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Sammanfattning 
Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till 
ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan 
leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården 
kan utsättas för stor arbetsbelastning. De sex kärnkompetenserna personcentrerad 
vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättrings-
kunskap utgör grunden för sjuksköterskans arbete och detta för att minimera risker 
och arbeta patientsäkert. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av vad som orsakar arbetsrelaterad 
stress inom slutenvården. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design. 
Resultat: Resultatet visar på sjuksköterskors upplevelse av stress som orsakas av hög 
press på sjuksköterskor och brist inom organisationen. Höga förväntningar, dålig 
teamsamverkan och bristande kunskap som leder till arbetsrelaterad stress. Sjukskö-
terskor upplever stress dagligen i sitt arbete. Stressen upplevs varierande beroende på 
avdelning och många uppger dålig arbetsmiljö, dålig teamsamverkan med bristande 
kommunikation som orsaker till arbetsrelaterad stress.  
Slutsats: Stressen sjuksköterskor upplever är relaterad till hög press samt brist inom 
organisationen. Sjuksköterskor blir lidande av sin egen stress och visar sig genom hög 
arbetsbelastning.   
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, stress, KASAM, sjuksköterska, teamsamverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Summary 
Nursing experiences of what causes work-related stress in the hospital. 
 
Background: In today's society, stress is a common problem when working with 
health care; you are more than likely to be affected to illness because of it. Stress in 
work depends very often on the work environment and what kind of job assignments 
that needs to be done. The outcome could therefore be psychologically or physically 
towards the illness. Nursing staff who work in institutional care usually work with a 
workload that is too much too handle. The six key competences are person centered 
care, safe care, informatics, teamwork, evidence-based care and improvement 
knowledge which represents the fundamentals of a nurse work and this is also to min-
imize the risks and the work behind the safety of the patient. 
Aim: To describe the nursing experiences of what causes work-related stress in the 
hospital. 
Method: Literature review with qualitative design. 
Result: The result showed that nurses experiences of stress caused by high pressure 
and shortage within the organization and high expectations, poor teamwork and lack 
of knowledge. Communication gap, no team collaboration and lack of knowledge are 
playing factors as well in experiencing work-related stress. Nurses experiences stress 
daily because of their work. The stress varies depending on the department, still a lot 
of them suffers with poor working environment, lack of communication, poor team-
work as a cause of work-related stress. Nurse’s experience of stress affects patient 
safety. 
Conclusion: The stress nurses experience is related to high press as well lack of or-
ganization. Nurses are suffering from their own stress which results of high workload.   
Keywords: Work-related stress, stress, KASAM, nurse, teamwork  
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INLEDNING 

Valet av ämne till litteraturöversikten grundar sig i en upplevelse att stressen bland 
sjuksköterskor ser olika ut på olika praktikplatser, där den verksamhetsförlagda ut-
bildningen varit förlagd. Gemensamt är att upplevelsen av stressen i slutenvården var 
störst i jämförelse med hemsjukvård och primärvård. Sjuksköterskor är med om sorg, 
död och lidande i större utsträckning än många andra yrken, därmed anses det att vår-
dyrket utsätts för hög stress (Riahi, 2011). Sjuksköterskor som upplever stress, ångest 
och utmattning på arbetsplatsen kan i sin tur påverka vårdkvalitén och patientsäker-
heten då följderna av stress är arbetsfrånvaro och oförmåga till arbete (Blomberg et al. 
2014; McIntosh & Sheppy, 2013; Magtibay, Chesak, Coughlin, & Sood, 2017; dos San-
tos Trettene, Soares de Andrade, Von Kostrisch, de Lourdes Merighi Tabaquim & 
Ribeiro Razera, 2016).   
 

BAKGRUND 

STRESS 
 
Definition av stress är situation av akut eller kronisk karaktär som förändrar det fysiska 
och psykiska tillståndet hos en individ (Preto, Garcia, Araujo, Flauzino, Teixeira, Par-
megiane, Cardoso, 2018). Stress är varken positivt eller negativt utan blir farlig först 
när den blir varaktig och ingen tid för återhämtning ges (stressmottagningen, 2018). 
Stress kan utvecklas och bedömas på olika sätt. Arbetsrelaterad stress har samband 
med arbetsmiljön eller arbetsuppgifter som utförs, detta visar sig genom psykiska eller 
fysiska reaktioner (Souza Ueno et al., 2017). Var fjärde svensk har de senaste åren haft 
besvär som orsakats av deras arbetsmiljö så som hot och våld men även dåliga relat-
ioner till arbetskamrater och chefer. Stress blir skadlig och orsakar besvär när den bli-
vit till en vardag (Ivarsson, 2014). Inom hälso- och sjukvården spelar stressorer en vik-
tig roll där negativa hälsoeffekter är vanligt förekommande (Pulido-Martos, Augusto-
Landa, & Lopez-Zafra, 2011).  
 
