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Sammanfattning  
Bakgrund: Stress som pågår under en längre period utan tillräckligt med återhämtning vid till exempel 
arbete kan ge en negativ inverkan på individens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sjuksköterskans 
profession är omvårdnad som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande hos patienten. Inom slutenvård kan en kombination av personalbrist, hög arbetsbelastning  och 
brist på vårdplatser medföra konsekvenser för patientsäkerheten och sjuksköterskans hälsa. Syfte: Syftet 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. Metod: En 
litteraturstudie genomfördes baserad på elva vetenskapliga artiklar som har analyserats till två 
huvudteman. Datainsamlingen skedde i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Resultat: Resultatet 
presenteras i två huvudteman som är negativa konsekvenser av arbetsrelaterad stress och positiva 
konsekvenser av arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna upplevde känslomässiga och kroppsliga 
konsekvenser samt påverkan på privatlivet. De upplevde positiva konsekvenser som gjorde att de 
arbetade mer kreativt och kunde hitta möjligheter att hantera stress. Diskussion: De tre huvudfynd i 
denna litteraturstudie är sjuksköterskornas kropp och själ, patientsäkerheten och professionen betydelse 
som diskuteras utifrån omvårdnadsteorin KASAM.   
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Inledning 

Arbetsrelaterad stress orsakar konsekvenser för sjuksköterskan och skapar en risk i 

omvårdnadsarbetet inom professionen. I en undersökning gjord av Socialstyrelsen (2017) 

valde sex av tio sjuksköterskor att lämna sitt yrke på grund av stress och den höga 

arbetsbelastningen. Arbetsrelaterad stress kan leda till allvarliga konsekvenser för 

patientsäkerheten. Vid stressiga situationer är risken stor för vårdskada, där till exempel 

felaktig läkemedelsadministration kan leda till allvarliga konsekvenser för patientens 

redan sjukliga hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2019). Denna litteraturstudie syftar till att 

ge en inblick i sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. 

Således är det av vikt att lyfta fram problematiseringen med hjälp av vetenskaplig 

evidens. Det finns ett behov av en förändring i sjuksköterskans arbetsmiljö. Genom att 

skapa goda förutsättningar med goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö, resulterar 

det i en välfungerande vård av kvalité som gynnar sjuksköterskans hälsa och 

patientsäkerheten.  

Bakgrund 

Stress är en fysisk och psykisk påfrestning som påvisas vid till exempel hög 

arbetsbelastning (Svensk ordbok, 2009). Kroppens autonoma nervsystem reagerar vid en 

stressreaktion genom att bland annat påverka blodcirkulationen, andningen, 

njurfunktionen och matsmältningen. Det autonoma nervsystemet består av det 

sympatiska- och parasympatiska nervsystemet. Det är två viktiga och nödvändiga 

nervsystem som behövs för människans överlevnad. Det sympatiska nervsystemet, även 

kallad “fight and flight” aktiveras när kroppen utsätts för ansträngda situationer som 

kräver mycket kraft, såsom rädsla eller stress. Sympatiska nervsystemet medför en ökad 

frisättning av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, som bland annat ökar 

blodcirkulation till musklerna genom kraftiga hjärtslag, ökad puls och ökat blodtryck 

samt en ökad andning genom vidgade luftrör som gör det lättare att andas. Parasympatiska 

nervsystemet är mest aktivt vid vila och lugna situationer. Kroppen verkar genom att 

frisätta acetylkolin som resulterar i ökad stimulering av tarmrörelserna och 
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matsmältningen samt en minskad andning genom att luftrören kontraheras (Jonsdottir & 

Folkow, 2013).  

 

Det finns olika stimuli som framkallar stress. Det är kopplat till den enskilda individens 

upplevelse av hur stressen manifesterar sig. Individens upplevelse av stress avgörs utifrån 

den fysiologiska och det psykologiska reaktioner samt återkoppling (Eriksen och Ursin, 

2013).  Upplevelse är ett subjektivt begrepp som handlar om hur den enskilda människan 

tolkar världen omkring sig. Upplevelse används vanligen i sammanhang med begreppet 

livsvärld. Människans livsvärld är den vardagliga värld som förändras och påverkas 

ständigt av faktorer som möten med människor och dagliga rutiner. Således tolkar varje 

enskild människa sin upplevelse på sitt sätt utifrån sin livsvärld (Birkler, 2007).  

 

Stressreaktioner är beroende av vilka resurser individen har att behärska. Det kan därför 

uppvisas i olika reaktioner och uppkomma i form av värmeökningar, svettningar samt 

ökade hjärtslag (Eriksen & Ursin, 2013). Reaktionen av stress kan enligt Mcewen (2013) 

upplevas som positiv och negativ. Upplevelsen av positiv stress uppstår då individen står 

inför en utmaning eller en risk och därefter belönar sig själv samt ser ett gott resultat av 

handlandet. Det resulterar i god självkänsla, impulskontroll och god beslutsförmåga. Det 

ger ett positivt intryck i personens upplevelse och hantering av stress. En negativ utgång 

behöver inte skada den positiva upplevelsen av stress hos individen, utan istället skapa en 

förmåga av anpassning. Negativ stress inträffar vid händelser där individens hantering av 

stress och dess upplevelse är begränsade. Det kan präglas av tidigare erfarenheter som 

medför svårigheter i att behärska självkänslan och ger sämre impulskontroll samt 

omdömesförmåga (Mcewen, 2013). Om den negativa stressen pågår under en längre 

period kan det leda till utmattningssyndrom, ångest, depression och ökad risk att drabbas 

av hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck samt diabetes (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Enligt Kinnunen-Amoroso och Liira (2016) är arbetsrelaterad stress ett globalt problem 

som existerar på flera arbetsplatser. För sjuksköterskorna kan en arbetsplats vara inom 

slutenvården, där patienterna är beroende av kontinuerlig vård som pågår dygnet runt 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Arbetsrelaterad stress kan påverka 
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individens livsvärld genom att drabba de psykologiska och fysiologiska aspekterna. Det 

kan påvisas genom till exempel konflikter med kollegor eller utesluta fysiska aktiviteter 

på fritiden, som påverkar individens hälsa och välbefinnande. Det kan påvisas i form av 

huvudvärk, trötthet, irritation, ångest och värk i muskler (Levi, 2013; Jonsdottir & 

Börjesson, 2013). Vid hög arbetsbelastning uppstår negativ stress som kan leda till 

sjukskrivningar med följder av socioekonomiska konsekvenser för individen och 

organisationen (Kinnunen-Amoroso & Liira, 2016).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2020) krävs det goda förutsättningar för att sjuksköterskans arbete 

ska vara av god kvalitet. En central och viktig förutsättning är tidsaspekten där 

sjuksköterskan har möjligheten att reflektera över sitt dagliga arbete samt finna tid för 

återhämtning. Sjuksköterskans centrala och specifika kompetens är omvårdnad, som 

omfattar det vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet. Omvårdnad 

innebär således att sjuksköterskan erbjuder patienten vård utifrån sina upplevelser, sina 

grundläggande behov och förutsättningar, vilket utgör möjligheten för patienten att vara 

delaktig i sin vård. Omvårdnad berör behov som till exempel kommunikation, kognition, 

nutrition, personlig hygien, aktivitet, rörlighet, sömn, vila och smärta. För en god 

omvårdnad krävs det att sjuksköterskan etablerar en förtroendefull relation med patienten 

och dess närstående. Genom en god patientrelation skapas även ett gott 

informationsutbyte som sker på ett adekvat och rimligt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskans profession innebär en ledarroll och självständigt ansvar för 

omvårdnadsarbetet. Det innebär även att sjuksköterskan tillsammans med medarbetare, i 

samverkan med patienter och närstående, ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande samt utvärdering av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

vara en vårdande person som genom sina handlingar ska vara oberoende av patientens 

kön, ålder, hudfärg, kultur, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller sjukdom. 

Sjuksköterskan ska ge vård utifrån fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. Vården och 
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sjuksköterskan ska visa respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till 

liv och människors egna val (Svenska sjuksköterskeförening, 2018).  

 

I sjuksköterskans arbete är patientens hälsa alltid det primära målet. Således kräver 

sjuksköterskans profession en förståelse för människan och dennes livsvärld, för att 

kunna bemöta patienten med ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att förstå 

patientens livsvärld och ge personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har god 

kunskap om personens värderingar, behov, synsätt, prioriteringar, intressen och vanor. 

Det innebär även att sjuksköterskan förutsätter att ha en öppenhet, vilja och intresse att 

lyssna på personens egna berättelser. Vid personcentrerad vård är individens behov, 

behandling och dess sjukdom centralt. Det innebär att personen i fråga är beroende av sin 

omgivning som till exempel sina närstående och sitt sociala sammanhang. Eftersom 

ohälsa och sjukdom sällan påverkar endast individen, innebär det att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete även fokuserar på närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en omvårdnadsteori som beskriver förutsättningar 

som krävs för att uppnå begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

1996). Begriplighet innebär förståelsen och förmågan att bedöma samt förstå sina egna 

förutsättningar. Hanterbarhet handlar om förmågan att hantera händelser och utmaningar. 

