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___________________________________________________________________________ 

Sammanfattning 

Bakgrund: sjuksköterskor är den storsta gruppen som drabbas av stress i Sverige.  

Syfte: Syftet med den här studien är att försöka belysa vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka stress 

bland sjuksköterskor, genom att sammanställa  litteraturen som finns inom området.  

Metod: studie metoden är en systematisk litteraturöversikt som är baserad på fjorton vetenskapliga 

artiklar från olika databass som besvarar studiens syfte, vilket är PubMed MeSH, EBSCO Medline 

och Academic Search Elite.  

Resultat: Resultatet av studien presenterades i tre temanområden som orsakar stress som är: 

Arbetsbelastning och långa arbetstider, våld och konflikter på arbetsplatsen och ledarskap, 

maktlöshet och hopplöshet. 

Slutsats: Det krävs ytterligare ansatser för att åtgärda den tillsynens belastande arbetssituationen som 

gör att många sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och dess efterföljande konsekvenser. 
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___________________________________________________________________________ 

Abstract 

Purpose: The study aims to illustrate what factors underlie the stress among nurses in the work place 

which.  

The method: systematic literature study based on fourteen scientific articles from PubMed MeSH, 

EBSCO Medline and Academic Search Elite databases.  

Result: The finding of this study shows 3 themes that cause stress. These are: Workload and long 

working hours, violence and conflict in the workplace and leadership and powerlessness.  

Conclusion: the study shows that efforts are needed to address the stressful work situation, and of the 

different factors that causes many nurses to experience stress at work. 
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Introduktion        

Stress och psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukfrånvaro och innebär stora kostnader för 

individ och samhället.  Kostnaderna inkluderar vård, sjukskrivning och sjukersättning, och 

kan uppstår i samband med att en anställd blir långtidssjukskriven. Detta bidrar till negativt 

produktionsbortfall, utökade arbetsuppgifter för kollegor och eventuell rekrytering av nya 

vikarier som är både tid och ekonomiskt krävande (Pellmer & Wramner, 2012). I Sverige har 

sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat dramatiskt de senaste åren. Akut stressreaktion 

är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Försäkringskassans visar att sjukskrivning för 

psykiska sjukdomar ökar för tredje året i rad (Försäkringskassan, 2015). Kostnaderna för 

psykisk ohälsa i Sverige uppskattas till 70 miljarder kronor per år. Stress kan drabba individen mycket 

hårt och leda till nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering, som i sin tur kan 

leda till depression. De totala årliga samhällskostnaderna för enbart depressionssjukdomar i Sverige 

fördubblades mellan 1997 och 2005, från 16 miljarder till 33 miljarder kronor (Forska Sverige, 2016). 

Stress uppstår i samspelet mellan individer och deras omgivning, som en biologisk och 

psykologisk reaktion på olika typer av påfrestningar. Långvarig stress kan leda till att 

individer blir sjuka och drabbas av psykisk ohälsa, svårigheter med att hantera olika typer av 

krav kan öka känslan av stress. Vilket speglar reaktionen som utvecklas mellan personliga 

erfarenheter, känslor och fysiologiska reaktioner med den givna situationen. Stress definiera 

som en biologisk och psykologisk reaktion på olika påfrestningar. Stress som bygger på 

långvarig belastning har negativa konsekvenser som kan uppstå i form av olika somatiska, 

psykiska och beteendemässiga konsekvenser. Skadlig stress börjar när stressreaktioner blir 

långvariga och individen inte får tillfälle till återhämtning. Att förebygga stress är viktigt 

eftersom vägen tillbaka kan vara lång och dyr (ISM, 2018).  

Amerikanen Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, hävdar att individens 

känsla av sammanhang (KASAM) i tillvaron avgör vilka konsekvenser stressande händelser 

får, och som kan påverka den psykiska hälsa negativt. Han menar att följande tre 

komponenter har betydelse för stressen:  
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Begriplighet genom att få djupare förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika 

händelser.  

Hanterbarhet som bygger på förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli 

offer för omständigheter.  

Meningsfullhet genom att vara delaktighet och en känsla av att kunna påverka sin situation 

(Rydén & Stenström, 2015).  

Bakgrund    

Statisk från Försäkringskassa 2014 visar att en femtedel av alla sjukfall i Sverige är tillhör 

sjuksköterskans gruppen. Det rör sig om cirka 90 000 personer, de flesta sjuksköterskor och 

barnmorskor, som har fler sjukfall än genomsnittet. Det genomsnittliga sjuktalet bland kvinnor i 

allmänhet i Sverige är 136 per 1 000 anställda. Medan genomsnittet för sjuksköterskor är 148 per 1000 

och för barnmorskor och specialistsjuksköterskor 142 per 1000. Det kan förklaras med att 

sjuksköterskor har den största ökningen av sjukfrånvaro bland vårdpersonal (Försäkringskassan, 

2015).    

Regeringen, regioner och kommuner delar ansvaret för hälso- och sjukvård i Sverige, vilket 

syftar till att nå en god hälsa och vård på ett jämlikt sätt för hela befolkningen. Detta genom 

att ta hänsyn till och att respektera att alla människors lika värde samt den enskilda 

människans värdighet. (Kliniska studier, 2016). 

Afolayan, Adeleke, Dairo & Aduke, (2009) skriver i en studie om stress hos 

mentalvårdspersonal, att stressen har uppfattats som ett tillstånd där det finns en tydlig 

skillnad mellan de krav som organisationen ställer, och på individens kapacitet eller förmåga 

att reagera som organisationen vill.  

Modellen som används i studiet är krav-kontrollmodellen som handlar om balansen mellan 

upplevda krav som finns på arbetsplatsen och hur medarbetaren upplever sin egen kontroll 

över situationen. 
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Stress på arbetsplatsen 

I Västra götalandsregionen finns det General Health Questionnaire 12 (GHQ12). En 

undersökning som har använts för att mäta psykiskt välbefinnande. Undersökningen består av 

12 frågor om välmående, där svaren på enkätfrågorna poängsätts och summeras från 1 till 12. I 

2015 års undersökning angav drygt 2 procent av män och drygt 4 procent av kvinnor att de var 

mycket stressade eller har haft skadlig stress (Vgregion, 2017).    

Arbetsrelaterad stress är det respons som människor kan ha av arbetskrav och -tryck som inte 

matchar deras kunskaper och förmågor och som utmanar att klara av. Stress uppstår i ett brett 

utbud av arbetsförhållanden men blir ofta värre när anställda känner att de har lite stöd från 

handledare och kollegor, samt liten kontroll över arbetsprocessen. Det finns ofta förvirring 

mellan krav eller utmaning och stress, höga krav är inte utmaning utan en stressig faktorn 

(WHOs, 2019). 

Nowrouzi et al. (2016) beskriver att stress på arbetsplatsen i sin studie, har en stark koppling 

till arbetsmiljön. Arbetsmiljön är relaterad till det fysiska och psykologiska välbefinnandet 

och kvaliteten på arbetslivet Quality of Work Life (QWL) för sjuksköterskor. Flera skäl har 

tagits upp för att lyfta fram behovet av reflektion och kritik av insatser för att förbättra 

förståelsen av QWL. Att förstå vad som främjar trivsel på arbetsplatsen är viktigt eftersom 

resultaten kan bidra till att förbättra strategier för arbetstagarna.  