En stressad individ påverkar även omgivningen, vilket kan ge en ”ringar på vatten” 
effekt om inte individen har copingstrategier för att hantera stress. Arbetsrelaterad 
stress utlöses när arbetsbelastningen överträffar de personliga förmågorna att hantera 
situationen (Currid, 2008). För att stressen på arbetsplatsen ska förhindras och en sä-
ker miljö uppnås måste arbetsplatsen främja en positiv arbetsmiljö (Page et al., 2014). 
Arbetsrelaterad stress kan ge en känslomässig och somatisk förklaring till varför, indi-
videns färdigheter och resurser inte kan uppfylla kraven på arbetsuppgifter (Qi et al., 
2013). Fysisk stress kan definieras när olika komponenter leder till fysiska föränd-
ringar och känslomässiga upplevelser så som smärta (Parizatti Capriste, Duarte de Mo-
raes, Clemente Sailer, Cardoso, & Aline Preto, 2017). Fysisk och psykisk stress påverkas 
av varandra, det uppstår en obalans mellan energimobilisering och anabolism i krop-
pens olika celler (stressmottagningen, 2018). 
 
Psykisk stress definieras som stress som uppstår i ett samspel mellan omgivningen och 
individen (stressmottagningen, 2018). Den psykiska stressen påverkar känslomässigt 
individen, exempel på psykisk stress kan vara att flytta till en annan stad, problem i 
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äktenskap eller anhörigs död. Akut stress uppstår när kroppen påverkas genom fysiska 
förändringar, exempelvis kroppsskada. Den biologiska effekten gör att kroppen blir 
okänslig mot smärta, blodet koagulerar snabbare och individen kan fortsätta kämpa 
(stressmottagningen, 2018). Akut stress av nervsystemet återgår till normalt ur-
sprungsläge utan stora följder (Parizatti Capriste et.al., 2017). Kronisk stress uppstår 
då personer i det moderna samhället har problem att hantera sina känslor inför olika 
påfrestade situationer, exempelvis problem i arbetet, dålig ekonomi, familjeproblem 
eller sjukdomar. Återvända till normalt fysiskt tillstånd kräver lång återhämtningstid 
(Parizatti Capriste et.al., 2017). Den långvariga stressen som övergått i kroniska stres-
sen påverkar kroppen negativt så följdsjukdomar som hjärtinfarkt kan uppstå (stress-
mottagningen, 2018).  
  

Stress i rollen som sjuksköterska  
 
Vårdpersonal med stor arbetsbelastning inom slutenvård löper risk att utsättas för 
stress även av patient och närstående (Teixeira, Pereira, Cardoso, Seleghim, & dos Reis, 
2015).  Stress inom slutenvård finns i stor utsträckning (Currid, 2008) och sjukskö-
terskor som arbetar i utmanande och oförutsägbara miljöer är också de som får möta 
några av de mest sjuka patienterna. Slutenvården behöver personal som är fysiskt och 
psykiskt lämpade för akuta händelser (Currid, 2008). Arbetsrelaterad stress bland 
sjuksköterskor leder ofta till utbrändhet som påverkar vården av patienter negativt 
(Magtibay, Chesak, Coughlin, & Sood, 2017).  
 

SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR 
 
Sjuksköterskans fyra ansvarsområden innefattar främjandet av hälsa, förebygga sjuk-
dom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuk-
sköterskan ska ge korrekt information till patienter som en del av deras professionella 
ansvar. Sjuksköterskan ska vara med och utveckla en säker arbetsmiljö (Svensk sjuk-
sköterskeförening, 2012). Bästa sätt att arbeta med kvalitetsförbättring inom vården 
har visat sig vara genom teamsamverkan (Colgan, Jeong, Hickey & King, 2016). Utöver 
teamsamverkan är ledarskap och ansvarstagande kultur bland medarbetare ett tillvä-
gagångssätt som leder till säker vård för patienter. Säker vård innebär att en vårdskada 
hade kunnat undvikas eftersom skadan uppstått utanför underliggande sjukdom (so-
cialstyrelsen, 2017; SFS 2010–659). Otillräckliga resurser är en av orsakerna till upp-
komst av vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659) samt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) styr vården för att 
främja hög patientsäkerhet (Inspektion för vård och omsorg, 2016). Hälso- och sjuk-
vårdens ansvarsnämnd (HSAN, 2011), vårdgivaren samt hälso- och sjukvårdpersona-
len lyder under denna lag. Vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar-
bete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador (SFS 2010:659). Hälso- och 
sjukvårdspersonal har skyldighet att utföra sitt arbete enligt vetenskaplig och beprövad 
erfarenhet, eget ansvar för hur arbetet utförs och bidra till god patientsäkerhet samt 
rapportera risken för vårdskador och händelser (SFS, 2017:30).  Sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser ska följas för att säkerställa att vårdkvalitén höjs (Svensk sjukskö-
terskeförening, 2015).  
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KASAM 
 
