsa och yrkesrisker så som ryggskador manifesterades ofta i 

sina beskrivningar. Sjuksköterskorna kände även en viss oro över vissa arbetsuppgifter som 

maskinunderhåll och personalvård. Tiden räckte inte till patienterna och arbetsbördan blev allt 

större för sjuksköterskorna vilket orsakade stress.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83 % 
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Referens Qi, Y-K., Xiang, Y-T., An, F-R., Wang, J., Zeng, J-Y., Ungvari, G.S., Newhouse, R., Yu, D.S.F., 

Lai, K.Y.C., Ding, Y-M., Yu, L., Zhang X-Y., & Chiu, H.F.K. (2014). Nurses’ Work-Related 

Stress in China: A Comparison Between Psychiatric and General Hospitals. Perspectives in 

Psychiatric Care, 2014(50), 27-32. doi: 10.1111/ppc.12020 

Land  

Databas 

Kina 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att jämföra graden av arbetsrelaterad stress mellan kvinnliga sjuksköterskor 

som arbetade inom psykiatriska och allmänna sjukhus i Kina. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

En beskrivande jämförande tvärsnittsdesign. 

Urval 705 sjuksköterskor deltog i denna studie. Samtliga var kvinnor.  

Datainsamling Enkäterna gavs till alla kvinnliga sjuksköterskor från två psykiatriska sjukhus och på en medicinsk 

enhet. Enkäterna samlades sedan in i en sluten låda. Alla deltagarna fick information om sekretess 

och anonymitet även om att studien var frivillig och att de kunde hoppa av när de ville. 

Frågeformuläret var strukturerad och utformad för denna studie. frågeformularet användes för att 

samla in data om grundläggande egenskaper och exponering av arbetsplatsens våld mot 

vårdpersonal under de senaste 6 månaderna. WRS (work-related stress) mättes genom 35-redskap 

som omfattade fem områden: sjuksköterskeyrket och klinisk tjänstgöring, arbetsbelastning och tid, 

arbetsmiljö och resurser, patientens vård och ledningen samt mellan mänsklig relation. 

Samvariationen mellan frågorna mättes med Cronbach alpha och varierade mellan 0,83- 0,98 för 

alla områden.  Även NSI användes i studien och är byggd på Nurse Stress Scale och är en källa till 

Stress Inventory. Det är en 5-graig likertskala (0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = ibland, 3 = ofta och 4 = 

alltid.) Medelvärdet för varje domän beräknades.   

Dataanalys Datan analyserades med SPSS 13.0. Jämförelserna mellan psykiatriska och medicinska 

sjuksköterskors egenskaper och WRS utfördes med hjälp av oberoende t-test, Mann-Whitney U-

test och chi-två test. Jämförelser mellan de två ovan nämnda grupperna i varje domän av WRS 

genomgick de ytterligare analys av samvariation med ålder, civilstånd, utbildning, skift, klinisk 

arbetes livserfarenhet, exponering för våld på arbetsplatsen under de senaste 6 månaderna och 

månadsinkomst. 

Bortfall Svarsfrekvensen var 99,2%. 705 enkäter fick forskarna tillbaka av 711 som skickades ut.  

Slutsats I resultatdelen visade det sig att medicinska och psykiatriska sjuksköterskor upplevde olika nivåer 

av WRS. Sjuksköterskor som arbetade i den psykiatriska miljön hade en högre nivå av stress inom 

områden som arbetsmiljö, resurser, tidsbrist och patientvård. Detta kunde bero på att 

sjuksköterskorna arbetade i begränsade miljöer så som i slutna avdelningar med isoleringsrum och 

jobbade mest med akut och potentiellt våldsamma patienter. Resultatet visade även att de krävdes 

mer utbildning till sjuksköterskor som arbetade på en psykiatrisk avdelning och hur personalen 

kunde stödja varandra och vara lyhörda.  
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Referens Sjögren, K., Fochsen, G., Josephson, M., Lagerström. (2004) Reasons for leaving nursing care and 

improvements needed for considering a return: a study among Swedish nursing personnel. 