En studie som analyserat bidragande faktorer till stress bland amerikanska och kanadensiska 

sjuksköterskor, fann att de faktorer som påverkar stressen på arbetet sträcker sig bortom 

sjuksköterskornas lön eller arbetsbelastning. De uppskattar karriär- och 

utbildningstillfredsställelse, liksom en miljö som stöder de egna välbefinnande är viktiga för att 

minska stressen på arbetsplatsen. Det är viktigt att hälso- och sjukvården skapar en hälsosam 

miljö som gynnar sjuksköterskors välmående genom att tillgodose arbetstagarnas hälsa och 

välbefinnande, samt uppmuntrar till ett hälsosamt beteende (Nowrouzi et al., 2016).  

Lambert Vickie, Lambert Clinton, Petrini Marcia och Zhang Yi Jin (2007) visar i sin studie, 

om stress och utbrändhet i samhällets hälsovård, att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar 

i ett team upplever ökande stressnivåer och utbrändhet på grund av ökande arbetsbelastningar, 
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ökad administration och brist på resurser. Det finns högre risk för stress om sjuksköterskr 

arbetade i team än om de arbetade ensamma, detta på grund av svåra utmaningar samt brist 

med resurser som i sin tur bygger konflikter mellan kollegor. Hanteringsstrategin har 

betydelse för stress i arbetsmiljön och de relationer som finns mellan kollegor påverkar den 

fysiska och psykiska hälsan (Lambert V,. Lambert C,. Petrini M och Zhang Y, Jin, 2007). 

Enligt Matsuzaki, Uemura & Yasui (2014) och Afolayan, Adeleke, Dairo & Aduke (2009) 

ökar arbetsrelaterad stress ökar risken för psykisk ohälsa. Orsakerna till arbetsrelaterad stress 

kan bero på olika faktorer som till exempel för många arbetsuppgifter, vilka kan leda till 

känslan att allt inte hunnits med i slutet av dagen. Dålig samarbete mellan kollegor och chefer 

är en annan faktorn som utvecklar problemet. 

I en svensk studie har det bedömts att ledarskapet inte bör vara en person. Genom samarbete 

mellan ledaren och kollegor bättre resultat uppnås, medan dåligt samarbete orsaks ibland när 

ett ledarskap av vårdpersonalen kan innebära mindre kontroll för cheferna. Samtidigt som 

anställa bör ta mer ansvar än det cheferna har utövat, vilket kan medföra ett dåligt samarbete, 

som i sin tur kan leda till spänningar mellan parterna, detta kan på lång sikt påverkar 

vårdpersonalens mående och stressar dem. Ekonomin är en viktig faktor som påverkar 

ledarskapet, resurserna skall anpassas bra med kraven som behövs på arbetsplatsen. Att vara 

ledare i en vård organisation med dålig ekonomi kan leda till svåra utmaningar och då kan 

ledarskapet bli sämre. Att få alla delta i beslutfattande kan leda till sämre ledarskap. Då många 

ledare känner sig otillräckliga och därför så kan styrningen tas över av personal på grund av 

osjälvsäkerhet som påverkar sjuksköterskorna psykiskt. När en ledare är mer självsäker i sitt 

ledarskap, får han eller hon bättre möjlighet att vägleda och utveckla teamarbetet och har på så sätt 

lättare att få andra att delta i arbetet. Ledaren kan få gruppen att förstå ett systemtänkande 

ledarskap och ledarskapet utvecklas på ett bra och ett positivt sätt (Health policy, 2013). 

Trudel-Fitzgerald, C., Chen, Y., Singh, A., Okereke, O., & Kubzansky, L. (2016) skriver i sin 

studie om Nurses Health Studies (NHS), som fokusera på faktorer som påverkar mental och 

fysisk hälsa. De skriver att ett samspel är viktigt mellan psykologiska, sociala och biologiska 

faktorer i arbetet och bedömningen av psykosociala variabler för sjuksköterskor. Detta beror på 

att varje sjuksköterska har beteende och förståelse som skiljer sig från de andra, därför sociala 
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behandlingar mellan kollegor kan påverka medarbetarna i olika grad. Resultatet visar att 

socioekonomisk status, arbetsbelastning och omvårdnad är de faktorer som mest påverkar den 

mentala och fysiska hälsan för sjuksköterskorna, vilket har tydliga effekter som kopplas till 

hälsa och förmågan att jobba. Att sjuksköterskorna få stress på grund av arbetsbelastning samt 

dåligt ekonomi som minskar förbättringsresurser påverkar på ett negativt sätt sjuksköterskor 

mående psykiskt och fysiskt på arbetsplatsen.  

 Konsekvenser av stress 

Enligt Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le, (2014) har resultatet visat att 76% av 46 

sjuksköterskor som ingick i denna studie hade oerhört Cardiovascular disease CVD-

riskfaktorer, den största prevalensen av CVD-riskfaktorer var blodfettrubbning (58,9%), följd 

av hyperviskositetssyndrom som är ett tillstånd där blod inte kan flöda fritt genom dina artärer. 

(45,5%), elektrokardiografisk abnormitet (30,8%), övervikt (19,2%) , och högt blodtryck 

(9,2%). Vidare fanns det signifikanta skillnader i CVD-riskfaktorer bland olika avdelningar (P 

<0,05), där den övergripande prevalensen var störst bland sjuksköterskor som arbetar i 

operationssalen. Vilket kopplats till att sjuksköterskor med hög arbetsspänning har stora risker 

för CVD, därför bör man vidta åtgärder för att minska risken för CVD (Mei-shu, Li-ping, Wen-

long & Le, 2014) 

Negativ stress på arbetsplatsen kan ge konsekvenser i olika former som påverkar kroppen. De 

kan utryckas i till exempel huvudvärk, upprörd mage, högt blodtryck men även stroke eller 

hjärtsjukdomar. Stress kan också orsaka psykiska sjukdomar som bygger på känslor av misstro, 

ilska, ångest och rädsla. Vilket i sin tur kan påverka relationer bland exempelvis kollegor på 

arbetet (Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le, 2014) 

 (Pai & Lee, 2011) visar i deras studie att stress som sjuksköterskor får på sina arbetsplatser 

påverkar deras mentala tillstånd, och kan leda till depression, stressyndrom och ångest. Detta 

på grund av bidragande psykosociala faktorer som påverkar sjuksköterskor psykiskt, som 

tillexempel fysisk och psykiskt våld, negativa sociala relationer och sexuell läggning särskilt 

hos kvinnor i ålder under 30 år. 
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Enligt Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le (2014) har sjuksköterskor med hög arbetsspänning 

risk för Cardiovascular disease CVD, som hotar sjuksköterskors fysiska eller psykologiska 

välbefinnande. Kroppen brukar ha kontrollen av inre tillstånd, även när den yttre miljön 

ständigt förändras, men när kroppen har det svårt att väga inre hormoner och kontroll, kan 

negativa konsekvenser av stressen uppstå, som i sin tur påverkar hjärtan och risken för hjärt-

och kärlsssjukdomar. Resultatet visar att stressrelaterad hjärt-kärlsjukdom (CVD) börjar med 

aktivering av både det sympatiskta nervsystemet och hypotalamus-hypofysen-adrenal (HPA) 

(Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le, 2014).  