KASAM (Känsla av sammanhang) (Antonovsky, 2005) beskriver hur stimuli kan på-
verka människan och försöker förklara varför en del personer har större förmåga att 
hantera stress. För att självkänslan ska öka krävs en fungerande miljö. Stressorer upp-
levs olika beroende på hur väl rustad människan är att hantera och ta emot de stimuli 
som uppkommer (Antonovsky, 2005). KASAM utgår från tre komponenter, begriplig-
het, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att människan vill kunna 
förutsäga stimuli med en förståelse. Vid hög känsla av begriplighet kan kommande sti-
muli förutsägas och då lättare hanteras i situationen. Hanterbarhet innebär att indivi-
den inte ser sig själv som ett hjälplöst offer utan med resurser att hantera motgångar. 
Den närmsta omgivningen är av vikt för att kunna känna en trygghet. Vid hög känsla 
av hanterbarhet minskar meningslösheten inför påfrestande situationer och individen 
kan lättare ta sig ur svårigheter. Meningsfullhet beskrivs som en motivationskompo-
nent för att må bra och känna en drivkraft, engagemang och få energi i de utmaningar 
individen ställs inför i livet. Alla tre komponenter är beroende av varandra och det bör 
finnas en balans mellan dem för att kunna hantera situationer där stress uppkommer 
(Antonovsky, 2005). 
 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av vad som orsakar arbetsrelaterad stress 
inom slutenvården. 

METOD 

DESIGN 
Designen är litteraturöversikt med utgång i studier med kvalitativ design. Kvalitativ 
design studerar individers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 
2012). Litteraturöversikten har en induktiv ansats, som innebär att teorin kommer i 
slutet av forskningsprocessen (Henricson, 2012a). 

 
DATAINSAMLING 
 
Sökorden som användes till att hitta resultatartiklarna har valts genom provsökningar 
som berör sjuksköterskors upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom 
slutenvården som är följande: stress*, nurs* qualitative study, workrelated stress, ex-
perience, occupational, inpatient*, perceptions, workplace, hospitalized care, 
critical care nurse. Databaserna som sökorden användes till var CINAHL och 
PsycINFO. Information av bibliotekarien utgjorde en grund för att hitta relevanta 
sökord. Booleska operatorer, trunkering samt olika avgränsningar gjordes. Många da-
tabaser har olika avgränsningar vid sökning av artiklar som kan innefatta publicerings-
tid, publikationstyp och språk. Booleska operatorer används som hjälp vid sökning av 
flera ord, dessa termer är AND, OR, NOT. Ord som används i ren grundform med trun-
kering (*) ger en bredare sökning och trunkering finns i många databaser (Karlsson, 
2017). Inklusionskriterier har varit artiklar med kvalitativ ansats som är skrivna på 
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engelska, de beskriver sjuksköterskors upplevelser av stress och har enbart tagits från 
publicerings år 2008-01-01- 2018-03-31. Peer-reviewed har använts för att säkerhets-
ställa kvalitetsgranskade artiklar. 
 