Meningsfullhet innebär känslan och upplevelsen av att kunna påverka en situation som 

fyller en funktion för sig själv och andra. Antonovsky (1996) intresserade sig för 

människor som tidigare överlevt svårigheter i livet, till exempel krig och fortfarande 

behöll god psykisk hälsa. Han fann att människor hade varierande motståndsresurser och 

förmågor att hantera svårigheter och stressiga livssituationer, till exempel att få en 

diagnos och hantera sjukdom. Balansen mellan begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet påverkar hur människan hanterar svåra och stressiga situationer samt hur 

hälsotillståndet blir därefter. Viljan att förändra kan bidra till att situationen blir begriplig. 

När människan blir medveten om sin situation kan tillvaron hanteras och struktureras, till 

exempel blir det lättare att hantera stressiga och oväntade situationer. Antonovsky (1996) 
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hävdar således att en person kommer att uppleva hälsa och hantera en påfrestande 

situation om denne sätter sig själv i ett sammanhang av begriplighet, meningsfullhet samt 

hanterbarhet. 

 

Flertalet studier påvisar hur sjuksköterskors förmåga av stresshantering på arbetsplatsen 

är av vikt för att  bättre kontrollera sin arbetssituation och uppnå god kvalitet i 

omvårdnaden. Det är därför angeläget att studera arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskorna. Därigenom kan en ökad förförståelse skapas för de processer som 

framkallar stress och hur det kan påverka sjuksköterskornas omvårdnadsarbete samt 

patientsäkerheten.  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom 

slutenvård.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie som studerade sjuksköterskornas 

upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. Enligt Henricson och Billhult (2017) 

är en kvalitativ metod lämplig när avsikten är att undersöka människans erfarenhet och 

upplevelse av ett fenomen. Friberg (2017b) beskriver en litteraturstudie som en metodisk 

och kritisk granskning av litterära dokument som utgår ifrån ett vetenskapligt syfte.   

Sökvägar och Urval 

En pilotsökning genomfördes innan litteraturstudien påbörjades. Enligt Polit och Beck 

(2017) utförs en pilotsökning i mindre skala för att försäkra sig om att upplägget av 

studien är fungerande, för att sedan kunna genomföras i större skala. I litteraturstudien 

gjordes artikelsökningar i Cinahl Complete och Pubmed som akademiska databaser. 

Östlund (2017) beskriver att databaser har ett innehåll med tidskriftsartiklar inom 
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omvårdnadsvetenskap. Litteraturstudiens syfte består av fyra ämnesord som är 

sjuksköterska,  upplevelse, arbetsrelaterad stress och slutenvård. Valet av begreppet 

kvalitativ studie i sökningarna gjordes för att få sjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Utifrån dessa ämnesord skapades fritext med olika synonymer i 

sökblocken (Bilaga 1). Enligt Karlsson (2017) är fritext ett sätt att få fram artiklar som 

innehåller sökorden som användes. Sökorden översattes till engelska eftersom de utvalda 

vetenskapliga artiklarna var engelskspråkiga vilket gav ett bättre resultat i 

artikelsökningar (Östlundh, 2017). Ämnesordsregister Cinahl Headings och Svensk 

MeSH (Karolinska institutet, u.å) är webbaserade medicinskt lexikon som används för att 

översätta och definiera ämnesorden. Ämnesordsregister medför en tydligare sökning och 

förslag på andra användbara ord (Karlsson, 2017). Ämnesordsregisterna anpassades till 

respektive databas. Cinahl Headings användes i databasen Cinahl Complete och Svensk 

MeSH användes i databasen PubMed. Därefter gjordes en sökning med hjälp av 

trunkering (*) som enligt Karlsson (2017) användes för att få med alla ordets 

böjningsformer och inkluderar därigenom relevanta artiklar med dess olika böjningar.  

 

Mellan sökorden med samma eller liknande innebörd, användes OR. Vid den slutliga 

sökningen användes AND mellan de olika blocken. Enligt Karlsson (2017) nyttjas 

booleska operatorer som AND och OR vid sökningar med mer än ett sökord och för att 

förtydliga sambandet mellan de valda sökorden. Begränsningarna i sökningarna var att 

artiklarna skulle vara engelskspråkiga och granskade med stöd av peer-review. Enligt 

Karlsson (2017) är peer-review ett sätt att säkerhetsställa kvaliteten då artiklarna är 

granskade av andra forskare innan publicering sker. Blocksökningar gjordes slutligen 

med ämnesorden, booleska operatorer och fritext som tillsammans skapade fyra olika 

sökblock (Bilaga 1). 

 

Blocksökningarna gav sammanlagt ett resultat av 3060 artiklar. De artiklar med 

irrelevanta titlar sållades bort och då återstod 110 artiklar. Därefter lästes abstract i de 110 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna för litteraturstudien, vilka var studie med 

kvalitativ metod som svarade på syftet och var etiskt godkända. Totalt exkluderades 90 
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artiklar då de inte svarade på syftet. Resultatet av sökningarna gav totalt 20 relevanta 

artiklar för fortsatt granskning.  

Granskning och Analys 

En noggrann granskning av 20 artiklar genomfördes med hjälp av en granskningsmall 

(Bilaga 2) för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin, & Beck, 2016). Att granska 

varje enskild artikel menar Friberg (2017b) är ett sätt att få en förståelse för dess 

innehåll. Granskningsmallen är således ett verktyg för att säkerhetsställa artikelns 

lämplighet och kvalité (Friberg, 2017b). Efter genomförd granskning exkluderades nio 

artiklar då de inte uppfyllde alla kriterier som ingick i granskningsmallen. Således 

återstod relevanta elva artiklar för analys. Friberg (2017a) beskriver analysarbetet för 

kvalitativa artiklar i fem steg med avsikt att finna bärande aspekter som har betydelse för 

syftet. Första och andra steget i analysen genomfördes först enskilt och sedan gemensamt. 

Första steget innefattar fokus på resultatdelen där artiklarna lästes flera gånger för att få 

en uppfattning om studiens innehåll. Andra steget syftar till att fokusera på vad som 

bygger studiens resultat genom att identifiera viktiga nyckelfynd i studierna (Friberg, 

2017a). Det tredje, fjärde och femte steget genomfördes gemensamt, genom att 

sammanställa, jämföra samt skapa teman för resultatet i artiklarna.  Enligt Friberg 

(2017a) innebär det tredje steget en sammanställning av artiklarna i form av en översikt 

av resultatet, för att lättare se vad som ska analyseras. I det fjärde steget tolkas resultaten. 

Tolkningarna jämförs för att hitta likheter och skillnader för att slutligen skapa teman. 

Under analysprocessen behöver syftet upprepas för att inte hamna i sidospår (Friberg, 

2017a). Därefter plockades fynd ut som organiserades och färgmarkerades för att skapa 

en översikt som sedan delades upp i huvudteman och slutligen i subteman. Det slutliga 

och femte steget innebär att analysen av artiklarnas resultat presenteras på ett tydligt och 

läsbart sätt (Friberg, 2017a). Det är av stor vikt att låta utomstående personer läsa 

innehållet för att bekräfta att texten är kommunicerbar (Friberg, 2017a). Granskningen av 

litteraturstudien genomfördes med hjälp av andra studenter, handledare och examinator i 

samband med grupphandledningar samt seminarier.  
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Analysprocessen i litteraturstudien presenteras med hjälp av ett flödesschema som visar 

arbetsprocessens tillvägagångssätt och struktur (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Analysprocessen i studien baserad på Fribergs (2017a) femstegsprocess 

 

Etiska överväganden 

En försäkran om anti-plagiat undertecknades i början av kursen. Enligt Sandman och 

Kjellström (2013) är det ett sätt att säkerhetsställa att etiken uppmärksammas under 

arbetets gång genom att beakta ärligheten för alla vetenskapliga arbeten. Artiklarna som 

valdes ut till litteraturstudiens resultat påvisade noggranna etiska överväganden och etiskt 

granskade med hjälp av Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 1964) 

samt etiska principerna: respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. 

Respekt för personen innebär att deltagarna ska ha ett informerat samtycke som ingår i 

studien och att forskaren respekterar individens privatliv. Göra-gott-principen handlar om 

att ingen skada ska ske under studien och att  konfidentialitet ska bibehållas. 

Rättviseprincipen syftar till att behandla alla deltagare lika och skydda sårbara grupper. 

Både artiklar med noggranna etiska överväganden och artiklar med medgivande från 

etiska kommittéer inkluderades eftersom det enligt Kjellström (2017) bidrar till förhöjt 

vetenskapligt värde. 

