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Sammanfattning  
 
Bakgrund: En stressande arbetsmiljö kan ha en stor påverkan på arbetskvaliteten. 
Sjuksköterskor som upplever stress i sin arbetsmiljö känner mindre arbetstillfredsställelse, 
har ökad sjukskrivning och presterar sämre arbetsinsatser. Stress på arbetsplatsen kan 
påverka sjuksköterskors beslutsfattande samt minska deras prestationsförmåga. Upplevelsen 
av stress är individuell utifrån individens egen bakgrund och förmåga att hantera den. Stress 
är belastningar och påfrestningar som påverkar individens inre och yttre balans. Stress är 
oftast kopplat till något negativt, då risken finns att sjukdom utvecklas. Stressen uppfattas 
även som skadlig när individen inte kan hantera den.    
Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress relaterat till deras arbetsmiljö. 
Metod: En litteraturstudie gjordes, på kvalitativa vetenskapliga artiklar, där en kvalitativ 
analys användes. Innehållsanalysen som användes var Granheim och Lundmans som bygger 
på Krippendorffs kvalitativa innehållsanalys, vilken innefattar meningsenheter, 
kondensering, kod och kategori.  
Resultat: I studien framkom det att i en stressande arbetsmiljö upplevde sjuksköterskor att 
omvårdnaden blev negativt påverkad, då patienters behov inte kunde tillgodoses. Även 
säkerheten påverkades negativt både för sjuksköterskor och för patienter. Förväntningar och 
verklighet överensstämde inte, trots hårt arbete, vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde 
känslan av att vara otillräckliga. Sjuksköterskor upplevde att stressen påverkade deras sinne 
och själ, vilket gav dem fysiska och psykiska symtom. Stressen gjorde att sjuksköterskors 
privatliv påverkades, då de inte hade tillräckligt med energi kvar för varken familj eller 
vänner. 
Slutsats: Samhällsutvecklingen sätter höga krav på omvårdnaden, vilket i sin tur orsakar 
stress. Brist på personal och på resurser gör att sjuksköterskor upplever stress vilket kan 
drabba vårdkvaliteten. Enligt vårdfilosofin ska fokuset ligga på patienters behov, men på 
grund av den ständiga stressen och sjuksköterskors ökade ansvarsområde, är det svårt att ge 
en säker och god vård.     
 
Nyckelord: arbetsmiljö, innehållsanalys, kvalitativ, sjuksköterskor, stress, upplevelse. 
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Inledning 

 

Samhällets krav på hälso- och sjukvården har påverkat sjuksköterskors upplevelser av stress 

eftersom de ska anpassa sig till vårdens efterfrågan trots personalbrist, avsaknad av stöd och 

brist på resurser. Detta kan leda till psykiska och fysiska påfrestningar hos exempelvis 

sjuksköterskor, i en stressad arbetsmiljö (Simeons, Villeneuve & Hurst 2005). Även 

patientsäkerheten kan exempelvis riskeras på grund av personalbrist, kommunikationsbrist 

mellan vårdpersonal och upprepade avbrott i arbetet (Lagerdahl, 2015). Andra exempel på 

orsaker till varför sjuksköterskor upplevde stress är förändringar på arbetsplatsen, bristande 

ledarskap och yrkesmässiga konflikter (Mcvicar, 2003). Stress ses därför som ett stort 

problem inom sjuksköterskeyrket (Lim, Bogossian & Ahern, 2010). Då sjuksköterskor 

måste ta snabba beslut och ständigt vara tillgängliga och assistera, utsätts de för ständig 

stress (Admi & Moshe-Eilon, 2010). Dock behövs mer kunskap och forskning kring stress i 

sjuksköterskors arbetsmiljö (Hayes & Bonner, 2010). Resultatet som fås utifrån forskningen 

skulle kunna användas som underlag för utveckling och förbättring av sjuksköterskors 

arbetssituation, men även för att se om omvårdnaden och säkerheten blir påverkad. För att 

kunna göra detta behövs det undersökas hur sjuksköterskor upplever stress relaterat till deras 

arbetsmiljö.                                                                                                        

Bakgrund 

Sjuksköterskors arbetsmiljö 

 