Forskning har tydligt visat att långvarig stress är skadligt både för kropp och själ och kan leda 

till olika sjukdomstillstånd som kopplas till hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och 

blodfettsrubbningar, metabola syndromet, depression, magbesvär och smärttillstånd. Sömnbrist 

kan vara en ytterligare riskfaktor som påverkar stressen negativt (Hjärt-lungfonden, 2018). 

Sjuksköterskor och undersköterskor kan utsättas för hot och våld på jobbet. Särskilt drabbade 

är de sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och inom psykiatrin, och oftast natt 

personal på grund av att de utsätts för hot och våld, fysisk skada och de får försämrad 

motivation och sömnsvårigheter (Pai & Lee, 2011).  

Problemformulering         

Stress som en folkhälsofråga      

Vård och omsorgspersonal i svenska arbetsmarknaden drabbas i högre utsträckning än andra 

yrkesgrupper, särskilt psykisk ohälsa som orsakats till följd av stress(Försäkringskassan,2019). 

Att återgå till arbetet efter en lång tids sjukskrivning på grund av stressrelaterade konsekvenser 

är inte lätt för någon. För att återgången ska bli lyckad krävs ändringar på arbetsmiljön, så att 

den blir mindre stressande miljö för sjuksköterskor när de kommer tillbaka till sin arbetsplats 

(Försäkringskassan,2019). Det som gör sjuksköterskornas stress på arbetsplatsen en viktig och 

relevant folkhälsofråga. 

Grossi, Perski, Osika och Savic (2015) skriver i den svenska versionen av den internationella 

klassificeringen av sjukdomar, att stressen verkar vara den första fasen till utbrändhet och 

sömnstörningar. Patienter med klinisk utbrändhet lider av kognitiv försämring inom minnes- 
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och arbetsfunktionen. Studier om neurobiologiska mekanismer visar funktionella störningar 

som resultat av stress.  

En studie om utbrändhet hos sjuksköterskor har påvisat att den ökade arbetsbelastningen beror 

på brist på stöd från ledningen. Ledningen kan stötta exempelvis genom att anställa extra 

personer för att fördela arbetsuppgifter och minska stressen. Detta beror på förbättrad sömn är 

relaterad till återupptagning av arbetet. Arbetsmiljö har andra kosekvenser och problem, som 

hämmar sjuksköterskornas förmåga att tillgodose behoven hos dem patienter som använder 

vård servicen, vilken kan bli att utföra olika uppgifter som inte är vård, bland annat telefon svar 

och tidshantering, flytta av patienter mellan avdelningar, prover, lokalvård och kosthantering. 

Det har förknippads med stress hos sjuksköterskor (Matsuzaki, Uemura & Yasui, 2014) 

Mål fyra av de elva folkhälsomålen handlar om hälsan i arbetslivet. Att förbättra hälsans i 

arbetslivet innebär ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor. Det är faktorer som kan 

minska den arbetsrelaterade ohälsan och bidra till en allmänt förbättrad folkhälsa, samt minska 

de sociala skillnaderna i ohälsa. Det kan bidra till ökad kvalitet i arbetslivet, samt är mer 

hållbart.  (Pellmer & Wramner, 2012). 

Enligt Olofsson, B., Bengtsson, C., & Brink, E. (2003) stressiga situationer kan orsaka problem 

för sjuksköterskor i deras dagliga arbete som påverkar frånvaron, samt bidra känslor av 

frustration, maktlöshet, hopplöshet och otillräcklighet, vilket ökade den allmänna stress som 

upplevdes på jobbet (Olofsson, B., Bengtsson, C., & Brink, E, 2003).  

 

Stress som nationell folkhälsofråga        

År 2012 var det 48 000 personer som blev sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och idag är 

siffran uppe till 71 000. Kvinnor i 30-års ålder är de som drabbas mest. Den vanligaste 

diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige är därför nu akut stressreaktion, som har ökat med 73 

procent de senaste två åren (Stress, 2015). Den ökande stressen i Sverige kan ses som en 

negativ hälsoindikation, då stress kan leda till olika psykiska och fysiska besvär för dem som 

drabbas.  
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Enligt Försäkringskassans statistik är det kvinnor som jobbar inom vård och omsorg som 

drabbas hårdast av stress. De har dessutom dubbelt så många sjukfall som män. Vård- och 

omsorgspersonal på svensk arbetsmarknad är den största yrkesgruppen som drabbas av 

stressrelaterade sjukdomar. Med att ta hänsyn på prioritering så det är viktigt att förebygga 

stress som vårdpersonal träffar på deras arbete på grund av att denna grupp har stort behov i 

samhället. I den här gruppen ingår barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga 

assistenter (Försäkringskassan, 2015).   

De ekonomiska kostnaderna för stress      

Madhu Kalia (2002) skriver i sin studie att stressrelaterade sjukdomar kostar USA mer än 42 

miljarder dollar per år. Fler än 19 miljoner amerikaner lider av ångestsjukdomar varje år, som 

är den vanligaste formen av psykisk sjukdom. Den uppskattats att färre än en tredjedel av de 

personer som drabbas får lämplig behandling. American Institute of Stress forskningsresultat 

visar att 75 % till 90 % av alla läkarbesök är stressrelaterade. Sjukdomar som orsakas av 

stress uppskattats kosta cirka 150 miljarder dollar årligen. Vilket gäller förlorad produktivitet, 

frånvaro, dåligt beslutsfattande, stressrelaterad psykisk sjukdom och missbruk. Dessutom 

rapporterats att 1 av 4 amerikanska arbetare lider av ett psykiskt problem som är förorsakat av 

stress (Madhu Kalia, 2002).        

                                                                   

Syfte                             

Syftet med den här studien är att försöka belysa vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka 

stress bland sjuksköterskor, genom att sammanställa  litteraturen som finns på området.                                                            

Frågeställning  

Vad säger litteraturen om vilka arbetsrelaterade faktorer som orsakar stress bland 

sjuksköterskor?                               

https://www-sciencedirect-com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0026049502437924#!
https://www-sciencedirect-com.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0026049502437924#!
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Metod   

Enligt Forsberg & Wengström (2008) ska en systematisk litteraturstudie genomföras genom att 

söka systematiskt data baserat på empiriska studier och kritiskt granska dem inom det valda 

problemområdet. Första steg i denna studie var att precisera fråga/problem, och därför 

systematisk sökning av litteratur som samlades från vetenskapliga artiklar. Efter att artiklarna 

lästs kvalitetsgranskades studier som uppfyllde urvalskriterierna. Studien svarar systematisk på 

studie frågan genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. Efteråt 

formuleras data och tabellering informationer som gäller de olika studier som valdes, och 

sammanvägning av resultaten via analys (Forsberg & Wengström, 2013). 