Förförståelse  

Förförståelsen är formad efter våra upplevelser av tidigare arbetsplatser inom hälso- och 

sjukvården. Våra uppfattningar om sjuksköterskeyrket har vi skapat oss 

genom  verksamhetsförlagd utbildning på sjukhuset, där vi båda praktiserade på 

kirurgavdelningen under samma period. Vi har även skapat oss fördomar om 

sjuksköterskeyrket baserat på nyheter och sociala medier. Våra förståelser för vad det 

innebär att vara sjuksköterska och arbeta inom slutenvård förknippas med negativ stress, 

Artiklarna lästes 
ett flertal gånger 

av författarna.

Fynd plockades 
ur artiklarnas 
resultat som 
beskvarade 

studiens syfte.

Fynd 
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för att skapa 
huvudteman. 

Sex subteman 
skapades med 

två huvudteman. 

Resultatet 
skapades. 
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dåliga arbetsförhållanden, tidsbrist för patienter och nedsatt återhämtning. Våra 

förståelser förknippas även med ett spännande och roligt yrke, där ständig utveckling sker 

med nya kunskaper samt förmånen att möta människor.  

Resultat 

Resultatet av litteraturstudien bygger på elva vetenskapliga artiklar som beskriver 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. Sjuksköterskorna 

i artiklarna arbetade på olika avdelningar såsom barnavdelningen, onkologavdelningen, 

akutavdelningen och kirurgavdelningen. Resultatet inkluderar 226 sjuksköterskor, där det 

stora antalet deltagare beror på att kvalitativ data är hämtad från en kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 72 sjuksköterskor. Artiklarna som ingår i resultatet är publicerade 

mellan åren 2004-2020 och genomfördes i Belgien (1), Brasilien (3), Iran (1), Kanada 

(2), Storbritannien (1), Sverige (2) och Thailand (1). Analysen bidrog till två huvudteman 

som skapade sex subteman (Tabell 2).  

 

Tabell 2 - Analysen resulterade i två huvudteman och sex subteman. 

Huvudteman Subteman 

• Negativa konsekvenser av 

arbetsrelaterad stress 

• Känslomässig och kroppslig 

påverkan 

• Påverkan på sjuksköterskans 

privatliv 

• Konsekvenser för 

patientsäkerheten 

• Positiva konsekvenser av 

arbetsrelaterad stress 
 

• Positiva konsekvenser för 

professionen 

• Möjligheter att hitta strategier 
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Negativa konsekvenser av arbetsrelaterad stress  

I detta huvudtemat presenteras sjuksköterskornas upplevelser av arbetsrelaterad stress 

och vilka aspekter som påverkas. Dessa aspekter presenteras i de tre subtemana 

känslomässig och kroppslig påverkan, påverkan på sjuksköterskans privatliv och 

konsekvenser för patientsäkerheten. 

Känslomässig och kroppslig påverkan  

Majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna upplevde en psykologisk och 

känslomässig konsekvens av arbetsrelaterad stress, som förknippades med negativ stress. 

De psykologiska aspekterna påvisade symtom som ångest, spänning i käkar, trötthet, och 

skuldkänslor (Martins & Santos, 2016). Vissa sjuksköterskor rapporterade att dessa 

konsekvenser påverkade omvårdnadsarbetet, på grund av att sjuksköterskorna överförde 

sina känslor till patienterna. Eftersom sjuksköterskorna var medvetna om den 

känslomässiga påverkan led de av dåligt samvete då de insåg att deras omvårdnadsarbete 

inte utfördes korrekt (Martins & Santos, 2016). Stress påverkade även sjuksköterskornas 

mentala hälsa, som orsakade irritation och aggression mot personer på arbetsplatsen. Det 

påverkade även minnet och sömnkvaliteten, vilket medförde en ständig oro samt 

känslomässig påverkan (Adib-Hajbaghery, Khamechian, & Alavi, 2012; Dekeseredy, 

Kurtz Landy, & Sedney, 2019; Kleis, & Kellogg, 2020; Vicente, Shadvar, Lepage, & 

Rennick, 2016; Martins & Santos, 2016). Flera av sjuksköterskorna i en studie insjuknade 

även i en depression, vilket medförde sjukskrivningar från arbetsplatsen (Dekeseredy et 

al., 2019). En sjuksköterska beskrev hur den arbetsrelaterade stressen övergick i en 

depression.  

“I started having some anxiety issues and I did get medicated...so I came to work and 

literally, it was like I wasn’t working...and it turned out I had depression and was off for 

two months.” (Dekeseredy., et al, 2019, s. 15) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetsrelaterad stress även orsakade kroppslig påverkan 

och försämrad hälsa. Trötthet, huvudvärk, muskelsmärtor, spända käkar och illamående 

togs upp som kroppsliga konsekvenser av långvarig stress (Yuwanich, Sandmark, & 
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Akhavan, 2016; Martins & Santos, 2016; Billeter‐Koponen, & Freden, 2005). Vissa 

sjuksköterskor hanterade sina kroppsliga besvär genom att ta medicin dagligen mot till 

exempel problem med magen och sömnen för att klara av ett arbetspass. Stress beskrevs 

även som en negativ inverkan på sjuksköterskornas levnadsvanor. Det bidrog till 

viktuppgång, viktminskning och en konstant fysisk trötthet samt utmattning (Yuwanich 

et al., 2016; Martins & Santos, 2016; Adib-Hajbaghery et al., 2012; de Oliveira Santos et 

al., 2019; Billeter‐Koponen & Freden, 2005). 

Påverkan på sjuksköterskans privatliv 

Den arbetsrelaterade stressen påverkade även sjuksköterskornas privatliv såsom 

familjeförhållanden och andra relationer. Sjuksköterskorna beskrev hur personalbristen 

orsakade övertid och hur brist på vårdplatser resulterade i större ansvarstagande samt 

ökad stress. Stress bidrog i sin tur till konsekvenser utanför arbetet. Det påverkade till 

exempel familjelivet då sjuksköterskorna inte förmådde att delta i familjeaktiviteter efter 

arbetspasset på grund av utmattning och överkänslighet. Den känslomässiga stressen 

bidrog till att sjuksköterskorna blev irriterade, aggressiva och var nedstämda i 

familjesammanhang. Efter ett arbetspass kände sig sjuksköterskorna energilösa och 

upplevde att det påverkade deras sociala nätverk, då de isolerade sig på grund av trötthet 

(Dekeseredy et al., 2019; Kleis, & Kellogg, 2020; Yuwanich et al., 2016; Vicente et al., 

2016).  

Känslorna av den arbetsrelaterade stressen medförde en negativ inverkan som gjorde att 

sjuksköterskorna inte kunde slappna av hemma och umgås med sina familjer eller 

bekanta. Sjuksköterskorna hade svårt att släppa känslorna efter en tuff eller dålig 

arbetsdag, när de till exempel inte hann med sin rast eller om en patient avled. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att de upplevde stress på grund av sina låga löner (Kleis, 

& Kellogg, 2020; Hallin & Danielson, 2006; Adib-Hajbaghery et al., 2012).  

Konsekvenser för patientsäkerheten 

I samtliga studier framkom det att patientsäkerheten riskerades inom slutenvård. Orsaken 

var en kombination av hög arbetsbelastning, personalbrist och brist på vårdplatser som 
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resulterade i tidspress. I denna kombination upplevde sjuksköterskorna inget stöd från 

chefer eller ledningen att hantera stressen. Vid tidspress prioriterades den fysiska vården 

före de psykosociala och emotionella behoven hos patienterna. Sjuksköterskorna beskrev 

att även vid prioritering saknades tid för att kontrollera och administrera rätt medicinering 

samt utbilda patienterna i deras behandling. Det fick sjuksköterskorna att känna sig osäkra 

då vården inte utfördes adekvat vilket påverkade deras samvete. Sjuksköterskorna 

beskrev hur det patientnära arbetet fick en negativ inverkan eftersom möjligheten och 

tiden att utföra patienternas omvårdnadsbehov var begränsad. Tidspressen påverkade 

även patienternas förtroende och relation till sjuksköterskorna, eftersom de undvek 

djupare samtal när de var stressade (Billeter‐Koponen et al., 2005; de Oliveira Santos et 

al., 2019; Vinckx, Bossuyt, & de Casterlé, 2018; Dekeseredy et al., 2019; Yuwanich et 

al., 2016; Kleis, & Kellogg, 2020; Adib-Hajbaghery et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de avstod från att interagera med patienterna genom att 

undvika konversationer och ögonkontakt för att hinna med omvårdnadsuppgifterna. Det 

medförde upplevelser av dåligt samvete och otillräcklighet hos sjuksköterskorna som 

kände en tomhet samt ett misslyckande när det gällde omvårdnadsarbetet (Vinckx et al., 

2018; Hallin & Danielson, 2006). En sjuksköterska uttryckte hur stress påverkade 

bemötandet gentemot patienterna. 