Zanderin (2005) förklarar att arbetsmiljön kan vara ett omfattande begrepp, då den skulle 

kunna innefatta fysisk-, psykosocial- och medicinsk arbetsmiljö. Men även organisation och 

ledarskap skulle kunna vara delar av arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön handlar om 

förhållanden på arbetsplatsen, som exempelvis ljud, ljus, ventilation och datorer. Den 

psykosociala arbetsmiljön är arbetsklimatet, såsom relationer mellan anställda, eller 

relationer mellan anställda och ledning. En medicinsk arbetsmiljö innebär arbetsställningar 

vid datorer eller maskiner, men även kemikalier som kan påverka kroppen. Enligt Khowaja, 

Merchant och Hirani (2005) är arbetsmiljön grundläggande för hur individen upplever sin 

arbetssituation. Detta skulle kunna innebära att om sjuksköterskor upplever arbetsmiljön 
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som tillfredsställande, minskar den upplevda stressen i den innevarande situationen. 

Laschinger och Leiter (2006) förklarar att när det gäller kvaliteten i sjuksköterskors arbetsliv 

och patientsäkerheten, spelar arbetsmiljön en viktig roll (ibid.). Sjuksköterskor som 

upplever arbetsmiljön som god blir mer sällan utbrända, har högre arbetstillfredsställelse 

och har minskad önskan att byta arbete. Även patientsäkerheten förbättras och omvårdnaden 

förblir av god kvalitet (Van Bogaert, Clarke, Roelant, Meulemans & Van de Heyning, 2010; 

Laschinger & Leiter, 2006). För sjuksköterskor som arbetar i en stressande arbetsmiljö, kan 

det innebära en försämrad fysisk och psykisk hälsa, minskad arbetstillfredsställelse, ökad 

sjukfrånvaro, sämre arbetsinsatser samt en ökad personalomsättning (Farquharson, Bell, 

Johnston, Jones, Schofield, Allan, Ricketts, Morrison & Johnston, 2012). Ebright, Patterson, 

Chalko och Render (2003) beskriver att sjuksköterskors förmågor att hantera arbetsmiljön 

påverkas av olika faktorer som bland annat arbetslivserfarenhet, tvetydighet, tillgänglighet 

av information, oförutsägbarhet, samt tidspress. Enligt Laschinger och Leiter (2006) är det 

viktigt att strategier utvecklas, för att skapa arbetsmiljöer där sjuksköterskor tillåts att 

praktisera sin profession. Detta medför en positiv upplevelse av arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverket (2015) förklarar att arbetsmiljön ska ge en positiv inverkan på 

arbetsinnehållet och arbetstillfredsställelsen, men även på gemenskapen och den personliga 

utvecklingen. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) ligger därför arbetsmiljölagen (1977:1160) 

till grund för detta, då  ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas, samt att en god 

arbetsmiljö ska främjas.  

 

Enligt Humpel och Caputi (2001) har omvårdnaden förändrats under de senaste åren, vilket 

har gjort att sjuksköterskor fått en stressigare arbetsmiljö på grund av det ökade 

arbetsinnehållet. Hinshaw (2008) beskriver att problem inom arbetsmiljön såsom stress, kan 

vara en orsak till att sjuksköterskor lämnar sitt yrke, eftersom sjuksköterskorna känner oro 

över säker vård och personalbrist. Hinshaw (2008) menar vidare att de långa arbetstiderna 

kan vara orsaken trötthet som i sin tur kan påverka beslutfattandet kring patienten. 

Upplevelse av stress  

 

Laing (1982) förklarar att begreppet upplevelse skulle kunna innebära individens ständiga 

interaktion med omgivningen och den egna känslan, det vill säga hur saker och ting 

uppfattas och tolkas. Upplevelse kan vara hur individer förhåller sig, använder sinnena, samt 
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erfarenheten som avgör hur upplevelsen uppfattas. Upplevelser är inte mätbara och känslor 

och tankar som uppstår vid upplevelser kan aldrig upprepas med samma intensitet. Enligt 

Khowaja et al (2005) är sjuksköterskors jobb tillfredställelse avgörande för hur de upplever 

stress. Donovan, Doody och Lyons (2013) förklarar att det är svårt att definiera ordet stress 

men menar på att det är en fysiologisk och psykologisk kraft, som påverkar kroppens inre 

och yttre balans, orsakad av påfrestningar och tryck. Upplevelsen av stress är subjektiv då 

det beror på individens förhållande till omgivningen, samt förmågan av att hantera stressen. 