Denna litteraturstudie syftar till att söka faktorer/orsaker som påverkar sjuksköterskornas 

stress på arbetsplatsen som komplement till tidigare studier som undersökt samma tema. 

Samtliga artiklar granskade noggrant se bilaga 1. Därefter diskuteras artiklarna gemensamt 

med syfte att svara på frågeställningen. Totalt inkluderades 10 artiklar i resultatet för analys 

som genomfördes enligt Malteruds systematiska textkondensering. Det är ett redskap för 

tvärgående analys, vilket betyder att analysen ska förklara processen, efter att rapportera de 

principerna och positioner som lett fram till resultaten och förstå slutsatserna (Malterud, 

2014). Granskningen av studien gäller studiers kvalitet, den granskningsmall som använts är 

Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt (Forsberg & Wengström, 

2013). 

De utvalda vetenskapliga artiklarna har refererats under referenslistan med hjälp av APA 

referens system och har valts för sin lämplighet för folkhälsofrågan som studeras i detta arbete 

samt för att undvika plagiat. 

Studiedesign  

En systematisk litteraturstudie som innebär att söka litteratur i systematiskt sätt, välja ut 

artiklar, kritiskt granska, analysera och diskutera resultatet samt att göra en sammanställning 

av litteraturen inom ett ämne. För att svara på syftet ansågs en systematisk litteraturstudie vara 

en lämplig metod för att ge en samlad bild över syftet inom valt ämnesområde (Forsberg & 

Wenström 2013). 
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Sökord  

I denna studie valdes olika sökord och kombinationer. Sökord är "workplace, stress factors, 

och  nurses. Sökorden sammanställdes på olika sätt, även med AND, vilka presenteras i tabell 

1. 

Datainsamlig metod och urval 

Vetenskapliga artiklar har sökts i olika databaser och vetenskapliga källor som till exempel 

Academic Search Elite, PubMed MeSH och Medline EBSCO. Nyckelord har varit termerna 

stress workplace och nurses. Att läsa först rubriken och abstrakten på artiklarna är viktigt för 

att kunna göra ett urval av artiklarna. De artiklar som stämmer överens med arbetets syfte har 

laddats ner som helhet se bilaga 1. Kriterier i arbetet inklusive att artiklarnas resultat ska svara 

på frågan Vad säger litteraturen om vilka arbetsrelaterade faktorer som orsakar stress bland 

sjuksköterskor? Samt ska kunna passar på ett lämpligt sätt med syftet. Totalt valda artiklar är 

14 artikel, alla 14 artiklar är Peer reviewed, men fyra är Reviews artiklar. Det finns 10 valda 

artiklar som är publicerade mellan 2000 och 2019 som används i resultatet som inte peer 

reviewed. Tidsperioden som valts syftar till att få fram artiklar som presenterar nu tids 

samhälle.  

Inklusion- och exklusionskriterier 

I denna systematisk studie sökningen är det viktigt att vara så heltäckande som möjligt, men 

väldigt många träffar att gå igenom är inte så enkelt. därför används inklusions- och 

exklusionskriterier för att beskriva det här förfarandet. Det är viktigt att redovisa eventuella 

nya relevanta studier.För att begränsa sökresultaten av artiklar så valdes. inklusions- och 

exklusionskriterier som används i studiet är att studierna skulle vara skrivna på engelska, peer 

reviewed och inte publicerade längre än tio år tillbaka för att få så aktuella forskningsresultat 

som möjligt. 

Etik i arbete         

Artiklar som valts in den här studien har fått tillstånd från etiska kommittéer, och alla studie-

resultatet presenterats oavsett om de studierna stödjer eller inte forskningsfrågan. Studiens 

interna och externa validitet värderats genom att använda Mall för kvalitetsgranskning av 

https://libraryproxy.his.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
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systematiska översikter för kvalitet bedömning, som hjälper till att arbeta på ett systematiskt 

sätt (Forsberg & Wenström 2013). 

Analys och databearbetning  

Vid sökning och bearbetning av data hittats flertal titlar och abstrakt på träfflistan. därefter 

valdes de mest intressanta artiklarna, som lämpade sig bäst med valt ämne, sedan lästes 

noggrant igenom. Analys av artiklarna skedde i linje med Forsberg & Wenström (2013) teori, 

vilken klassificerades data och fakta på ett systematiskt sätt för att identifiera teman som 

framträdde ur de olika artiklarna 

Studiepopulation 

 I artiklar finns sjukskötrskor från olika länder som drabbats av olika risk faktorer som i sin tur 

påverkats sina stress. Studiet gäller sjuksköterskorsstress för båda män och kvinnor. Vissa 

artiklar har tagit bara kvinnor. 

Resultat  

Artikelar sammanfattning 

Hogea, Nussbaum, & Bredicean (2018). The prevalence of emotional distress factors 

associated with stress among nurses. En kvantitativ design studie. Det finns 70 sjuksköterskor 

som delta i studiet. Syfte av artikeln är att undersöka förekomsten av känslomässig nöd i 

samband med stress bland sjuksköterskor. Resultaten visar signifikanta skillnader mellan de 

olika grupperna: Hematologi, barnläkare, kardiologi, intensiv terapi och nödfall avseende både 

perception av stress och känslomässig nöd. 

Matsuzaki, Uemura & Yasui (2014). Associations of menopausal symptoms with job-related 

stress factors in nurses in Japan. En kvantitativ studie. I studie är det 1700 sjuksköterska i ålder 

mellan 45 och 60. Artikel syfte är att söka efter symptom och arbetsrelaterade stressfaktorer 

hos japanska sjuksköterskor under klimakteriet periodet, den ålder hos kvinnor då 

menstruationen upphör och deras övergångsålder. Ett kompletterande mål var att avgöra om 
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det var skillnader i menopausal symptom och arbetsrelaterade stressfaktorer bland 

sjuksköterskor. Resultatet har visat att andelen sjuksköterskor som rapporterade känslor av 

trötthet, irritabilitet och koncentrationsproblem var högre än menopausal symptom. Andelen 

sjuksköterskor som rapporterade att de kände sig olyckliga eller deprimerade och hade gråta 

var högre bland sjuksköterskor i ledande ställning än bland andra sjuksköterskor. Stresser i 

samband med "kvantitativ överbelastning" på kortfattad arbetsstressfråga bland sjuksköterskor 

i ledande befattningar var betydligt större än bland sjuksköterskor som inte befann sig i 

ledande befattningar, medan stress relaterade till "fysisk överbelastning", "arbetsstyrning", 

"färdighetsskäl", "arbetsplats miljö och arbetsnöjdhet bland sjuksköterskor som inte befinner 

sig i ledande befattningar var betydligt större än hos sjuksköterskor i ledande befattningar. 

Psykologiska symptom var signifikant korrelerade med dåliga jobbrelaterade interpersonella 

relationer. Artikeln diskuterar problemet från olika vinklar. 