  

We enter [the room], and then we scan [the medication] with our computer and give the 

medication, while we know that patient is trying to make eye contact because he has to 

ask something, and we avoid it. While... that’s not us, we came to work here because we 

are that kind of people [who make time for patients’ needs], one by one. (Vinckx et al., 

2018, s. 64) 

 

Sjuksköterskorna upplevde även en oro för att inte tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov eftersom det framkom att patienterna inte uttryckte sina behov eller 

larmade när de till exempel hade smärta. Kvaliteten på vården påverkades eftersom 

sjuksköterskorna inte uppmärksammade patienternas omvårdnadsbehov, vilket ledde till 
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att patientsäkerheten blev lidande då patienternas behov var oidentifierade (Vinckx et al., 

2018; Hallin & Danielson, 2006).  

Positiva konsekvenser av arbetsrelaterad stress 

I detta huvudtemat presenteras sjuksköterskornas strategier för att hantera arbetsrelaterad 

stress och vilka positiva aspekter det medförde. Dessa aspekter presenteras i de två 

subtemana positiva konsekvenser för professionen och möjligheter att hantera 

konsekvenser.   

Positiva konsekvenser för professionen  

I flera studier förknippade även sjuksköterskorna arbetsrelaterad stress med positiv stress. 

Arbetsrelaterad stress ansågs vara acceptabelt då sjuksköterskorna utförde 

omvårdnadsarbetet på ett mer kreativt sätt. Det innebar att omvårdnadsarbetet blev mer 

effektivt då sjuksköterskorna skapade ideér och lösningar utifrån tidspressen samt 

skapade en positiv känsla  av att hantera arbetsstressen (Kleis, & Kellogg, 2020; Vinckx 

et al., 2018; Dekeseredy et al., 2019; Hallin & Danielson, 2006). Kollegornas stöd visades 

i flera studier vara en styrka för sjuksköterskornas hantering av den arbetsrelaterade 

stressen. Sjuksköterskorna upplevde en stolthet över sin profession när de kunde ge god 

omvårdnad och skapa goda relationer med patienterna och närstående (de Oliveira Santos 

et al., 2019; Vicente et al., 2016; Moreno et al., 2018; Hallin & Danielson, 

2006).  Sjuksköterskorna upplevde att de trivdes med sitt yrke inom slutenvård trots hög 

arbetsbelastning. Deras motivation var att få träffa patienterna och utföra ett arbete som 

de uppskattade (Yuwanich et al., 2016; Vicente et al., 2016; Adib-Hajbaghery et al., 

2012). När stressiga och krävande situationer uppstod och gav goda resultat upplevde 

vissa sjuksköterskor en positiv känsla i sin profession.  

 

“When acute circumstances arise and the patient survives you really feel that you are 

doing something worthwhile“(No. 14). “At the time one’s head feels ready to explode, 

but these are short intervals and perhaps this is what makes nursing a terrifically 

exciting profession” (No. 3). (Hallin & Danielson, 2006 s.1226) 
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Möjligheter att hantera konsekvenser  

Sjuksköterskorna upplevde att de hade strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. Det 

beskrevs som ett sätt för dem att få tillbaka styrkan och energin för att dämpa stressen 

och orka arbeta vidare. Utanför arbetet hanterade sjuksköterskorna stressen genom att 

sova, umgås med vänner eller shoppa. Under arbetet hanterade de stressen genom att ta 

korta pauser från arbetet. Vissa sjuksköterskor uppskattade även att gå på korta 

promenader, lyssna på musik, öva meditation, vila eller äta mellanmål (Dekeseredy et al., 

2019; Yuwanich et al., 2016; Kleis, & Kellogg, 2020; Vinckx et al., 

2018).  Sjuksköterskorna skapade sig tryggheten och det sociala stödet med hjälp av egna 

strategier samt stöd från kollegor då de hade samma sorts stress och kunde därför relatera 

till varandra. (Dekeseredy et al., 2019; Yuwanich et al., 2016; Kleis, & Kellogg, 2020; 

Vinckx et al., 2018; Adib-Hajbaghery et al., 2012; de Oliveira Santos et al., 2019). En 

sjuksköterska beskrev vilka metoder som kan tillämpas för att dämpa stressen och få 

tillbaka styrka och energi.  

 

When I have so much stress, I will take a break, drink some water or eat something that 

refreshes me, and after such a break, I feel better. Like walking away from the stressful 

situation for a while and then back to that situation to solve the problem (Yuwanich et 

al., 2016 s. 892) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en studie med kvalitativ metod bedöms och diskuteras utifrån begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Trovärdighet syftar till att 

bekräfta studiens lämplighet genom att studera om det valda fenomenet verkligen är 

bearbetat (Henricson, 2017). I litteraturstudien valdes en kvalitativ ansats som design för 

att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom slutenvård. 

Enligt Willman och Stoltz (2017) användes en studie med kvalitativ ansats för att uppnå 
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förståelse genom att söka kunskap, beskriva upplevelser eller erfarenheter av ett 

fenomen.  

 

Tillförlitligheten handlar om att säkerhetsställa att studiens resultat redogör för en sann 

bild som stämmer överens med deltagarnas upplevelser. Tillförlitligheten undersöker 

även huruvida studien undersöker det som är avsett att studera och om studien svarar på 

syftet. En studie med en god tillförlitlighet ska även ha utförts med en väl beprövad metod 

som har en tillförlitlig datainsamling och analys samt presenterar studiens styrkor, 

svagheter och begränsningar (Shenton, 2004). Litteraturstudiens tillförlitlighet stärks då 

resultatet besvarar syftet genom att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av 

arbetsrelaterad stress inom slutenvård. Resultatet beskriver sjuksköterskornas känslor, 

upplevelser och hantering av stress. Tillförlitligheten stärks även då forskningsprocessen 

genomfördes i par och att litteraturstudien granskades av författarna, andra studenter, 

handledare och examinator i samband med grupphandledning samt seminarier. 

Litteraturstudien anses ha en god tillförlitlighet då Cinahl Complete och Pubmed har 

använts. Enligt Karlsson (2017) innehåller Cinahl Complete och Pubmed tidsskriflelser 

med inriktning inom omvårdnads- och medicinsk vetenskap. Dock hade tillförlitligheten 

stärkts ytterligare om flera databaser använts. Genom att använda flera databaser ökar 

sannolikheten att hitta fler artiklar som är relevanta och svarar på studiens syfte. Sökorden 

för studiens ämne formulerades med hjälp av Svensk MesSH och Cinahl Headings. För 

att få fram bästa möjliga resultat utfördes sökningarna med olika sökblock. Majoriteten 

av artiklarna är hämtade från Cinahl Complete vilket kan bero på att författarna har större 

erfarenhet och är mer bekanta av att söka i databasen. Granskningen av artiklarna till 

litteraturstudien gjordes med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier 

(Blomqvist, Orrung Wallin, & Beck, 2016). Analysen genomfördes enligt Fribergs 

(2017a) femstegsmodell  där de två första stegen utfördes enskilt och resterande steg i 

par. I analysen skapades två huvudteman med subteman som enskilt och gemensamt 

besvarar syftet, vilket anses stärka tillförlitligheten. Samtliga artiklar som ingår i 

litteraturstudien har ett etikgodkännande utifrån Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, 1964) och de etiska principerna. Enligt Henricson (2017) ökar etiskt 

godkännande trovärdigheten och styrker tillförlitligheten i en studie.  
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Verifierbarhet innebär att studier med motsvarande urval och kontext kan göras om och 

uppnå ett liknande resultat (Shenton, 2004). Verifierbarheten stärks då litteraturstudiens 

metodavsnitt är väl beskrivet. Två utförliga sökscheman redovisar vilka databaser som 

nyttjades, hur de olika sökblocken är uppbyggda och vilka sökord med tillhörande 

synonymer samt begränsningar som användes. För att stärka verifierbarhet har 

analysprocessen beskrivits med hjälp av Fribergs (2017a) femstegsmodell och stegen i 

analysen illustreras i en figur som beskriver tillvägagångssättet i litteraturstudien.  

 

Pålitlighet användes för att påvisa om resultatet återger de vetenskapliga artiklarnas 

resultat på ett korrekt sätt och inte påverkats av författarnas egna fördomar, perspektiv 

eller förförståelse (Shenton, 2004).  En välskriven förförståelse ger författarna 

möjligheten att medvetandegöra sina subjektiva upplevelser som ger läsarna möjligheten 

att bedöma om studiens resultat har påverkats (Priebe & Landström, 2017). Pålitligheten 

i litteraturstudien stärks då förförståelsen formulerades i början av arbetsprocessen. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) stärks studiens pålitlighet om förförståelsen presenteras 

så att läsaren kan avgöra författarnas objektivitet i studien. Pålitligheten stärks då 

förförståelsen reflekterades och diskuterades i litteraturstudien under skrivprocessens 

gång. Henricson och Billhult (2017) menar att reflektion av förförståelsen kan bidra till 

en ökad medvetenhet hos författarna och betydelsen för resultatet av studien. Pålitligheten 

sänks då resultatet kan ändå ha påverkats av författarnas förförståelse. Analysen 

genomfördes av båda författarna vilket stärker pålitligheten. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) är det en fördel att genomföra analysen med flera personer för att få en 

mer produktiv analys. Således stärks pålitligheten då utomstående personer har granskat 

och analyserat arbetet ett flertal gånger under skrivprocessen. 