Reingold (2015) beskriver att när stressen utlöser stressfaktorer, förbereder kroppen sig för 

kamp eller flykt, vilket kan vara nödvändig då hot föreligger. Vid ständig stress kan dock 

detta påverka hälsan negativt. Stress i arbetsmiljön uppstår bland annat av tidspress, svåra 

eller komplicerade uppgifter, avsaknad av raster eller dåliga arbetsförhållanden, vilket i sin 

tur leder till hälsoproblem. De fysiska effekterna av stress på kroppen är huvudvärk, 

muskelspänningar, smärtor och förändringar i sexualdriften (ibid.). Andra fysiska symtom 

kan vara mag- och tarmproblem, sömnproblem och trötthet (Donovan et al, 2013). Reingold 

(2015) beskriver att känslomässiga effekter som ångest, rastlöshet, bristande motivation och 

fokus, irritabilitet, ilska, sorg och depression också kan uppkomma av stress. Enligt 

Donovan et al (2013) finns det måttlig- och långvarig stress. Den måttliga stressen kan vara 

nödvändig för att höja prestationsförmågan, medan långvarig stress kan påverka balansen 

mellan jobb och privatliv. Även prestationsförmågan kan minskas vid olika situationer 

(ibid.). Den långvariga stressen kan leda till högt blodtryck, blodpropp, åderförkalkning, 

kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt och hjärtsvikt (Reingold, 2015). Donovan et al (2013) 

menar att när stress upplevs som värst, kan det leda till avståndstagande från familjen och 

det sociala umgänget. Kvaliteten på omvårdnaden kan också bli drabbad, eftersom stress 

kan påverka förmågan att kunna se patienters behov, samt att det holistiska synsättet 

försvinner. Stress inom hälso- och sjukvården skulle även kunna bidra till att det uppstår 

informationsbrist, felbehandling samt att koncentrationsförmågan minskas.      

 

Svenson och Edland (1987) beskriver att när exempelvis sjuksköterskor upplever tidspress, 

som medför stress, kan det påverka beslutsfattandet, då tankesättet kan förändras, vilket blir 

avgörande för den säkra vården. Lagerdahl (2015) menar att det största hotet mot 

patientsäkerheten kan vara minskad uppmärksamhet. Detta på grund av stress, orsakad av 

ständiga avbrott i arbetsuppgifterna, hög arbetsbelastning och problem med tekniken. Den 

höga arbetsbelastningen leder till tidsbrist, som gör att exempelvis sjuksköterskor inte 
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hinner upptäcka om en patients tillstånd försämras, men även patientförväxling kan uppstå. 

Stress minskar sjuksköterskors prestationsförmåga vilket i sin tur bidrar till minskad 

uppmärksamhet och detta medför att olika slags fel kan uppstå, och då riskeras 

patientsäkerheten.  

Teoretisk referensram 

 

Enligt Neuman (1990) är individen som ett öppet system som påverkar och blir påverkad av 

sin omgivning. Trots att individen är ett öppet system finns det försvarslinjer som skyddar 

individen. Dessa delas in i flexibel försvarslinje, normalförsvarslinje och motståndslinje.  

Neuman (1990) förklarar vidare att individen påverkas av inre och yttre faktorer, där miljön 

är det väsentligaste begreppet, då faktorerna kan ha en positiv eller negativ påverkan. Miljön 

delas in i tre underkategorier: inre, yttre och skapad miljö. Den inre miljön innefattar 

individens egen upplevelse av sig själv, samt förmågan att hantera och förstå saker och ting. 

Den yttre miljön är när yttre faktorer är bortom individens kontroll, alltså interaktion mellan 

individen och omgivningen, samt hur detta upplevs. Den skapade miljön är där individen 

påverkar sin egen omgivning för att uppleva trygghet och bevara integriteten, med andra ord 

handlar det om individens behov av att vilja ha kontroll över sitt eget liv. Neuman (1990) 

menar på att stressorer är en del av miljön och definieras som utlösande faktorer till stress. 