URVAL 
 
Dataanalysen gjordes med hjälp av Fribergs femstegsmodell, ämnet bryts ner för att 
sedan sättas ihop i nya konstellationer vilket leder till nya fenomen att forska på (Fri-
berg, 2017). I steg fem sorterades innehållet som liknade varandra, sedan kunde data 
sorteras till huvudkategorier och subkategorier. Författarna diskuterade hur kategori-
erna passade och hur innehållet överlappade varandra. Sedan koncentrerades till fem 
subkategorier och ur det framkom två huvudkategorier (Friberg, 2017). Artiklarna som 
passade till kriterierna har lästs och kvalitetsgranskats med kvalitetsprotokollet från 
omvårdnadsavdelningen, Hälsohögskolan i Jönköping se (Bilaga 1). Det är viktigt att 
processen för a).  I första steget lästes artiklarna som valdes ut flertal gånger, detta för 
att få en helhet och större förståelse. Författarna fokuserade på resultatet i artiklarna 
för att hitta data som svarade till syftet. I andra steget hittades nyckelfynd i samtliga 
artiklars resultat, sedan övervägdes nyckelfynden relaterat till syftet. I steg tre sam-
manställdes varje resultat i artiklarna och författarna dokumenterade nyckelfynden för 
att få en tydlighet och struktur på materialet, detta för vidare analysering. I steg fyra 
hittade författarna likheter och skillnader mellan artiklarna som sammanfattades på 
papper därefter skapades tio kategorier nalys är organiserad så att resultatet blir pålit-
ligt (Wibeck, 2017). Författarnas sökning av materialet i CINAHL gav en total sam-
manställning av 1400 antal träffar, 1400 lästa titlar, 111 lästa abstract, 19 kvalitets-
granskade artiklar till resultatet, av dessa klarade 9 artiklar granskningen enligt kvali-
tetsprotokollet se (Bilaga 1). Sökningen i databasen PsycINFO sammanställdes totalt 
605 antal träffar, 605 lästa titlar, 31 lästa abstract, 11 kvalitetsgranskade artiklar till 
resultatet och av dessa klarade 3 granskningen enligt kvalitetsprotokollet se (Bilaga 1). 
Titlarna lästes först och om de svarade till syftet lästes sedan abstractet vidare, om 
abstractet och inklusionskriterierna passade läste författarna artiklarna som sedan 
granskades enligt kvalitetsprotokollet se (Bilaga 1). Totalt användes 12 artiklar till re-
sultatet.  
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
I ett examensarbete är det betydelsefullt att tänka på etiken speciellt om det handlar 
om människor, så att hänsyn tas och inte någon utnyttjas eller skadas (Kjellström, 
2014; Vetenskapsrådet, 2015). Artiklarna som ingår i resultatet är av etiskt tillstånd 
eller har ett etiskt förhållningssätt. Bevarandet av rättigheter, säkerhet och välbefin-
nande ska säkerställas hos de som deltar i en studie (Kjellström, 2014). Etiska frågor 
väcks även i litteraturstudier då författarnas språkkunskaper i engelska kan vara dif-
fusa vilket kan leda till feltolkningar (Kjellström, 2014). Engelska är inte författarnas 
förstaspråk därmed kan feltolkning uppstå vid läsning av artiklar. Vid svårtolkade ord 
användes lexikon för översättning. En överläggning av artiklarnas resultat med målet 
att beskriva dem objektivt gjordes, detta genom att undvika egen förförståelse vid läs-
ning. Forskningsarbete som sker på högskoleutbildningar omfattas inte av etik pröv-
ningslagen, beroende på fokus för forskning som exempelvis empiriska studier krävs 
en etikprövning (Eriksson, 2018).  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier, med fem subkategorier. Huvudkategorin 
hög press på sjuksköterskor följs av tre subkategorier: hög arbetsbelastning, höga för-
väntningar, saknad kunskap. Huvudkategorin brist inom organisationen följs av två 
subkategorier: dålig arbetsmiljö, dålig teamsamverkan med bristande kommunikat-
ion.  
 

HÖG PRESS PÅ SJUKSKÖTERSKOR 
 
Under kategorin hög press på sjuksköterskor beskrivs hög arbetsbelastning, höga för-
väntningar samt saknad kunskap. Sjuksköterskor upplever stress i samband med hög 
arbetsbelastning. Höga förväntningar är en bidragande faktor till stressen. Sjukskö-
terskor som brister i kunskap är en orsak till stress.   
 

Hög arbetsbelastning 
 
Sjuksköterskor är rädda för att göra misstag, detta resulterar i stress. Många sjukskö-
terskor upplever stress med ökad arbetsbelastning, då sjuksköterskor har ansvar för 
fler antal patienter samt arbetsuppgifter (De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage, & 
Rennick, 2016; Lim, Hepworth, & Bogossian, 2011). Patienters känslosamma upple-
velser av sina sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa är en bidragande orsak till stress 
för sjuksköterskor (Ward, 2011). När sjuksköterskor inte har någon annan kollega i 
närheten krävs stort ansvar och beslutstagande detta upplevs stressfullt (De Almeida 
Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick, 2016; Ward, 2011; Lim, Hepworth & Bogossian, 
2011; Happell, Dwyer, Reid‐ Searl, Burke, Caperchione, & Gaskin, 2013). Det upplevs 
stressfullt att vara mentor till nya sjuksköterskor eftersom de redan har hög arbetsbe-
lastning (De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick, 2016; Berland, Natvig, & 
Gundersen, 2008). Hög arbetsbelastning gör att sjuksköterskor inte har möjlighet att 
ta sina raster detta upplevdes stressfullt (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caper-
chione, & Gaskin, 2013; Moreland, & Apker, 2015; Moola, Ehler & Hattingh, 2008). 
 