 

Överförbarhet avser att bedöma studiens generaliserbarhet, det vill säga i vilken 

utsträckning studiens resultat går att tillämpa i liknande kontexter (Shenton, 2004). 

Samtliga studier som ingick i litteraturstudien var genomförda i olika länder. Det anses 

stärka överförbarheten eftersom resultatet då kan generaliseras till olika världsdelar inom 

slutenvård. Överförbarheten sänks då studiens resultat fokuserar på sjuksköterskornas 
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upplevelser inom slutenvård, vilket gör det svårt att avgöra om sjuksköterskornas 

upplevelser var densamma i andra vårdmiljöer som till exempel primärvården.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras tre huvudfynd med hjälp av Aaron Antonovskys 

omvårdnadsteori KASAM (Antonovsky, 1996). De tre huvudfynden som ska belysas är 

sjuksköterskans kropp och själ, patientsäkerheten och professionens betydelse.  

 

Det första huvudfyndet sjuksköterskans kropp och själ handlar om deras upplevelser av 

känslomässiga och kroppsliga konsekvenser vid arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskorna 

förknippar arbetsrelaterad stress som negativt när en kombination av hög 

arbetsbelastning, personalbrist och brist på vårdplatser uppstår. Det påvisades i 

litteraturstudien att den kombinationen var den bidragande faktorn till sjuksköterskornas 

negativa upplevelse av arbetsrelaterad stress. Det resulterade i tidsbrist och orsakade 

känslomässiga samt fysiska konsekvenser hos sjuksköterskorna. De känslomässiga 

konsekvenserna visade sig i ångest, skuldkänslor och ständig oro samt sämre minne och 

sämre sömn. Det i sin tur resulterade i irritation och aggression mot kollegorna och 

patienterna. De kroppsliga konsekvenserna gav symtom i form av trötthet, huvudvärk, 

muskelsmärtor, illamående och konstant utmattning. I studien av MacKusick och Minick 

(2010) redovisades det att sjuksköterskorna upplevde en hopplöshet och känslan av att 

inte räcka till på grund av tidspressen. Sjuksköterskorna kände sig ständigt fysisk trötta 

och utmattade då möjligheten till återhämtning inte förekom. Stress bidrog även till att 

sjuksköterskorna upplevde att det var mer ansträngande och känslomässigt påfrestande 

att arbeta med att ge omvårdnad (MacKusick & Minick, 2010). Människor kan 

inte  bibehålla god hälsa om stress pågår under en längre period, vilket kan påverka deras 

KASAM och leda till ohälsa och sjukdom (Antonovsky, 1996). Sjuksköterskornas hälsa 

försämras eftersom en ond cirkel av misslyckande skapas och upprepas i stressiga 

situationer. Det resulterar i milda symtom som trötthet och huvudvärk som sedan 

utvecklas till utmattning och utbrändhet. Sjuksköterskorna kan åstadkomma en ökad 

KASAM genom att erhålla en större begriplighet, vilket medför en ökad förståelse och 

kontroll i tillvaron. Om sjuksköterskorna kan bemöta kraven och använda resurser, till 
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exempel av en kollega i en stressig och utmanande situationer innebär det att 

sjuksköterskorna kan bemästra situationen och därigenom öka hanterbarheten. Det bidrar 

till ett bättre hälsotillstånd och välbefinnande samt förmåga att hantera stressiga 

situationer utan att drabbas av känslomässiga eller fysiska konsekvenser (Antonovsky, 

1996). Det är av stor vikt att ta hänsyn till sjuksköterskornas livskvalité för att de ska 

kunna utföra god omvårdnad. Om livskvaliteten inte kan uppnås kan sjuksköterskorna 

drabbas av etisk stress som kan resultera i utbrändhet och leda till sjukskrivningar 

(Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Det andra huvudfyndet är patientsäkerheten som handlar om hur sjuksköterskorna 

upplever konsekvenser för patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplever att 

patientsäkerheten riskeras vid arbetsrelaterad stress. I litteraturstudien framkom det att 

patientsäkerheten riskeras genom att sjuksköterskorna upplevde hög stress och tidspress 

som resulterade i olika risktagande samt prioriteringsbeslut. Sjuksköterskorna avstod 

medvetet från att interagera med patienterna genom att undvika konversationer och 

ögonkontakt. Det medförde en försämrad kvalitet på omvårdnaden eftersom 

sjuksköterskorna kunde misslyckas med att identifiera patienternas psykosociala och 

medicinska behov. I litteraturstudien framgick det även att det fanns en bristande 

kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna. Det bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde bristande relationer med patienterna vilket fick konsekvenser 

för patientsäkerheten. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann säkerställa 

administreringen vid läkemedel. Det fick konsekvenser för patientsäkerheten eftersom de 

extra kontrollerna som ska göras inte genomfördes på grund av tidsbrist. I studien av 

Berland, Natvig och Gundersen (2008) beskrevs likheter med detta fynd. I studien 

framgick det att sjuksköterskorna upplevde tidspress som hotande och medförde 

konsekvenser för patientsäkerheten. Det påvisades  till exempel vid extra kontroller och 

beredning av mediciner i förhållande till tidsbrist. Sjuksköterskorna påpekade att deras 

kontroll och inflytande i omvårdnadsarbetet var begränsade på grund av tidspressen. Det 

orsakade svårigheter i att hinna fatta viktiga beslut och finna tid till att förbereda en 

omvårdnadsåtgärd för att säkerhetsställa patientsäkerheten (Berland, Natvig & 

Grundersen, 2008). Det är vårdgivarens ansvar att förhindra vårdskador eftersom en 
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vårdskada kan innebära ett fysiskt och psykiskt lidande för patienterna. Därför har även 

hälso- och sjukvårdspersonalen ansvar för att förhindra vårdskador genom att erbjuda 

patienterna en omsorgsfull omvårdnad med omtanke och respekt (Patientsäkerhetslagen, 

2010:659). I mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan Antonovskys (1996) 

omvårdnadsteori tillämpas. Hanterbarhet och meningsfullhet användes som två viktiga 

begrepp inom Antonovskys (1996) omvårdnadsteori KASAM. Genom ett gott 

informationsutbyte mellan sjuksköterskan och patienten skapas en känsla av 

meningsfullhet för patienten. Det bidrar i sin tur till en känsla av hanterbarhet för 

patienten som känner sig trygg och involverad i omvårdnaden, vilket även stärker och 

säkerhetsställer sjuksköterskans profession. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2018) 

ingår det i ICN:s etiska koder att informationsutbytet mellan sjuksköterskan och patienten 

ska genomföras på ett lämpligt och korrekt sätt för att ge patienten tillräckligt med 

information som grund för samtycke i vårdandet (Svenska sjuksköterskeförening, 2018; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett gott informationsutbyte mellan sjuksköterskan 

och patienten medför en bättre hanterbarhet för patientens egenvård. Det leder i sin tur 

till en ökad vårdkvalitet och bättre förutsättningar för patienten. För att sjuksköterskorna 

ska känna en trygghet i omvårdnadsarbetet utifrån ett etiskt tänkande krävs det att 

relationen mellan krav och mål är i balans. Om sjuksköterskorna upplever en obalans i 

relation till arbetets krav och mål kan etisk stress uppstå. Det handlar om att 

sjuksköterskorna blir stressade för att de inte kan leva upp till de värden och normer som 

ingår i deras profession (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Det tredje huvudfyndet är professionens betydelse som beskriver sjuksköterskornas 

positiva aspekter med sitt arbete och hur de hanterar den arbetsrelaterade stressen. 

Sjuksköterskorna upplever positiv stress när omvårdnadsarbetet är mer kreativt och ger 

en positiv känsla vid hantering av utmanande och stressiga situationer. I litteraturstudien 

beskrev sjuksköterskorna att positiv stress förknippades med ett stöd från kollegorna och 

när sjuksköterskorna hade tid att skapa goda professionella relationer med patienter samt 

närstående. Sjuksköterskorna upplevde en stolthet över sin profession när de arbetade 

med sitt dagliga omvårdnadsarbete. En studie av Morris-Thompson, Shepherd, Plata och 

Marks-Maran (2011) redovisade sjuksköterskornas positiva bild av professionen och 
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omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskornas bild av omvårdnad härstammade bland annat från 

deras erfarenhet av mångfald och dess fördelar. En benämnd fördel var att 

sjuksköterskorna fick delta i alla livets ögonblick och fick uppleva patienternas 

lyckligaste samt tråkigaste stunder. Sjuksköterskorna upplevde även arbetet i team som 

en positiv aspekt inom sjuksköterskeyrket då kollegorna hade gemensamma erfarenheter 

och stöttade varandra i stressiga situationer (Morris-Thompson et al., 2011). För att 

sjuksköterskorna ska bevara den positiva bilden av sitt yrke krävs det att de upprätthåller 

en god hälsa. Arbetsmiljöverket (2015) betonar vikten av att förebygga ohälsa hos 

arbetstagare genom att ge möjlighet till ökad kunskap, ökad bemanning, återhämtning 

och reducera arbetsbelastningen. I jämförelse med sjuksköterskeyrket krävs det en ökad 

bemanning som minskar personalbristen för att uppnå en ökad hanterbarhet. Det krävs 

även en tillfredsställande återhämtning och en minskad arbetsmängd för att åstadkomma 

en begriplighet samt erbjuda ökad kunskap för att uppleva meningsfullhet. 