Hur individen påverkas av stressorer beror på styrkan och antalet stressorer. Stressorer kan 

upplevas olika, trots att individerna befinner sig i samma miljö. Detta beror på att 

individerna har olika försvarsmekanismer i hotfulla situationer och vid stress kan 

försvarslinjerna bli försvagade och orsaka ohälsa. Enligt Neuman (1990) beskrivs hälsa som 

en grad av välbefinnande. När systemets behov är tillfredsställt, upplevs välbefinnande och 

individen känner sig frisk. Om systemet inte är tillfredsställt kan individen uppleva minskat 

välbefinnande vilket i sin tur leder till ohälsa. Välbefinnandet är ett tillstånd där individen 

känner balans och sinnesro. Upplevelsen av hälsa bygger på individens förmåga att hantera 

miljöstressorer. Det innebär att om individen klarar av att hantera dessa stressorer ökar 

energin hos individen, vilket gör att en högre känsla av välbefinnande upplevs. Om 

individen däremot inte kan hantera stressorerna uppstår mindre energi och då upplevs ohälsa 

och sjukdom. Energibehållningen har alltså en betydande roll för om individen upplever 

välbefinnande eller inte. 
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Enligt Lazarus och Folkman (1984) skulle stress kunna vara individens förhållningsätt till 

miljön som bedöms av själva individen som påfrestande eller övermäktig för dennes egna 

resurser. Detta skulle kunna innebär en fara för individens välbefinnande. För exempelvis 

sjuksköterskor som befinner sig i en stressande arbetsmiljö där resurserna överskrids, kan 

otillfredsställelse upplevas vilket kan bidra till ohälsa och sjukdom för sjuksköterskor 

(ibid.).  

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress relaterat till deras 

arbetsmiljö. 

Metod 

Design 

En litteraturstudie gjordes på kvalitativa vetenskapliga artiklar där en kvalitativ analys 

användes för att få en helhetssyn och för att kunna besvara syftet. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att i en litteraturstudie samlar författaren in litteratur som sedan ska utgöra 

grunden för resultatet. Den kvalitativa metoden innebär bland annat när idéer och tankar 

fördjupas gradvis med hjälp av ostrukturerade frågeställningar. De kvalitativa studierna 

koncentrerar sig på specifika miljöer, fenomen och tidpunkter. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) fokuserar kvalitativa studier på att skapa mening, tolka samt få förståelse 

för människors subjektiva upplevelser av omgivningen.   

Urval och datainsamling 

Databaser och sökträffar 

Artikelsökning utfördes med hjälp av databaserna CINAHL och PubMed. Enligt Forsberg 

och Wengström (2003) är CINAHL en databas som är inriktad på forskning inom 

omvårdnad. William, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att CINAHL står för 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature , som innehåller 2,2 miljoner 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter som är godkända av organisationen bakom 

databasen. Forsberg och Wengström (2003) förklarar att PubMed är en bredare databas som 
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inriktar sig på medicin och omvårdnad (ibid.). I PubMed fanns det 20 miljoner referenser år 

2010 (William et al, 2011).     

Booleska sökoperatorerna AND och OR är söktermer som kan kombineras på olika sätt, 

vilka användes i de valda databaserna (William et al, 2011).  Forsberg och Wengström 

(2003) beskriver att för att avgränsa en sökning kan söktermen AND vara aktuell medan 

söktermen OR utökar sökningen och därmed kan resultatet bli mer omfattande (ibid.). 

Resultatet av sökträffarna som gjordes i databaserna CINAHL och PubMed finns i Bilaga 1 

Databassökningar. 

Sökord  

Sökorden som användes i databaserna var environment, experiences, nurses, nursing, nurse 

attitudes, occupational stress, qualitative, stress, work environment, workplace och work 

related. Aveyard (2010) beskriver att det är viktigt med passande sökord för att få ut 

relevant litteratur i databaserna som används.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som var aktuella var kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver 

sjuksköterskans upplevelse av stress i arbetsmiljön. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2000- 2015, skrivna på engelska, Research article samt Peer reviewed. Enligt Polit 

och Beck (2012) innefattar en Peer-reviewed artikel en granskning som är gjord av personer 

som har erfarenhet kring det valda området (ibid.). Delar av de vetenskapliga artiklarna som 

handlade om speciallistsjuksköterskors upplevelser exkluderades från studien, liksom 

artiklar som publicerats innan år 2000. 