International Journal of Nursing Studies. 2005(42) 51-758, doi:10.1016/j.ijnurstu.2004.11.001 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera före detta sjuksköterskors personliga skäl till att lämna omvårdnadsyrket, 

och under vilka omständigheter de kunde tänka sig att återvända till professionen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

ingripande och epidemiologisk design  

Urval 750 sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhus utanför Stockholm kontaktades från tidigare 

forskning som de deltagit i. Exklusionskriterier var personer över 65 år och personer som avlidit. 

Frågeformulär skickades ut till personerna och 3 påminnelser skickades ut. 288 registrerade 

sjuksköterskor och undersköterskor som lämnat sitt arbete deltog, 36 % var legitimerade 

sjuksköterskor och 64 % var undersköterskor, 88% var kvinnor, medelåldern var 45,7 år och 

medelmåttet på arbetsår var 17 år.  

Datainsamling Enkät med två frågor skickades ut. 1) Vad är den största anledningen till att du lämnade 

omvårdnads yrket? och 2) Vad skulle få dig att överväga att gå tillbaka till att jobba inom 

omvårdnadsyrket?  Frågeformulär skickades ut, och 3 påminnelser skickades till behövande. Av 

dem 288 vårdarbetarna som slutat sina jobb svarade 228 på första frågan och 133 på andra frågan. 

Deltagarna blev ombädda att börja med den viktigaste orsaken.  

Dataanalys Informationen bearbetades genom läsning, sedan kategoriserades och jämfördes svaren till 

konsensus nåddes mellan forskarna. Slutligen fann forskarna 6 kategorier. 

Bortfall Bortfall första frågan, 60 stycken och bortfall andra frågan, 155 stycken.  

Slutsats Resultatet visade på 6 kategorier som var orsaken till att sjuksköterskor och undersköterskor 

lämnade sina jobb. 1) arbetsvillkor, så som hög arbetsbelastning, tungt patientarbete, stress 

relaterat till känsla av otillräcklighet, brist på tid till patienterna, oregelbundna obekväma 

arbetstider, dålig ledning, dålig kontakt med kollegor, allmänt låg status på yrket och brist på stöd.  

2) anställningsvillkor, som syftade till att vårdarna inte erbjöds heltidstjänst eller fast anställning 

eller erbjöds omplaceringar. 3) hälsostatus, många upplevde fysisk ohälsa relaterat till de tunga 

patientarbetet, så som smärtor i fötter, knän och rygg. Även psykisk ohälsa i form av depression. 

4) utveckling, för vissa var orsaken till att lämna yrket brist på möjlighet till utveckling inom 

yrket. 5) lönen, var en av anledningarna då de upplevde att det fick för lite betalt i förhållande till 

deras arbetsbörda och ansvar. 6) personliga faktorer som berodde på ändrade familjeförhållanden, 

flytt mm  
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Referens Gök, A., & Kocaman, G. (2011). Reason for leaving nursing: A study among Turkish nurses. 

Contemporary Nurs, 2011(39), 65-74.  doi: 10.5172/conu.2011.39.6.65 

Land  

Databas 

Turkiet 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utforska fenomenet varför turkiska sjuksköterskor lämnar sitt yrke. 

Metod:  

Design 

Mixad metod. 

Fenomenografisk design. 

Urval Snöbolls urval användes för att rekrytera deltagare från forskarnas närmaste kretsar av vänner och 

bekanta. Deltagarna var 134 sjuksköterskor som hade lämnat sitt yrke. Alla deltagande var 

kvinnor.  

Datainsamling Datainsamling för denna studie samlades in med hjälp av en enkät. Frågor ställdes för att få 

information om demografi, arbetshistoria, utbildning och vilken typ av arbete som bedrevs efter 

att ha lämnat omvårdnaden. Sjuksköterskors skäl för att lämna yrket framkallades av en öppen 

fråga: ”Vad är det viktigaste skälet för att lämna omvårdnaden?” Data samlades in genom ansikte 

mot ansikte intervjuer, telefonsamtal och e-postkorrespondens under loppet av ett år, 2007-2008. 