Olofsson, Bengtsson & Brink (2003). Absence of response: a study of nurses' experience of 

stress in the workplace. En kvalitativ design. Det finns fyra sjuksköterskor som intervjuades 

med att använda ground theory metoden. Syfte i artikeln intresserad av sjuksköterskornas 

stressupplevelser och känslor som orsakas av stress på jobbet.  Analys av intervjuerna angav 

frånvaro av svar som kärnkategori. Återkommande stressiga situationer orsakade självklart 

problem för sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Inte bara saknade de svar från sina 

handledare, de upplevde också känslor av frustration, maktlöshet, hopplöshet och 

otillräcklighet, vilket ökade den allmänna stressen som upplevdes på jobbet.  

Pai & Lee (2011). Risk factors for workplace violence in clinical registered nurses in Taiwan. 

Journal Of Clinical Nursing. En kvantitativ design studie. Det finns totalt 521 sjuksköterskor 

som delta i detta tväravsnitt studie. Artikeln syfte är bestämma riskfaktorerna och psykiska 

hälsoeffekterna av fysiskt och psykiskt våld för kliniska sjuksköterskor som arbetar i 

hälsovårdsinrättningar i Taiwan. Registrerade sjuksköterskor som arbetar på sjukhus i Taiwan 

rapporterar höga förekomster av våld på arbetsplatsen. Multipla logistikanalyser indikerade att 

ålder under 30 år (oddsförhållande = 2 · 4, 95% konfidensintervall = 1 · 34-4 · 46). Ångest 

(oddsförhållande = 4 · 7; 95% konfidensintervall = 1 · 24-18 · 12) ökade oddsen för verbalt 

missbruk. Mobbning var förknippad med ångest (oddsförhållande = 2 · 7, 95% 

konfidensintervall = 1 · 09-6 · 93). Nattarbete har ökat oddsen att uppleva sexuella trakasserier 
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(oddsförhållande = 2 · 3, 95% konfidensintervall = 1 · 29-4 · 16). Medan fysiskt våld var 

associerat med kandidatexamen (oddsförhållande = 2, 8, 95% konfidensintervall = 1 · 20-6 · 

73). Den allvarligaste psykologiska skadan var posttraumatisk stress störning.  

Cheung, Lee & Yip (2018). The association between workplace violence and physicians’ and 

nurses’ job satisfaction in Macau. En kvantitaiv studie. Det finns 720 deltagande i studie 14,9 

% av de är läkare, resten är sjuksköterskor. Artikel syfte är att I detta dokument beskrivs 

sambandet mellan våld i arbetsplatsen och arbetsnöjdhet bland läkare och sjuksköterskor i 

Macao. Resultat samlades från sex hälsocentraler under Macau regionen. Sjuksköterskor hade 

en signifikant högre risk för fysiskt övergrepp och verbalt missbruk jämfört med läkare, skador 

orsakades av patienter och kollegor. 57,2% av deltagarna rapporterade fysiskt och psykiskt 

våld under arbetsplatsen föregående år. 

Det finns olika former av våld på arbetsplatsen: missbruk (53,4%), fysiskt angrepp (16,1%), 

mobbning (14,2%), sexuella trakasserier (4,6 %) och rasistisk trakasserier (2,6 %). 

Sjuksköterskor i åldrarna 30 och 39, som kommer från en etnisk minoritet, upplevd stress i stor 

grad som påverkade sin trivsel. 

Afolayan, Adeleke, Dairo & Aduke (2009). Stress in the workplace of Nurses and Midwives in 

Nigeria. En kvantitativ studie design. Totalt 300 sjuksköterskor som deltar i studiet. Artikel 

syfte är att undersöka de faktorer som kan leda till stress på sjuksköterskornas arbetsplats och 

förhållandet mellan dessa faktorer och deras stressnivåer. Överbelastning ökar deltagarnas 

stressnivå på grund av: 

– Långa timmar på jobbet förlägger sjuksköterskor till ökad stressnivå. 

– Frekventa skiftande uppgifter kan nödvändigtvis öka sjuksköterskans stressnivå. 

– Nya tekniker användning ökar stressnivån hos sjuksköterskor på grund av utmaningar som 

uppstår. 

– Jobsäkerhet är avgörande för varje arbetstagare och lämplig marknadsföring. 

Lambert, Lambert, Petrini, Li & Zhang (2007). Workplace and personal factors associated with 

physical and mental health in hospital nurses in China. En kvantitativ studie design. I studiet är 

det 480 sjuksköterskor som delta. Artikel syfte är att undersöka kinesiska sjuksköterskor, den 

vanligaste arbetsplatsstressen, den mest använda hanteringsstrategin och de relationer som 
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finns mellan stressfaktorer, hanteringsstrategier, psykologisk hårdhet, demografiska 

egenskaper och fysisk och mental hälsa. Resultaten indikerar att den mest omtalade 

arbetsplatsens stress orsak var arbetsbelastning, medan den mest används hanteringsstrategin 

var positiv omvärdering. Många positiva och negativa korrelationer hittades. 

Jetha, Kernan & Kurowski (2017). Conceptualizing the dynamics of workplace stress: a 

systems-based study of nursing aides. En kvantitativ studie. Studiet inkludera en stor grupp av 

amerikansvårdpersonal som jobbar i 24 arbetsplats. Artikel syfte är att utveckla en 

multidimensionell systemdynamikmodell (SDM) av arbetsplatsstress bland sjuksköterskor och 

hur förändringar i psykosociala uppfattningar och arbetsplatsfaktorer kan påverka 

arbetsplatsens stress över tiden. SDM inkluderade uppfattningar om organisatoriska 

förhållanden (t.ex. jobbkrav och jobbkontroll), socialt stöd på arbetsplatsen (ledarskaps och 

socialt stöd), arbetsplatssäkerhet och krav utanför arbetslivet (arbetsfamiljkonflikt). Samt 

påvisar resultatet att ökande jobbkontroll och minskade arbetsbehov ledde till en minskning av 

stress på arbetsplatsen.  

Blomberg et al., (2014). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace 

and clinical group supervision. En kvantitativ design. I studie är det 113 sjuksköterskor som 

nyligen fick sina examen från tre universitet i Sverige. Metoden som används i artikel är 

tvärsnitt. Syftet är att undersöka arbetsstress bland nyutbildade sjuksköterskor i förhållande till 

arbetsplatsen och klinisk grupptillsyn. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stor stress 

och behöver stöd, speciellt de i kirurgiska avdelningar. Sjuksköterskor som deltog i klinisk 

grupptillsyn rapporterade signifikant mindre stress. Konsekvenser för vårdhantering: 

Det är viktigt att utveckla strategier som hjälper till att anpassa arbetssituationen för att ge 

sjuksköterskor det nödvändiga stödet. Klinisk gruppövervakning bör betraktas som ett 

alternativ för att minska stressen. Studien beviljades etiskt godkännande av Uppsala regionala 

etiska granskningsråd.  

Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le (2014). Analysis of Prevalence of Cardiovascular Disease 

Risk Factors among Nurses with High Job Stress in Kunming. En kvantitativ studie. I studie är 

det 46 sjuksköterskor som delta, vilka har besökt läkaren i periodet 1-30 november 2013 på 

grund av stress på arbetsplatsen. Studie syfte är att Att analysera förekomsten av riskfaktorer 
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för kardiovaskulär sjukdom (CVD) bland sjuksköterskor med hög arbetsspänning på Kunming 

sjukhus. Resultatet visar att 76% av 46 sjuksköterskor som ingick i denna studie hade CVD-

riskfaktorer, den främsta prevalensen av CVD-riskfaktorer var dyslipidemi (58,9%) följt av 

hyperviskositet (45,5%), elektrokardiografisk abnormitet (30,8%), övervikt (19,2%), och högt 

blodtryck (9,2%). Vidare fanns det signifikanta skillnader i CVD-riskfaktorer bland olika 

avdelningar (P <0,05), som den övergripande prevalensen är störst bland sjuksköterskor som 

arbetar i operationssalen.  

Samlats data analyserats från tio artiklar, vilket framfört fyra huvudresultat: Arbetsbelastning, 

långa arbetstider, våld och konflikt på arbetsplatsen, arbetsmiljö, ledarskap och maktlöshet. 

Artiklar sökning (tabell 1) 

Databas Sökord  Träffar Läst abstract Använt 

PubMed MeSH "Nurses"[Mesh] stress 267 12 2 

Databas EBSCO 

Medline 

Nurses and stress in 

work 

 

64 31 2 

Academic Search 

Elite 

"workplace + stress 

factors + nurses" 

215 15 6 

 

 

Artiklar översikt (tabell 2) 

  

Författare och 

land 

Artiklar rubriker 

och design 

Studiepopulation Syfte Resultat  

Karin 

Blomberg, 

Ann‐Kristin 

Isaksson, 

Renée Allvin, 

Birgitta 

Bisholt, Mona 

Ewertsson, 

Agneta Kullén 

Engström, Ulla 

Ohlsson, 

Annelie 

Sundler 

Work stress among 
newly graduated 
nurses in relation to 
workplace and 
clinical group 
supervision. 
Kvantitativ design. 

En tvärsnitts 

jämförande studie. 

113 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

från tre svenska 

universitet. 

Att undersöka 

arbetsstress bland 

nyutbildade 

sjuksköterskor i 

förhållande till 

arbetsplatsen och 

klinisk grupptillsyn. 

Nya examinerade 

sjuksköterskor 

upplever stor stress 

och behöver stöd, 

speciellt de i 

kirurgiska 

avdelningar. 

Sjuksköterskor som 

deltog i klinisk 

grupptillsyn 

rapporterade 

signifikant mindre 

stress. 

https://libraryproxy.his.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
https://libraryproxy.his.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
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Johansson och 

Margareta 

Gustafsson 

(2014). Örebro 

Sverige 

 

 

Hogea, 
Lavinia 

Nussbaum, 
Laura, 

Bredicean 
Cristina Ana 

(2018). 
Romani. 

The prevalence of 
emotional distress 
factors associated 
with stress among 
nurses. 
Kvantitativ design. 

För datainsamling, 

följande 

Frågeformulär 

används. 

 

70 sjuksköterskor 

på den 

avdelningen där 

de arbetar: 

hematologi, 

barnläkare, 

kardiologi, 

intensivterapi och 

akutmottagningen, 

från 23 till 58 år 

och genomsnitt 

ålder lägger på 

35,3 år. 

Att undersöka 

förekomsten av 

känslomässig nöd i 

samband med stress 

bland sjuksköterskor. 

resultaten visar 

signifikanta skillnader 

mellan de olika 

grupperna: 

Hematologi, 

Barnläkare, 

Kardiologi, Intensiv 

Terapi och Nödfall 

avseende både 

perception av stress 

och känslomässig 

nöd. 

Hsiang-Chu 

Pai 

Sheuan Lee 

(2011). 

Taiwan.  

Risk factors for 
workplace violence 
in clinical registered 
nurses in Taiwan. 
Kvantitativ design. 

Tvärsnittsstudie 

Totalt 521 

sjuksköterskor 

slutförde 

frågeformuläret.  

Att undersöka 

riskfaktorerna och 

psykiska 

hälsoeffekterna av 

fysiskt och psykiskt 

våld för kliniska 

sjuksköterskor som 

arbetar i 

hälsovårdsinrättninga

r i Taiwan.  

Multipla 

logistikanalyser 

indikerade att ålder 

under 30 år 

(oddsförhållande = 2 · 

4, 95% 

konfidensintervall = 1 

· 34-4 · 46). 

Ångest 

(oddsförhållande = 4 · 

7; 95% 

konfidensintervall = 1 

· 24-18 · 12) ökade 

oddsen för verbalt 

missbruk. 

Mobbning var 

förknippad med 

ångest 

(oddsförhållande = 2 · 

7, 95% 

konfidensintervall = 1 

· 09-6 · 93). 

Nattarbete har ökat 

oddsen att uppleva 

sexuella trakasserier 

(oddsförhållande = 2 · 

3, 95% 

konfidensintervall = 1 

· 29-4 · 16). 

Medan fysiskt våld 

var associerat med 

kandidatexamen 
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(oddsförhållande = 2, 

8, 95% 

konfidensintervall = 1 

· 20-6 · 73).  

Lambert 

Vickie, 

Lambert 

Clinton, Petrini 

Marcia och 

Zhang Yi Jin 

(2007) China. 

Workplace and 
personal factors 
associated with 
physical and mental 
health in hospital 
nurses in China 
Kvantitativ 

(undersökning) 

design. 

fem självrapporter 

frågeformulär. 

480 

sjuksköterskor 

från fem sjukhus i 

tre stora kinesiska 

städer. 

Att undersöka 

kinesiska 

sjuksköterskor, den 

vanligaste 

arbetsplatsstressen, 

den mest använda 

hanteringsstrategin 

och de relationer som 

finns mellan 

stressfaktorer, 

hanteringsstrategier, 

psykologisk hårdhet, 

demografiska 

egenskaper och fysisk 

och mental hälsa. 

Resultaten indikerar 

att den mest omtalade 

arbetsplatsens 

stressensorsak var 

arbetsbelastning, 

medan den mest 

används 

hanteringsstrategin 

var positiv 

omvärdering.  

Olofsson Brita, 

Bengtsson 

Claire och 

Brink Eva 

(2003). 

Sverige. 

Absence of response: 
a study of nurses' 
experience of stress 
in the workplace 
Kvalitativ design. 

Metod som används 

är grounded theory. 

Fyra 

sjuksköterskor 

som intervjuades. 

Denna studie är 

intresserad av 

sjuksköterskornas 

stressupplevelser och 

känslor som orsakas 

av stress på jobbet. 

Återkommande 

stressiga situationer 

orsakade problem för 

sjuksköterskor i deras 

dagliga arbete. Inte 

bara saknade de svar 

från sina handledare, 

de upplevde också 

känslor av frustration, 

maktlöshet, 

hopplöshet och 

otillräcklighet, vilket 

ökade den allmänna 

stressen som 

upplevdes på jobbet.  

Afolayan Joel 

Adeleke och 

Dairo Bolanle 

Aduke (2009). 

Nigeria.  

Stress in the 
workplace of Nurses 
and Midwives in 
Nigeria.  
Kvantitativ design. 

Instrumentet som 

använts för 

datainsamling är 

frågeformulär. 