Höga förväntningar 
 
Kvinnliga sjuksköterskor upplever stress då manliga sjuksköterskor får större möjlig-
heter och ansvar från ledningen (Ward, 2011). En orsak till stress är att sjuksköterskor 
ses som den naturliga kvinnliga rollen där minimala kliniska misstag får hända (Su, 
Boore, Jenkins, Liu, & Yang, 2009). Sjuksköterskors upplevelser att vara läkarassisten-
ter bidrar till stress (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu & Malmedal, 2016; Nuttapol, Sand-
mark, & Akhavan, 2016; Su, Boore, Jenkins, Liu, & Yang, 2009). Förväntningar att 
sjuksköterskor ska tillägna all sin tid för patienter skapar stress (Su, Boore, Jenkins, 
Liu, & Yang, 2009). Sjuksköterskor som har höga förväntningar på sig själv och andra 
i sin yrkesroll framkallar stress (De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage, & Rennick, 
2016; Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & Malmedal, 2016).  
  
 

Bristande kunskap 
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Brist på kunskap skapar lågt självförtroende för sjuksköterskor och påverkar patient-
vården som resulterar i stress (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & Malmedal, 2016; Adib-
Hajbaghery, Khamechian, Alavi, & Negin Masoodi, 2012). Det har visat sig stressfullt 
att vårda patienter med olika diagnoser och behandlingar, då bristen på kunskap finns 
(De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage, & Rennick, 2016). Sjuksköterskor upplever 
stress när det brister i teknisk kunskap, detta leder till att arbetstakten minskar och 
skapar hög arbetsbelastning (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 2012). Sjukskö-
terskor har svårigheter med patienter som har komplexa vårdbehov detta leder till 
stress (De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick, 2016). Sjuksköterskor upple-
ver stress på grund av att de inte har kunskap om olika arbetsuppgifter, som exempel-
vis vård av patienter, undervisning med föreläsningar samt tekniska och administra-
tiva uppgifter (De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage, & Rennick, 2016; Foglia, & 
Grassley, 2010; Berland, Natvig, & Gundersen, 2008; Happell, Dwyer, Reid‐ Searl, 
Burke, Caperchione, & Gaskin, 2013).  
 

BRIST INOM ORGANISATIONEN 
 
Under kategorin brist inom organisationen beskrivs dålig arbetsmiljö, dålig teamsam-
verkan och bristande kommunikation. Dålig arbetsmiljö inkluderar otillräckliga resur-
ser som leder till stress. Dålig teamsamverkan visar sig när det brister i kommunikation 
och samarbete med olika professioner som resulterar i stress.  
  

Dålig Arbetsmiljö  
 
Orolig arbetsmiljö som innefattar högljudnivå skapar stress. Sjuksköterskor upplever 
det stressfullt med oroliga patienter och oroliga anhöriga (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, 
& Malmedal, 2016). Sjuksköterskor blir stressade på grund av de psykiskt ansträng-
ande situationerna och oförutsägbara händelserna de dagligen ställs inför (Nuttapol, 
Sandmark, & Akhavan, 2016). Hög personalomsättning upplevs stressfullt och skapar 
dålig personalmoral (Ward, 2011; Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & Malmedal, 2016; Su, 
Boore, Jenkins, Liu, & Yang, 2009). Organisationsförändringar som nyanställd perso-
nal är en del av arbetsrelaterad stress (Su, Boore, Jenkins, Liu & Yang, 2009; Morel-
and, & Apker, 2015). Otillräckliga resurser som brist på arbetsmaterial beskrivs som 
en stor källa till arbetsrelaterad stress (Foglia & Grassley, 2010; Su, Boore, Jenkins, 
Liu, & Yang, 2009). Brist på personal skapar hög arbetsbelastning och ansträngda 
scheman som leder till stress (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & Malmedal, 2016; Adib-
Hajbaghery, Khamechian, Alavi, & Negin, 2012; Moreland, & Apker, 2015; Moola, 
Ehlers, & Hattingh, 2008).  Högt patientflöde och för lite sängar med mycket in och 
utskrivningar upplever sjuksköterskor stressfullt (De Almeida Vicente, Shadvar, Le-
page, & Rennick, 2016; Lim, Hepworth, & Bogossian, 2011; Moola, Ehlers, & Hattingh, 
2008; Ward, 2011; Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & Malmedal, 2016; Adib-Hajbaghery, 
Khamechian, Alavi, & Negin, 2012). 
   