Intervjuer genomfördes av den primära forskaren och svaren registrerades för hand. Den 

genomsnittliga längden på varje intervju var 20 minuter. Verbalt samtycke erhölls från deltagarna 

och de informerades om att deras svar skulle hållas konfidentiellt.  

Dataanalys Beskrivande statistik användes vid analysen av den kvantitativa datan med SPSS (version 11.00) 

paketprogram. Kvalitativa uppgifter om svaren på de öppna frågorna analyserades av ett team av 

tre, två utav dem var forskare. Svaren grupperades självständigt och diskuterades därefter till 

konsensus uppnåddes. Skäl för att lämna yrket grupperades i sju kategorier.  

Bortfall Sammanlagt var de 183 sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa kunde 44 

inte nås på grund av telefon- eller adressändringar. 5 avböjde att ge sitt samtycke till deltagande.  

Slutsats I resultatdelen beskrev sjuksköterskorna att de ofta arbetade övertid, det var oregelbundna 

arbetstider, överbelastning och en stressande samt en osäker arbetsmiljö förekom. Detta 

resulterade till att sjuksköterskorna valde att lämna sitt yrke. Det framgick även negativa attityder 

på arbetsplatsen samt illojala och diskriminerade arbetsuppgifter. 26,9% lämnade 

sjuksköterskeyrket på grund av en önskan att arbeta med ett yrke där de fanns mer möjligheter och 

med bättre arbetsförhållanden.  
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Referens Ward, L. (2011). Metal health nursing and stress: maintaining balance. International Journal of 

mental health nursing, 20 (2011). 77-85 doi: 10.1111/j.1447-0349.2010.00715.x 

Land  

Databas 

Australien  

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av kvinnliga sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatriskslutenvård.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Induktiv feministisk design.  

Urval 13 kvinnliga sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård valdes ut. Forskaren delade ut 

informationsblad på avdelningen. Behöriga kvinnor fick ett informationsbrev om studien och de 

som svarade och gick med på att delta i studien valdes ut. Kvinnorna hade olika grader av 

erfarenhet men alla hade minst jobbat inom psykiatrin i 10 år.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde med individuella intervjuer och 2 fokusgrupper där alla deltog. Varje 

intervju varade ca 2 timmar och spelades in och transkriberades senare av forskaren. Intervjuerna 

var semistrukturerade och två frågor ställdes: 

”Varför väljer deltagaren en karriär inom mental ohälsa och omvårdnad?”  

”Varför hade de hade valt att stanna?”  

Den första fokusgruppen var ostrukturerad och skedde innan de individuella och den andra 

fokusgruppen var semistrukturerad och skedde efter alla individuella intervjuerna var genomförda. 

Fokusgrupperna varade ca 3 timmar/grupp.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Intervjuerna lästes noggrant, teman identifierades   

Och mönster och likheter i ord och fraser skapade teman som speglade tankar, känslor och 

beteende hos informanterna. De mönster som slutligen kunde identifiera betydelse organiserades 

och skapade teman och underteman. 

Bortfall Inget bortfall redovisades  

Slutsats Resultatet svarade mot syftet. Tre teman uppkom i resultatet:  

1)Glas halv tomt/ halv fullt: Beskriver att titta på det positiva, i motsats till det negativa då det 

framgick svårigheter med behandlingsresultat och positivt hälsofrämjande. Samt att deras roll som 

kvinna orsakade mer stress på en redan stressfull arbetsplats. Även att arbetsmiljön skapade en 

känsla av kaos och oreda.  

2) Det handlar om patienten: Patienten gjorde att sjuksköterskorna upplevde en känsla av mening 

och tillhörighet som bidrog till att kunna hantera stress.  

3) Förenkla förändring: Genom sin kunskap kunde sjuksköterskan hitta strategier för att hantera 

sin egen stress. Strategier som reflektion, meditation, flexibilitet, och tid för att finna balans. De 

kom fram till att tid var en viktig del av bearbetningen för att kunna ”ladda om” eller ”tanka”. 
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