Totalt 300 

sjuksköterskor och 

barnmorskor 

deltagare. 290 av 

deltagarna var 

sjuksköterskor och 

10 deltagare 

barnmorskor. 

Att undersöka de 

faktorer som kan leda 

till stress på 

sjuksköterskornas 

arbetsplats och 

förhållandet mellan 

dessa faktorer och 

deras stressnivåer 

Överbelastning ökar 

deltagarnas stressnivå 

på grund av: 

– Långa timmar på 

jobbet. 

– Frekventa skiftande 

uppgifter. 

– Nya tekniker 

användning 

– Jobsäkerhet  

Jetha Arif, 

Kernan Laura 

och Kurowski 

Alicia (2017). 

(Massachusetis

) 

Conceptualizing the 
dynamics of 
workplace stress: a 
systems-based study 
of nursing aides.  
Modellbyggnad och 

En stor studie av 

amerikanska 

vårdarbetare som 

deltar i 

modellbyggnad 

och deras 

Att utveckla en 

multidimensionell 

systemdynamikmodel

l (SDM) av 

arbetsplatsstress 

bland sjuksköterskor 

SDM inkluderade 

uppfattningar om 

organisatoriska 

förhållanden (t.ex. 

jobbkrav och 

jobbkontroll), socialt 
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stödd med 

Kvantitativ 

undersökningsdesign

. 

Alla data ingicks 

programvaran 

Vensim. 

relaterade till 

stress på 24 

arbetsplats. 

och hur förändringar i 

psykosociala 

uppfattningar och 

arbetsplatsfaktorer 

kan påverka 

arbetsplatsens stress 

över tiden 

stöd på arbetsplatsen 

(dvs. ledarskaps och 

socialt stöd), 

arbetsplatssäkerhet 

och krav utanför 

arbetslivet (dvs. 

arbetsfamiljkonflikt). 

Samt påvisar 

resultatet att ökande 

jobbkontroll och 

minskade arbetsbehov 

ledde till en 

minskning av stress 

på arbetsplatsen. 

Kazuyo 

Matsuzaki, 

Hirokazu 

Uemura och 

Toshiyuki 

Yasui (2014). 

Japan. 

Associations of 
menopausal 
symptoms with job-
related stress 
factors in nurses in 
Japan. 
Kvantitativ design. 

 självstyrd 

undersökning som 

inkluderade stress 

Frågeformulär. 

1700 registrerade 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

sjukhus i Japan  

Symptom och 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer hos 

japanska 

sjuksköterskor under 

menopausen. Ett 

kompletterande mål 

var att avgöra om det 

var skillnader i 

menopausen 

symptom och 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer bland 

sjuksköterskor. 

Andelen 

sjuksköterskor som 

rapporterade känslor 

av trötthet, irritabilitet 

och 

koncentrationsproble

m var högre än 

menopausala 

symptom. Andelen 

sjuksköterskor som 

rapporterade att de 

kände sig olyckliga 

eller deprimerade och 

hade gråta var högre 

bland sjuksköterskor i 

ledande ställning än 

bland andra 

sjuksköterskor.  

YANG Mei-

shu, XU Li-

ping, CUI 

Wen-long och 

CAI Le (2014). 

Kunming, 

China 

Analysis of 
Prevalence of 
Cardiovascular 
Disease Risk Factors 
among Nurses with 
High Job Stress in 
Kunming. 
Kvantitativ design. 

Hälsoinformationen 

från 46 

sjuksköterskor som 

hade 

har fått en 

läkarundersökning 

mellan 

1 augusti och 30 

november 2013 i 

första människors 

46 sjuksköterskor 

som hade fått en 

läkarundersökning

. 

Att analysera 

förekomsten av 

riskfaktorer för 

kardiovaskulär 

sjukdom (CVD) 

bland sjuksköterskor 

med hög 

arbetsspänning på 

Kunming sjukhus. 

76% av 46 

sjuksköterskor som 

ingick i denna studie 

hade CVD-

riskfaktorer, den 

främsta prevalensen 

av CVD-riskfaktorer 

var dyslipidemi 

(58,9%) följt av 

hyperviskositet 

(45,5%), 

elektrokardiografisk 

abnormitet (30,8%), 

övervikt (19,2%), och 

högt blodtryck 

(9,2%). Vidare fanns 

det signifikanta 

skillnader i CVD-
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sjukhus retroaktivt 

analyseras 

riskfaktorer bland 

olika avdelningar (P 

<0,05), som den 

övergripande 

prevalensen är störst 

bland sjuksköterskor 

som arbetar i 

operationssalen. 

Cheung, Teris. 

Lee, Paul. Yip, 

Paul (2018). 

MACAU 

(China : 

Särskild 

administrativ 

region) 

The association 
between workplace 
violence and 
physicians’ and 
nurses’ job 
satisfaction in 
Macau.  
Kvantitativ design. 

En tvärsnitts- 

administrativ 

undersökning 

Totalt 720  

deltagare 14,9 % 

läkare och resten 

är sjuksköterskor. 

Att studera 

sambandet mellan 

våld i arbetsplatsen 

och arbetsnöjdhet 

bland läkare och 

sjuksköterskor i 

Macao. 

Sjuksköterskor hade 

en signifikant högre 

risk för fysisk 

övergrepp och verbalt 

missbruk jämfört med 

läkare, skador 

orsakades av patienter 

och kollegor. 57,2% 

av deltagarna 

rapporterade fysiskt 

och psykiskt våld som 

orsaks av tillexempel: 

missbruk, fysiskt 

angrepp, mobbning, 

sexuella trakasserier 

och rasistisk 

trakasserier. 

 

Orsaker till stress  

Tre teman identifierades vid resultat bearbetningen: 

• Arbetsbelastning och långa arbetstider. 

• Våld och konflikter på arbetsplatsen 

• Ledarskap, maktlöshet och hopplöshet. 

Arbetsbelastning och långa arbetstider 

Arbetsbelastning som en viktig faktor som höjar stress nivåen förekom i nio studier. Afolayan, 

Adeleke, Dairo & Aduke (2009), Lambert, Lambert, Petrini, Li & Zhang (2007), Pai & Lee 

(2011), Cheung, Lee & Yip (2018), Hogea, Nussbaum, & Bredicean (2018), Jetha, Kernan & 

Kurowski (2017), Blomberg et al. (2014) och Matsuzaki, Uemura & Yasui (2014) skriver i sina 

artiklar att överbelastning arbete som sjuksköterskorna har, stressar de i hög grad och påverkar 

deras menopausal symptom negativt (klimakteriet periodet). En hälsosam arbetsmiljö knyter 

ihop med att ha koll på arbetsbelastningen, så att stress inte uppstår. I arbetet, skulle det finnas 
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balans mellan krav och resurser, med anpassning mellan arbetsuppgifter och resurser som 

behovs, då resultat kommer att bli positiva och tydliga, vilket gör det lättare för återhämtning 

när det gäller stress. Detta har kopplats med arbetsuppgifter som sjuksköterskorna har som 

exempelvis att jobba i akutmottagning och kirurgi är väldigt stressig.  