Sjuksköterskorna med upplevelsen av positiv stress vid utmanande och stressiga 

situationer hade förmågan att ta kontroll över situationen samt omvandla 

omvårdnadsarbetet till mer kreativt, har i regel en högre KASAM. Genom att 

åstadkomma en hög begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet kommer KASAM 

förbli stabil och oberoende av vilka stressorer som påverkar individen (Antonovsky, 

1996). En högre KASAM innebär att sjuksköterskan kan bibehålla god hälsa som i sin 

tur leder till att omvårdnadsarbetet är av god kvalitet och att patientsäkerheten håller en 

säker och god nivå. Enligt Sandman och Kjellström (2013) kan orsaken till stress vara på 

grund av organisationen som till exempel ansvara för bemanningen och vilka krav som 

ställs. Vidare menar Sandman och Kjellström (2013) att den etiska stressen kan studeras 

utifrån ett positivt perspektiv. Etisk stress behövde inte vara ett hinder utan kunde snarare 

vara en motivation för sjuksköterskorna att göra det som är etiskt rätt inom 

omvårdnadsarbetet.  

Inspektionen för Vård och Omsorg (2019) beskriver hur patientsäkerheten äventyras på 

grund av personalbrist och hög arbetsbelastning. Det leder till att patienternas behov 

förskjuts då sjuksköterskornas kommunikation och uppföljning reduceras som i sin tur 

kan leda till att patienternas information och utbildning om diagnos samt behandlingar 
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uteblir. Det resulterar i att patienternas egenvård inte tas på allvar vilket kan leda till 

återkommande besök. Det orsakar brist på vårdplatser som ökar vårdköerna och kan bidra 

till ökad samhällskostnad. Sammanfattningsvis är behovet av en förbättring för 

sjuksköterskeprofessionen uppenbar. Genom ökad bemanning, bättre arbetstider och 

minskad etisk stress skapas ett stabilt arbetsklimat. Det resulterar i att patienterna får 

information och utbildning om sin diagnos, behandling samt egenvård. Ett gott 

bemötande med ett tydligt informationsutbyte mellan sjuksköterskorna och patienterna 

kan förbättra vårdkvaliteten, minska vårdköerna och minska patientlidandet. Målet är att 

uppmuntra till positiv inställning av arbetsrelaterad stress för att förhindra att 

sjuksköterskorna lämnar omvårdnadsarbetet. 

Slutsats 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterad stress inom 

slutenvård på grund av hög arbetsbelastning, personalbrist, brist på vårdplatser och att 

patientsäkerheten riskeras. Etisk stress uppstod då sjuksköterskorna strävade efter att 

utföra omvårdnad utifrån vad som är etiskt rätt men tidspressen hindrade dem. 

Sjuksköterskorna som upplevde negativ stress i arbetet uttryckte konsekvenser 

känslomässigt och kroppsligt samt påverkan på deras privatliv. Positiv stress upplevdes 

hos vissa av sjuksköterskorna som ansåg att arbetet blev mer produktivt. De flesta 

sjuksköterskorna i litteraturstudien ansåg att mötet med patienterna var den drivkraft och 

motivation som fick de att fortfarande vilja arbeta inom sin profession.  Stress är en 

subjektiv upplevelse och dess påverkan avgörs utifrån varje människas livsvärld och 

hanteras utifrån dennes nivå av KASAM. Avslutningsvis kan denna litteraturstudie visa 

möjligheten att skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskorna inom slutenvård. I 

samtliga artiklar framkom det att sjuksköterskor upplevde inget stöd från ledning och 

chefer vilket påvisar att ytterligare forskning krävs kring hur chefer och ledning kan ta 

ansvar. Genom ökad forskning kan det tillämpas strategier för varje enskild 

sjuksköterskas behov och minska negativ påverkan av arbetsrelaterad stress.  
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Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 
Datum: 30/3-2020 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom 

slutenvård.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Sjuksköterska Nursing [MH] OR nursing* [fritext] OR nurse* 

[fritext]  
 

963933  

2-Upplevelse  Qualitative study [MH] OR Qualitative studies* 

[fritext] OR interview* [fritext] OR nurses´attitudes 

[fritext] OR experience [fritext] 
 

695246 
 

 

3-Arbetsrelaterad 

stress 

Occupational stress [MH] OR Stress* [fritext] OR 

workrelated stress [fritext] OR stress, occupational 

[fritext] 
 

235863 
 

 

4-Slutenvård Inpatient [MH] OR hospital* [fritext] OR county 

hospital [fritext] 
 

569791 
 

 

5- 1 AND 2 AND 3 AND 4  
 

3808 
 

 

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelskspråkig +  Peer-reviewed 
 

2935 
 

11 
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Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 3/4-2020 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av arbetsrelaterad stress inom 

slutenvård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Sjuksköterskor  Nurses [Mesh] OR Nurse [Title/Abstract] OR nurses 

[Title/Abstract] OR registed nurse [Title/Abstract] 

OR registed nurses [Title/Abstract] OR nursing 

[Title/Abstract] 

 

475659 

 

 

 

2-Upplevelse Qualitative Research [Mesh] OR Qualitative 

Research [Title/Abstract] OR Qualitative 

[Title/Abstract] OR Research [Title/Abstract] OR 

Qualitative Research [Title/Abstract] OR interview 

[Title/Abstract]  

 

1760970  

3-Arbetsrelaterad 

stress 

Occupational Stress [Mesh] OR Occupational Stress 

[Title/Abstract] OR work stress [Title/Abstract] OR 

work related stress[Title/Abstract] OR stresses 

[Title/Abstract] OR job stress [Title/Abstract]) OR 

workplace stress [Title/Abstract] OR workplace 

related stress [Title/Abstract] OR job stresses 

[Title/Abstract] OR stressful [Title/Abstract] OR 

stressed [Title/Abstract]  

 

145774  

4-Slutenvård Inpatients [Mesh] OR hospital [Title/Abstract] OR 

hospital attendant [Title/Abstract] OR hospitality 

[Title/Abstract] OR inpatients [Title/Abstract] OR 

county hospital [Title/Abstract] 

 

1008213  

5- 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

229  

Begränsningar Engelskspråkiga  125 9 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Adib-Hajbaghery, M  

Khamechian, M 

Alavi, N. M 

  

Nurses’ perception of 

occupational stress 

and its influencing 

factors: A qualitative 

study 

Iran, 2012 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

upplevelser och 

uppfattningar om 

arbetsbelastningen. 

 

Ändamålsenligturval. 

19 sjuksköterskor deltog i 

studien. Medelåldern var 32 år. 

Inklusionskriterierna var att  

sjuksköterskorna hade minst två 

års erfarenhet, inte drabbats av 

psykisk sjukdom och viljan att 

delta i studien.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Forskarna besökte 

avdelningen på 

sjukhuset och 

informerade om studien 

efter etiskt 

godkännande. Intervjuer

na spelades in på en 

mp3 och transkriberades 

samma dag.  

 

Innehållsanalys. 

 

 

Resultatet visade att 

arbetsrelaterade stressen 

påverkade 

sjuksköterskorna negativt 

både personligt, 

känslomässigt och 

familjen. Stressen uppkom 

på grund av sjuksköterskor 

brist, inget stöd från 

ledningen och 

överbeläggning av 

patienter. Men 

professionens intresse hos 

sjuksköterskorna gjorde att 

de valde att stanna och 

kämpa i sitt yrke.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatets svarar 

på syftet och att analysen genomfördes med 

hjälp av Krippendorff 

method. Verifierbarhet: Stärks då metoden 

är väl beskriven samt att analysen redovisas 

i tabell. Pålitlighet: Stärks då analysen 

granskades av flera. Sänks då författarnas 

förförståelse ej redovisas. Överförbarhet: 

Stärks då kontexten är välskriven. Sänks då 

demografisk tabell ej är tillräcklig 

beskriven.  

 

 

Billeter‐Koponen, S  

Fredén, L 

 

Long-term stress, 

burnout and patient- 

nurse relations: 

qualitative interview 

study about 

nurses ́experiences  

  

Sverige, 2005 

 

 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

för hur 

sjuksköterskor 

upplever långvarig 

stress och 

utbrändhet. 

 

Bekvämlighetsurval. 

Tio kvinnliga sjuksköterskor 

deltog i studien. Åldern 

varierade mellan  30-61 år. 