Dålig teamsamverkan med bristande kommunikation 
 
Brister i samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor resulterar i stress, då sjukskö-
terskor får ansvara för läkarnas olika arbetsområden (Su, Boore, Jenkins, Liu, & Yang, 
2009; De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage, & Rennick, 2016; Adib-Hajbaghery, Kha-
mechian & Alavi, 2012; Nuttapol, Sandmark, & Akhavan, 2016; Su, Boore, Jenkins, 
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Liu, & Yang, 2009; Berland, Natvig, & Gundersen, 2008; Moreland, & Apker, 2015; 
Moola, Ehlers   & Hattingh, 2008). Sjuksköterskor med lång erfarenhet favoriseras av 
chefer detta upplevs stressfullt av nya sjuksköterskor (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu, & 
Malmedal, 2016; Berland, Natvig, & Gundersen, 2008; Moreland & Apker, 2015; 
Moola, Ehlers, & Hattingh, 2008). Mobbing och kommunikationsproblem som finns i 
vården upplevs stressande för sjuksköterskor (Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Ca-
perchione, & Gaskin, 2013; Moreland, & Apker, 2015; Moola, Ehlers, & Hattingh, 
2008). Bristande kommunikation skapar konflikter i arbetslaget som resulterar i stress 
(Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione, & Gaskin, 2013; Moreland, & Apker, 
2015; Moola, Ehlers, & Hattingh, 2008). Sjuksköterskan upplever stress när det inte 
finns stöd i arbetet mellan kollegor (Foglia, & Grassley, 2010; Berland, Natvig, & Gun-
dersen, 2008; Moola, Ehlers, & Hattingh, 2008).  
 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som 
orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvården med hjälp av kvalitativa artiklar där 
forskningsfrågan har studerats. I Henricson (2012b) menas det att en induktiv ansats 
använder den teoretiska referensramen som en avslutande reflektion i litteraturöver-
sikten, detta hade författarna svårigheter med under hela handledningsprocessen ef-
tersom det brast i kunskap hur ett induktivt och deduktivt arbete skulle skrivas. Fokus 
lades mycket på den teoretiska referensramen och handledningstillfällena hjälpte för-
fattarna att komma fram till KASAM. Den kontinuerliga feedbacken i handlednings-
processen var en styrka, det gjorde att författarna kunde justera arbetet och komma 
fram till vald design. Samtliga tolv artiklar granskades först enskilt sedan tillsammans, 
detta ger en god reliabilitet (Henricson, 2017). Vid artikelgranskningen uppkom artik-
lar som inte uppnådde 12 poäng enligt granskningsprotokollet se (Bilaga 1), detta an-
sågs vara en svaghet då användbara artiklar exkluderats som möjligtvis hade stärkt 
eller givit nya fynd i resultatet.  Handledning av bibliotekarien var till hjälp för att hitta 
relevanta sökord och förenklade artikelsökningen. Databaserna CINAHL och 
PsycINFO gav god träffsäkerhet vid artikelsökning och urvalet underlättades. Det är av 
vikt att handledas av bibliotekarie för att få bra sökning (Willman & Stoltz, 2012). Ur-
valet begränsades till slutenvården och avgränsningar mellan olika vårdavdelningar 
gjordes inte, detta för att få mer material om sjuksköterskors upplevda stress. Artik-
larna var internationella detta ansåg ge en bredare syn på upplevelsen av stressen i 
sjuksköterskerollen då problematiken visade sig vara global. Studierna är gjorda i 
Asien, USA, Australien, Afrika och Europa. Inga av studierna i litteraturöversikten 
gjordes i Sverige detta gav svårigheter att yttra överförbarheten (Henricson, 2017). 
 Utbredning av olika artiklar kan ge en förhöjd trovärdighet då fenomenet har stude-
rats grundligt. 
 