Mei-shu, Li-ping, Wen-long & Le (2014) beskriver konsekvenserna för sjuksköterskor med 

högt arbetsbelastning som stressar dem, vilket visar att de sjuksköterskorna som drabbas på 

stress i höga grader har stora risker för Cardiovascular disease (CVD). 

Långa arbetstider som en faktor som påverka arbetsrelateradestress förekom i fyra artiklar. 

Afolayan, Adeleke, Dairo & Aduke (2009) och Lambert, Lambert, Petrini, Li & Zhang (2007) 

beskriver i sina studier att långa arbetstider i sjuksköterskor arbetsplats.  

Analysen visar att det finns en signifikant skillnad i stressnivåer hos sjuksköterskor som ett 

resultat av långa timmar på jobbet och därmed långa timmar på jobbet förlägger sjuksköterskor 

till ökad stressnivå. Pai & Lee (2011) skriver att frekventa skiftande uppgifter stressar 

sjuksköterskorna på arbetet. Den arbetare som är drabbade måste lägga mer ansträngning och 

förmodligen långa timmar på jobbet för att förbättra vårdskvalitet, vilket säkert skapar stress 

för en sådan sjuksköterska. Arbetets skiftsändring bygger på att sjuksköterskor sjukskrivna 

som orsaks ofta av arbetsstress. 

Våld och konflikt på arbetsplatsen 

Våld och konflikt förekom i tre artiklar som en stress faktor. Cheung, Lee & Yip (2018) 

beskriver olika typer av våld som sjuksköterskorna träffar i på arbetsplats. Våld och konflikt 

på arbetsplatsen kan vara mellan kollegorna eller från patienterna sida. Detta bildar olika 

slags av våld såsom fysiskt våld, psykologiskt våld, verbala fysiska-övergrepper, sexuella 

samt rasitiska-trakasserier. Detta har varit fysiskt våld, psykologiskt våld, verbala fysiska-

övergrepper, sexuella samt rasitiska-trakasserier. Pai & Lee (2011) beskriver olika viktiga 

orsaker som bygger olika slags av stress på arbetsplats: våld på arbetsplatsen särskilt 

kvinnor i ålder under 30 år, ångest, nattskiftet ökade oddsen för att uppleva sexuella 

trakasserier, verbalt missbruk och mobbning som förknippad med ångest och psykiskt 

missbruk (posttraumatisk stress störning). Hogea, Nussbaum, & Bredicean (2018) beskriver 

Känslomässigt lidande på en arbetsplats som en stressande faktor. Detta beror ofta på de 

olika stressiga relationer mellan kolligorna särskilt när det gäller uppdrag delning.  
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Arbetsmiljö som en stress faktor förekom i fyra artiklar. Olofsson, Bengtsson & Brink 

(2003), Hogea, Nussbaum, & Bredicean (2018) visat i sina studier att arbetsmiljö på 

arbetsplatsen bygger känslor av frustration, maktlöshet, hopplöshet och otillräcklighet, 

vilket ökade den allmänna stress som upplevdes på jobbet, detta i sin roll minskar trivsel på 

arbetsplatsen för sjuksköteskor. Matsuzaki, Uemura & Yasui (2014) skriver att de olika 

kvantitativ överbelastning, fysisk överbelastning, jobbkontroll, färdighet skäl, arbetsplats 

miljö och arbetsnöjdhet som orsaker/faktorer för sjuksköterskornas stress på arbetet. 

Blomberg et al. (2014) skriver att arbetsplatser miljö från en annan synvinkel som gäller 

sjuksköterskor arbetet på kirurgiska avdelningar som är en viktig faktor som påverkar deras 

stress.  

 

Ledarskap och maktlöshet 

Ledarskap och maktlöshet förekom i tre artiklar som en stress faktor. Afolayan, Adeleke, 

Dairo & Aduke (2009) beskriver att säkerhet på arbetet stressar sjuksköterskor på arbetet. 

Främjande på arbetsplatsen gäller att arbetarna njuta av ökad status och utmaningar. Jobb 

som inte kan ge säkerhet kommer inte att öka trivsel på jobbet och detta kommer att skapa 

stress för arbetstagare i en sådan vård organisation. Jetha, Kernan & Kurowski (2017) 

beskriver att socialt stöd på arbetsplatsen (dvs. ledarskap och medarbetare socialt stöd) är en 

viktig faktor som orsakar sjuksköterskornas stress på arbetet, samt beskriver organisatoriska 

förhållanden till exempel jobbkrav och jobbkontroll som stressande faktorer och Matsuzaki, 

Uemura & Yasui (2014) har samma perspektiv i sin studie. Ledaren skall se till att det inte 

uppstår en arbetsbelastning samt ska vara uppmärksam när det börjar bli mycket krav, som 

är ett tidigt tecken på stress hos sjukvårdpersonal, särskilt sjuksköterskor (Health policy, 

2013). 

Metoddiskussionen 

När sökning av vetenskapliga artiklar utfördes hittades många artiklar som tar problemet från 

olika synvinklar. För att minska antal artiklar sattes begränsning som tillexempel att artiklarna 

skulle vara skrivna senaste nitton år, mellan 2000 och 2019. Alla artiklar som används till 

litteratur studie är skrivna på engelska och har översätts och tolkats till arabiska i första hand 
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och sedan till svenska, detta med hjälp av olika typ av lexikon. I föreliggande studie är det tio 

artiklar som använts, nio kvalitativa och en kvantitativ studie. Valda sök ord är inte så många, 

vilket beror på att det fanns många artiklar hittats som är väldigt intressanta.  Artiklarna som 

helhet är i hög kvalitet, men i några artiklar finns det svaghet, vilket bygger på att det inte 

tydligt vilken kön har deltagande i studier, samt i den kvantitativ artikel är det djupt språk som 

är svårt att förstå. En fördel i några artiklar i föreliggande litteraturstudie var att studierna är att 

ett större antal deltagare genomförda med som lider till en stor sannolikhet att får fram rätt 

resultat som ger större möjlighet till nya förebyggande strategier. Alla valda artiklar är validitet 

och reliabilitet och utvecklat studien på ett bra sätt. 

Resultat diskussion  

Genom att studera olika faktorer som påverkar och orsakra sjuksköterskornas stress, kan det i 

framtiden bidra till en bättre förståelse för hur problematiken kan förbyggas (Health policy, 

2013). Stress kan för en stor grupp sjuksköterskor leda till en känsla av meningslöshet och i 

förlängningen mindre engagemang av omvårdnaden av patienter, vilket även skulle kunna 

påverka kvalitén på vården (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Det kan vara farligt att gå 

missbelåten och utmattad från ett arbetspass, då det kan vara ett tecken på stress och måste tas 

på stort allvar (Afolayan, Adeleke, Dairo & Aduke, 2009). 

Slutsats 

Sjuksköterskorna är den gruppen som är mest i riskzonen att hamna i stress situationer. Detta 

beror på olika orsaker som diskoterats i detta arbete. Att söka faktorer som höjer stress 

alternativ att de får stress på arbetet är första steg för att förebygga problemet. Förbyggande 

arbete börjar från grupp nivån som utvecklas till region, nationellt och internationellt nivåer. 
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