Yrkeserfarenhet varierade 

mellan fem till 40 år. Nio av 

deltagarna erhöll 

specialistutbildning. 

Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna upplevt 

långtidstress eller utbrändhet 

och varit frånvarande i två 

månader eller längre ifrån 

arbetet.  

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen 

baserades på GT teori. 

Intervjuerna 

genomfördes i en 

konversation i ett team 

som spelades in. Efter 

tio intervjuer tillades 

ytterligare tre intervjuer 

för att mätta 

datainsamlingen.  

 

Grounded Theory 

analys.  

 

 

Resultatet redovisades i 

huvudämnet ”maktlöshet 

till att påverka 

sjuksköterskearbetet”, med 

fem subteman; många 

ansikten av 

professionalismen, 

förväntningar på en 

sjuksköterska, processen 

som leder till maktlöshet, 

socialt stöd och uttryck av 

maktlöshet 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar 

på syftet och att metod samt urval är 

lämpliga för studien. Det stärks även då 

analysen genomfördes med hjälp av GT.  

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

välskriven och analysprocessen illustreras i 

en figur. Sänks då intervjufrågorna ej 

redovisas i studien.  

Pålitlighet: Sänks då förförståelsen ej 

redovisas. 

Överfarberhet: Sänks då deltagarna ej 

beskrivs tillräckligt.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

de Oliveira Santos, J. 

N. M 

De La Longuiniere, A. 

C. F Vieira, S. N. S., 

Amaral, A P. S., 

Sanches, G. D. J. C 

Vilela, A. B. A  

 

Occupational Stress: 

the Exposure of an 

Emergency Unit 

Nursing Team  

 

Brasilien, 2019 

Syftet var att 

beskriva de 

stressfaktorer som 

påverkar ett 

akutmottagningstea

m från ett offentligt 

sjukhus. 

Slumpmässigturval. 

20 sjuksköterskor deltog i 

studien, varav tio 

sjuksköterskor erhöll högre 

utbildning  

Inklusionskriterierna ej 

identifierade i artikeln. 

 

Semistrukturerade intervjuer.   

Forskarna fick ett etiskt 

godkännande och 

deltagarna fick 

underteckna ett samtycke 

att delta i studien.  

Intervjuerna spelades in 

på bandspelare.  

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

  

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna från 

akutmottagningsteamet 

utsätts för psykologiska 

riskfaktorer på grund av 

överbelastning i arbetet 

eftersom efterfrågan är 

större än värdeförhållandet 

och det otillräckliga antalet 

vårdpersonal.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar på 

syftet och att metod är lämplig för studien. Det 

stärks även då Bardins analysteknik användes. 

Studiens tillförlitlighet sänks då 

tillvägagångsättet av intervjuer ej redovisas. 

Verifierbarhet: Sänks då metoden inte är 

tillräckligt beskriven då intervjufrågorna och 

inklusionskriterier  ej redovisas. Pålitlighet: 

Sänks då förförståelse ej redovisas. 

Överförbarhet: Sänks då studiens kontext 

och deltagarna inte beskrivs tillräckligt.  

Dekeseredy, P 

Kurtz Landy, C. M 

Sedney, C. L 

  

An Exploration of 

Work-Related Stressors 

Experienced by Rural 

Emergency Nurses   

  

Kanada, 2019  

Syftet var att 

utforska 

erfarenheterna från 

akutsjuksköterskor 

på landsbygden 

som kan påverka 

deras mentala hälsa. 

 

 

Bekvämlighetsurval. 

Tio kvinnliga 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Ålder varierade mellan 25-59 

år och deras yrkeserfarenhet 

varierade mellan fem år till 

över 20 år. Alla deltagare 

erhöll ett examensbevis. 

Inklusionskriterierna var att 

arbeta på akutmottagning vid 

landsbygden.  

  

Semistrukturerade 

intervjuguide. 

 

Deltagarna informerades 

av sjukhuschefen på ett 

personalmöte.  

Intervjuerna baserades på 

en guide och 

genomfördes ansikte mot 

ansikte med öppna frågor 

samt varade mellan 30-60 

minuter. Intervjun 

spelades in och 

transkriberades.  

  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

personalbrist och tidsbrist 

leder till både fysisk och 

emotionell stress eftersom 

sjuksköterskor upplever att 

det inte fanns tid. Även 

effekten av arbetsstress 

påverkade hemlivet. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

deras integritet blottades 

av de personliga 

relationerna med patienter. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar på 

syftet, metod är lämpliga för studien och för 

att  utomstående deltagit i analysen. 

Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

välskriven och intervjufrågorna redovisas. Det 

stärks även då analysprocessen är välskriven 

samt redovisas i tabell. Pålitlighet: Stärks då 

intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Sänks då det inte framkommer vem som utfört 

intervjuerna och var samt att förförståelsen ej 

redovisas. Överförbarhet: Stärks då kontext 

är välskriven, deltagare redovisas med hjälp 

av demografisk tabell samt redovisar citat i 

tabeller.   
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hallin, K  

Danielson, E 

  

Registered nurses’ 

experiences of daily 

work, a balance 

between strain and 

stimulation: A 

qualitative study 

  

Sverige, 2006 

 

 

Syftet var att 

beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av sitt 

dagliga arbete. 

 

Ändamålsenligturval.  

20 sjuksköterskor 

tillfrågades, varav 15 

sjuksköterskor deltog i 

studien. Det var13 kvinnor 

och två män, ålder varierade 

från 26-55 år.  

Inklusionskriterierna var att 

ha sex års erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket 

och erhålla kandidatexamen. 

 

Individuella intervjuer. 

Intervjuerna ägde rum i 

en lugn miljö, på 

deltagarnas arbetsplats 

eller i deras hem. Sex av 

intervjuerna genomfördes 

via telefon med öppna 

frågor och varade mellan 

60-90 min.  

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att den 

stressiga arbetssituationen 

resulterade i att 

sjuksköterskorna upplevde 

en osäkerhet i sig själv och 

kände sig otillräckliga. De 

upplevde att möta alla krav 

var stressande och hade för 

lite kontakt med 

patienterna.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatets svarar på 

syftet och att urvalet är lämplig för studien. 

Stärks även då författarna då en pilotintervju 

genomfördes. Verifierbarhet: Stärks 

då intervjufrågorna redovisas i studien och att 

metoden är välskriven. 

Pålitlighet: Sänks då sex av intervjuer 

genomfördes via telefon och att förförståelsen 

ej redovisas. Överförbarhet: stärks då kontext 

är välskriven och att öppna frågor redovisas. 

Sänks då deltagarna ej beskrivs tillräckligt.  

Kleis, A. E 

Kellogg, M. B  

  

Recalling Stress and 

Trauma in the 

Workplace: A 

Qualitative Study of 

Pediatric Nurses. 

  

Storbritannien, 2020  

 

 

 

 

Syftet var att 

upptäcka händelser 

och stressfaktorer 

som 

barnsjuksköterskor 

upplever kan leda 

till utveckling av 

sekundär traumatisk 

stress. 

 

Slumpmässigturval. 

72 sjuksköterskor deltog i 

studien. Medelåldern var 

46 år. 

Inklusionskriterier ej 

definierade i artikeln. 

 

Svarade skriftligt på öppna 

frågor i en enkät.  

 

 

Författarna skickade ut 

enkäter via e-mail till 

deltagarna. 

Sjuksköterskorna 

besvarade frågan ”Finns 

det något annat du vill 

lägga till?” i enkäten.  

  

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att den 

arbetsrelaterade stressen 

påverkar sjuksköterskornas  

känslor både på arbetet, 

hemlivet och när 

traumatiska händelser 

inträffar. De känner inget 

stöd från cheferna, men det 

visar sig att stöd från 

kollegor påverkar de 

positivt.  

Tillförlitlighet: Stärks då enkätfrågorna 

redovisas och besvarar syftet. Sänks då 

frågorna är besvarade i en enkät och inte i en 

intervju. Verifierbarhet: Stärks då analysen är 

väl beskriven och teman presenteras. 

Pålitlighet: Stärks då det var två forskare som 

läste svaren för att tolka texten. Sänks då inget 

djup i frågorna finns. Överförbarhet: Stärks 

då metoden är väl beskriven. Sänks då 

demografisk data redovisas i medelvärde.   
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Martins, C. C. F 

Santos, V. E. P 

 

The body speaks: 

physical and 

psychological aspects of 

stress in nursing 

professionals 

 

Brasilien, 2016  

Syftet var att 

identifiera 

effekterna av 

stress på den 

fysiska och 

mentala kroppen 

hos vårdpersonal 

som arbetar på 

ICU på ett 

universitetssjukhu

s i Natal, RN.  

Ändamålsenligturval.  

21 sjuksköterskor deltog i 

studien, varav 16 

sjuksköterskor erhöll högre 

utbildning. Åldern varierande 

mellan 30-39 år.  

Inklusionskriterierna var att 

arbetat i branschen i minst sex 

månader, inte varit på 

semester samt informerat 

samtycke. 