 Det är viktigt att studiers syfte hänger ihop med rätt metod för god trovärdighet. Fors-
kare som kommer fram till samma resultat ökar trovärdigheten (Henricson, 2012b). 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser därför valdes en kvalitativ metod 
för att stärk trovärdigheten. Resultatet i litteraturöversikten redovisades med olika ar-
tiklar som kom fram till lika resultat detta ansåg författarna gav trovärdighet.  



   
 

8 
 

Handledning i grupp stärker trovärdigheten och pålitligheten eftersom de kan läsa re-
sultatet och datainsamlingen (Henricson, 2012b). Grupphandledningen bestod av fyra 
träffar och inför varje träff skrevs delar av litteraturöversikten. Gruppen och handle-
daren gav konstruktiv kritik på arbetet och detta kunde sedan författarna arbeta vidare 
med. När det fanns otydligheter med arbetet gavs förslag till författarna med änd-
ringar. Genom att använda artiklar från de senaste tio åren blev resultatet mer uppda-
terad. Sökningarna gjordes på engelska för att undvika artiklar med andra språk 
(Karlsson, 2012). Genom att undvika artiklar på andra språk besparades tid för arti-
kelsökning då författarna inte kan förstå andra språk än engelska. Författarna ansåg 
att användning av artiklar från de senaste tio åren är en fördel, då senaste forskningen 
beskrivs. Nackdelar med att begränsa sig till senaste tio åren kan medföra att bra ar-
tiklar som stärker resultatet inte inkluderades.  
 
Litteraturöversiktens syfte fanns alltid nedskrivet på papper vid artikelsökning detta 
underlättade arbetsgången. Resultaten i artiklarna diskuterades så de svarade på syf-
tet. Litteraturöversikten kan påverkas negativt om det sker en generalisering av resul-
tatet (Henricson, 2012b). Författarna har undvikit generalisering eftersom det kan ge 
missvisande redovisning av resultatet. Vid artikelsökning gjordes avgränsningar med 
särskilda årtal inom slutenvård, kvalitativ design och peer-reviewed granskning. Detta 
ansågs ge goda resultat som svarade på syftet. Vid sökning i databasen CINAHL an-
vändes inte begränsningen abstract available eftersom det kan begränsa sökningen 
(Karlsson, 2012). I databasen PsychINFO användes däremot begränsningen abstract 
available eftersom det kan vara användbart då det beskriver innehållet av artikeln och 
kan vara avgörande för vidare läsning av artikeln i sin helhet (Karlsson, 2012). Artikel-
sökningen upplevdes svår då det var första gången en litteraturöversikt gjordes och 
dessutom på engelska som möjligtvis kan ha påverkat fynden av antalet artiklar. För-
fattarna hade svårigheter med engelska språket detta kan bidragit till att relevanta ar-
tiklar som stärker resultatet förbigåtts. Artiklarna analyserades efter Fribergs 
femstegsmodell. Detta resulterade i kategorier och subkategorier som svarade mot syf-
tet. Svårigheter med analysen av data var att hamna inom ramarna för syftet, då arti-
kelresultaten beskriver mer än bara upplevelsen av stress. Styrkan bakom analysen var 
att författarna visste hur tillvägagångsättet över materialet skulle analyseras och artik-
larna var välskrivna för att göra en god dataanalys. Artiklarna som inte hade någon 
form av etiskt övervägande användes inte. Enligt granskningsprotokollet var etiskt 
ställningstagande ett krav för att använda artikeln. 
 

RESULTATDISKUSSION 
 
En stressad individ påverkar omgivningen, stressen är skadlig när den blivit till vardag 
(Ivarsson, 2014; Pulido–Martos, Augusto- Landa & Loupes – Zafra, 2011). Ledarskap 
och ett ansvarstagande bland medarbetare ligger i sjuksköterskans profession (social-
styrelsen, 2017), det innefattar ansvar och mentorskap för sjuksköterskor. Resultatet 
visade att mentorskap var en arbetsbelastning som orsakade stress. Misstaget att göra 
fel upplevdes stressfullt för sjuksköterskor. Olika faktorer påverkar säker vård negativt, 
så som hög arbetsbelastning (Hignett et al., 2016). Resultatet visade på att sjuksköters-
kor upplevde hög arbetsbelastning och därmed möjliggörs det att osäker vård bedrivs.  
 