Kvalitetsgranskning 

Nio artiklar valdes ut och på dessa gjordes en kvalitetsbedömning enligt William et al 

(2011) kvalitetsgranskning, se bilaga 2 Granskningsprotokoll. Efter att en genomgång av 

innehållet gjordes i bilaga 2, bedömdes artiklarnas kvalitet. Poängräkning användes i studien 

som baserades på de fjorton frågor som beskrivs i bilaga 2, där varje JA svar gav ett poäng 

och svar som NEJ och VET INTE gav noll poäng. Poängen omvandlades till procent, vilket 

gjorde att det blev cirka sju procent per varje svarat JA och därefter bedömdes artiklarna 

utifrån tre nivåer, låg kvalitet(0- 50%), medel kvalitet (51-79%) samt hög kvalitet (80-

100%) (ibid.). Detta resulterade att åtta artiklar bedömdes som aktuella till studiens resultat, 

se bilaga 3 Artikelöversikt. 
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Dataanalys 

 
En manifest ansats gjordes i studien, som enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att en 

analys görs av textinnehållet så textnära som möjligt. I Studien valdes Granheim och 

Lundman (2004)’s kvalitativa innehållsanalys som inspirerats av Krippendorffs 

innehållsanalys. Detta för att få en helhetsbild och förståelse för innehållet i de utvalda 

artiklarnas resultat då det lästes igenom enskilt flertalet gånger. Enligt Granheim och 

Lundman (2004) är innehållsanalysen en granskning av texter där relevanta termer och 

begrepp lyfts fram som besvarar studiens syfte. Detta görs med hjälp av de fyra stegen 

meningsenheter, kondensering, kod och kategori. Författarna läste igenom artiklarna och 

valde ut meningsenheter som besvarade syftet. Meningsenheter innefattar meningar som har 

samma budskap och som dessutom förklarar hela texten. Därefter gjordes en kondensering 

där meningarna reducerades till färre ord utan att tappa kontexten i innehållet. När 

kondenseringarna var klara kortades texten ner till koder. Vilket innebar att de 

kondenserande meningsenheterna bröts ner till ett enda ord eftersom det ansågs vara lättare 

att beskriva och hantera innehållet på så sätt. Sedan skapades kategorier och underkategorier 

med hjälp av kodningen av meningsenheterna som har samma innebörd. Kategorierna 

användes sedan som rubriker i studiens resultat eftersom de ansågs ge en överblick i 

innehållet i texten, se bilaga 4 Innehållsanalys (ibid.).  

Resultat  
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress relaterat 

till deras arbetsmiljö. Efter att innehållsanalysen gjordes på de åtta vetenskapliga artiklarna 

framkom det fyra kategorier i resultatet som besvarade syftet, varav två kategorier hade två 

underkategorier. I studien framkom det bland annat att sjuksköterskor upplevde att 

omvårdnaden blev påverkad då de hade svårt att tillgodose patienters behov, men även 

risken för olyckor och att göra misstag var några av konsekvenserna. Känslan av att vara 

otillräckliga var även det något som sjuksköterskor upplevde då de var oroliga av att ha 

missat något i slutet av sina arbetspass. Stressen i arbetsmiljön påverkade även deras fysiska 

och psykiska välmående vilket medförde att de upplevde ohälsa. Sjuksköterskornas privatliv 

blev även påverkade då de inte hade någon ork till varken sig själva, familjen eller vänner.  
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Bild 1. Kategori översikt 

 

Omvårdnaden påverkas 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de såg patienterna som objekt istället för individer vilket blev 

en konflikt med vårdfilosofin (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Det fanns de dagarna då 

sjuksköterskorna upplevde att de inte ens fanns tillfälle att säga hej till en patient i den 

stressande arbetsmiljön (McGillis Hall & Kiesners, 2005). Andra konsekvenser som de 

upplevde var att det var svårt att tillgodose patienters behov och att säkerheten påverkades. 