 

Semistrukturerad intervju.  

 

Studien godkändes av 

forskningsetiska 

kommitté innan 

datainsamlingen 

påbörjades. Studien 

genomfördes på en 

intensivvårdsavdelning 

och deltagare kunde när 

som helst avvika för att 

gå på ett larm. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet redovisades i 

kategorin; den lidande 

kroppen: manifestationerna 

av stress. Bland de mest 

uppenbara symtomen i 

kategorin framkom fysiska 

och mentala tröttheten, 

muskelsmärta och obalans i 

vikten.  

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar på 

syftet och att metod samt urval är lämpliga för 

studien. Stärks även då analysen är välskriven. 

Verifierbarhet: Sänks då metoden inte är 

tillräckligt beskriven då intervjufrågorna ej 

redovisas. Pålitlighet: Sänks då forskarnas 

förförståelse ej redovisas.  

Överfarberhet: Sänks då syftet är gjord 

enbart till ett specifikt sjukhus. Det sänks även 

då studiens kontext och deltagarna inte 

beskrivs tillräckligt. 

Moreno, J. K  

Pimentel, V. P. C  

Moura, M. G. B. G  

Jucá, S 

Pinheiro, L. B. C. D. O 

da Cunha, I. L. B 

dos Santos, V. P  

 

Burnout syndrome and 

stress factors in 

nephrologist nurses 

  

Brasilien, 2018 

Syftet var att 

identifiera 

riskerna med att 

drabbas av 

utmattningssyndr

om och 

stressfaktorer som 

påverkar 

sjuksköterskor 

inom 

njurspecialist.  

 

Ändamålsenligturval. 

12 sjuksköterskors deltog i 

studien, åldern varierade 

mellan 26-35 år. 

Inklusionskriterierna var att ha 

en sjuksköterskespecialist 

inom njurmedicin och att delta 

i undersökningen.  

 

Individuella intervjuer.  

Deltagarna 

informerades om 

samtycke och etisk 

godkännande av 

intervjun som skedde på 

deras 

arbetsplats. Intervjun 

spelades in och 

transkriberades efter 

analys.  

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde 

fysisk och emotionell 

utmattning, frustration samt 

spänning på grund av 

arbetsrelaterade stressen 

som kan leda till 

utmattningssyndrom.  

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svara på 

syftet. Sänks då intervjufrågorna inte 

redovisas. Verifierbarhet: Stärks då de 

redovisar demografiska data i tabell. Sänks då  

analysmetod ej är beskriven.  

Pålitlighet: Sänks då forskarnas förförståelse 

ej redovisas. Överförbarhet: Sänks då 

metoden och analysen är ej tillräckligt 

beskrivna.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Vicente, A. D. A, 

Shadvar, S Lepage, 

S  

Rennick, J. E 

  

Experienced 

pediatric nurses’ 

perceptions of 

work-related 

stressors on general 

medical and 

surgical units: A 

qualitative study 

  

Kanada, 2016 

Syftet var att 

utforska 

erfarna 

barnsjuksköter

skors 

uppfattningar 

om 

arbetsrelaterad

e 

stressfaktorer 

på medicinska 

och kirurgiska 

enheter. 

Ändamålsenligturval. 

12 sjuksköterskor deltog i studien, 

varav tio kvinnor och två män. 

Ålder varierade mellan 25-55 år. 

Deltagarnas yrkeserfarenhet 

varierade mellan tre till 13 år.  

Inklusionskriterier var att arbetat på 

heltid i minst tre år på en 

medicinsk- eller kirurgisk 

pediatrisk enhet, hade varit 

sjuksköterska eller handledare på 

enheten och talade samt läste 

franska eller engelska.  

 

Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamling ägde rum på ett 

barnsjukhus. Deltagarna 

informerades om studien på 

under ett team möte och med 

reklamaffischer. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 minuter i 

ett privatrum på sjukhuset.. 

Intervjuerna spelades in och 

fältanteckningar gjordes samt 

transkriberades.  

 

Tematisk innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

arbetsrelaterad stress 

påverkade 

sjuksköterskor 

negativt, detta visade 

sig i tre teman i 

studien. Svårigheter att 

säkerställa utmärkt 

patientvård. Att känna 

sig maktlös att 

tillhandahålla säker 

patientvård och kämpar 

med alla krav som 

ställs. 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar på 

syftet. Det stärks även då analysen är 

välskriven och baserad på Hsieh och Shannon. 

Verifierbarhet: Stärks då deltagarna 

redovisas i en demografisk tabell. Pålitlighet: 

Stärks då forskarna använde fältanteckningar, 

intervjuinspelning och intervjuutskrifter under 

hela studien. Det stärks även då förförståelse 

redovisas i studien. Överförbarhet: Stärks då 

kontext är välskriven och redovisar 

intervjufrågor. 

Vinckx, M. A 

Bossuyt, I 

de Casterlé, B. D 

 

Understanding the 

complexity of 

working under time 

pressure in 

oncology nursing: A 

grounded theory 

study  

 

Belgien, 2018 

 

 

Syftet var att 

rapportera 

kvalitativ 

forskning 

baserad på 

onkologiska 

sjuksköterskor

s upplevelser 

med tidspress, 

dess upplevda 

inverkan på 

omvårdnad 

och hur de 

hanterar den.  

 

Ändamålsenligturval.  

14 sjuksköterskor deltog i studien, 

varav 12 kvinnor och två män. 

Åldern varierade mellan  20-49 år. 

Deltagarnas yrkeserfarenhet 

varierade mellan ett till över 20 år.   

Inklusionskriterierna var att erhålla 

en kandidatexamen i omvårdnad, ha 

patientkontakt, tjänstgöra minst 

50% och minst sex månaders 

erfarenhet. 

   

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Deltagarna kontaktades via e-

post av författarna. 

Information skedde vid 

personligt möte. 

Frågeformulär delades ut till 

deltagarna innan intervjuerna 

med demografiska frågor. 

Intervjun skedde i ett 

privatrum på vårdavdelning 

eller sjukhuset och varade i ca 

60 minuter. Två pilotintervjuer 

gjordes. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades.  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna 

upplevde tidspress och 

såg det som ett hinder 

för att erbjuda god vård 

och påverkade 

interaktion aspekterna 

av vården. Resultatet 

visar även 

sjuksköterskornas olika 

strategier för att 

hantera tidspress.  

Tillförlitlighet: Det stärks då två 

pilotintervjuer genomfördes och att analysen 

är välskriven och genomfördes med hjälp av 

QUAGOL-guiden. Studiens tillförlitlighet 

sänks då intervjufrågorna ej redovisas i 

studien. Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

välskriven med en tabell samt att 

analysprocessen illustreras i en figur. 

Pålitlighet: Stärks då analysen granskats av 

flera personer och beskrivit förförståelsen. 

Överförbarhet: Stärks då studiens kontext är 

välskriven. Det stärks även då deltagarna 

redovisas i en demografisk tabell. Studiens 

överförbarhet sänks då intervjufrågorna inte 

redovisas.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Yuwanich, N 

Sandmark, H 

Akhavan, S 

 

Emergency department 

nurses’ experiences of 

occupational stress: A 

qualitative study from a 

public hospital in 

Bangkok, Thailand. 

 

2016, Thailand  

 

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskornas 

uppfattning om 

arbetsrelaterad 

stress på en 

akutavdelning.  

 

Ändamålsenligturval. 

21 sjuksköterskor deltog i 

studien, varav 17 kvinnor 

och fyra män. Åldern 

varierade mellan 23-55 år. 

Yrkeserfarenhet varierade 

mellan ett till 21 år. Alla 

deltagare erhöll en 

kandidatexamen.  

Inklusionskriterierna var 

att erhålla minst en  

kandidatexamen i 

omvårdnad, arbetar heltid 

på en akutavdelning och ha 

minst ett års erfarenhet av 

akutvård.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Deltagarna informerades om 

studiens syfte, konfidentiellt 

och gav samtycke. Intervjuerna 

baserades på en intervjuguide 

och genomfördes i ett privatrum 

på akutavdelningen eller i 

personalrummet. Intervjuerna 

utfördes med öppna frågor och 

varade mellan 45-60 min. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet 

presenterades i tre 

teman; upplevd stress 

med sex subteman, 

konsekvenser av stress 

med fem subteman 

och stresshantering 

med två subteman. 

 

Tillförlitlighet: Stärks då resultatet svarar på 

syftet, metod och urval är lämpliga för 

studien.Verifierbarhet: Stärks då metoden är 

välskriven med en tabell och att 

analysprocessen redovisas två tabeller. 

Pålitlighet: Studiens pålitlighet sänks då 

forskarnas förförståelse ej redovisas. 

Överförbarhet: Stärks då deltagare 

redovisas med hjälp av demografisk tabell och 

redovisar citat. Studiens överförbarhet sänks då 

endast exempel av de öppna intervjufrågor 

redovisas. 
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