Hög ljudnivå, oroliga patienter och anhöriga, oförutsägbara händelser samt hög per-
sonalomsättning visade sig vara orsaker till en dålig arbetsmiljö som skapar stress. Ar-
betsrelaterad stress är när hög arbetsbelastning överträffar personliga förmågor att 
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hantera en situation (Currid, 2008). Var fjärde svensk har de senaste åren haft besvär 
som orsakats av arbetsmiljön (Ivarsson, 2014). I resultatet ingick inga svenska studier, 
däremot ansåg författarna att likheter gick att dra med andra länder vad gäller orsaker 
till arbetsrelaterad stress med bristande relationer till kollegor och chefer. Sjuksköters-
kor sågs som den naturliga kvinnliga rollen och detta resulterade i stress. Det är av vikt 
att tänka på att studien inte är från Sverige och därmed fanns svårigheter att jämföra 
detta med svenska sjuksköterskor.  
 
Sjuksköterskorna ska arbeta efter kärnkompetenserna (Svensk sjuksköterskeförening, 
2015).  När teamsamverkan och ledarskap fungera leder det till säker vård för patien-
ter, då olika professioner inkluderas i hälso-sjukvården (Colgan, Jeong, k & King, 
2016). Författarna såg brister i hur sjuksköterskor arbetar efter säker vård och team-
samverkan. Resultatet visade att det brast i teamsamverkan då stödet mellan kollegor 
och andra professioner inte fungerade, detta upplevde sjuksköterskor stressfullt. Det 
framgick att tidsbristen för sjuksköterskor resulterade i stress, detta påverkade pati-
entsäkerheten negativt (Hignett et al., 2016). 
 
Resultatet som beskrevs kan härledas till KASAM genom att resultatet beror på hur 
sjuksköterskan i de olika situationerna handskas med sitt egna KASAM i relation till 
kollegans KASAM. KASAM beskriver individens förmåga att hantera situationer uti-
från begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, hur sjuksköterskor upplever stress 
orsakas av hur människan hanterar olika typer av stimuli (Antonovsky, 2005). Resul-
tatet visade på hur sjuksköterskor upplevde stress på olika sätt. Den höga pressen för 
sjuksköterskor och den bristande organisationen upplevdes stressfullt, om arbetsplat-
sen arbetar för att förhindra stress kan möjligtvis meningsfullheten för sjuksköterskor 
öka.  
Begriplighet antyder på att människan vill förutsäga kommande stimuli för att lättare 
kunna hantera situationen (Antonovsky, 2005). I resultatet visade sjuksköterskor på 
en begriplighet inför kommande problem. Bristen på kunskap av olika behandlingar 
och diagnoser var ett problem som många sjuksköterskor ställdes inför där begriplig-
heten fanns, detta upplevdes stressfullt. Sjuksköterskor visade även begriplighet över 
komplexa vårdsituationer, då de insåg att hög arbetsbelastning, brist på material och 
bristande kunskap orsakade stress.  
 
Hanterbarheten är svårtolkad utifrån resultatet trotts detta fanns en hanterbarhet då 
sjuksköterskor var medvetna om upplevelsen till stress och nästa steg är att hantera 
det på ett individuellt sätt. Resultatet visade att det fanns många olika orsaker till upp-
levelser av stress inom slutenvården. Stressen såg ut att vara en bristande organisat-
ionsfråga och hög press på sjuksköterskor som hade kunnat undvikas. Då organisat-
ionen brister leder det till en negativ inverkan på personalen (Hignett et al., 2016) re-
sultatet i litteraturöversikten visade att brister i organisationen leder till stress genom 
dålig arbetsmiljön, hög personalomsättning samt otillräckliga resurser.  
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SLUTSATSER OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Det visade sig att olika orsaker påverkar sjuksköterskors upplevelse av stress. Förvänt-
ningar finns att resultatet kommer ge insikt till att förstå orsaker av arbetsrelaterad 
stress bland sjuksköterskor. Genom insikten till stressen finns förhoppningar till mins-
kad arbetsbelastning och ökad kunskap angående sjuksköterskors arbetssituation. 
Teamsamverkan är av vikt för god vård och minskad stress, det är betydelsefullt av rätt 
användning av kompetenserna. Möjligtvis ska arbetet ge ökad kunskap om stressfeno-
menet bland sjuksköterskor samt kunna arbeta stressreducerande i klinisk verksam-
het. Litteraturöversikten är relevant för dagens samhälle då sjuksköterskors stress är 
ett problem som leder till ohälsa. Stressen har belysts som en negativ upplevelse det är 
viktigt att ha i åtanke att stress även kan vara positiva upplevelser. Eftersom stress är 
ett globalt problem för sjuksköterskor anses att vidare forskning behövs för att minska 
på problematiken och öka förståelsen. 
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