Svårt att tillgodose patienters behov 

Sjuksköterskorna fokuserade på vad patienterna förtjänade i en stressande arbetsmiljö, vilket 

medförde mer stress eftersom patienternas behov inte kunde tillgodoses (Hall, 2004). De 

upplevde att stressen förstärktes på grund av det ökade administrativa arbetet, eftersom det 

inte fanns tillräckligt med tid för tillgodose patienternas önskemål. När flera patienter var i 

behov av sjuksköterskornas hjälp samtidigt, upplevdes det svårigheter att kunna räcka till 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003; Hallin & 

Danielson, 2007; Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi Masoodi, 2012). Stressen 

påverkade även sjuksköterskornas helhetsbild av patienterna samt att vårkvalitén blev sämre 

när kontakten med patienterna var för liten (Hallin & Danielson, 2007; Hertting, Nilsson, 

Kategorier

Omvårdnanden 
påverkas 

Svårt att tillgodose 
patienters behov Säkerheten

Känslan av att vara 
otillräckliga

Upplevelse av 
ohälsa

Fysiska symtom Psykiska symtom

Privatlivet 
påverkas
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Theorell & Sätterlund Larsson, 2004). Sjuksköterskorna upplevde att deras arbete 

förvandlades till att endast göra uppgifter (Billeter-Koponen & Fredén, 2005): 

 

”Du förlorar hela fördelen med omsorg, det finns så mycket 

pappersarbete, telefoner ringer, papper överallt, mer och mer. Du 

förlorar patienten längst vägen”. (Olofsson et al 2003, sid 355). 

 

Efter ett avslutat arbetspass upplevde sjuksköterskor att de inte hade gjort allt som de borde 

ha gjort för patienterna (Freeney & Tiernan, 2009). Den stressande arbetsmiljön gjorde att 

patienterna inte fick någon uppmärksamhet av sjuksköterskorna men de undvek även att 

besvara på frågor som patienterna hade (Hallin & Danielson, 2007):  

 

”…Man är så upptagen nu att du inte alltid kan ge all den omvårdnaden 

som du hade velat ge”. (McGillis Hall & Kiesners, 2005, s 2487). 

 

Säkerheten 

Stressen gjorde att sjuksköterskorna tänkte på att säkerheten kunde bli drabbad både för de 

själva och för patienterna eftersom det var större risk för olyckor i arbetsmiljön (McGillis 

Hall & Kiesners, 2005). När brist på sjuksköterskor förelåg i en stressande arbetsmiljö var 

det svårt att ge en säker och korrekt vård (Hall, 2004). Personalbristen gjorde även att de 

upplevde osäkerhet ifall något oväntat skulle inträffa (Olofsson et al, 2003). 

Konsekvenserna av stress, fysisk och psykisk utmattning, på grund av påtvingad övertid och 

minskad familjeaktivitet ökade risken för att sjuksköterskorna skulle göra misstag i vården 

(Adib-Hajbaghery et al, 2012). När det blev för mycket stress upplevde sjuksköterskorna att 

viktig informationen kring patienterna glömdes bort (Olofsson et al, 2003): 

  

”Du går hem varje dag och vet om att du inte har slutfört ditt jobb…Du 

måste besluta om vad som är mest viktigast och förhoppningsvis det som 

är kvar var inte så viktigt…”. (McGillis Hall & Kiesners, 2005, s 2488).  
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Känslan av att vara otillräckliga 

 

Sjuksköterskorna upplevde känslor att inte vara tillräckliga på grund av att önskningar och 

verklighet inte överensstämde trots hårt arbete. Maktlöshet och hopplöshet var känslor som 

sjuksköterskorna beskrev, eftersom de inte kunde förändra sin arbetssituation (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Olofsson et al, 2003). Stressen gjorde att känslan av 

otillräcklighet stärktes när sjuksköterskorna inte hade några möjligheter att återhämta sig 

eller tänka på det egna välbefinnandet (Olofsson et al, 2003). När patientantalet ökade och 

när personal och kompetensen var otillräcklig, upplevdes frustration hos sjuksköterskorna 

då de kände otillräcklighet. Frustationen stärktes ännu mer när de var tvungna att göra 

prioriteringar. Känslan av otillräcklighet stärktes även när de vara oroliga att de skulle ha 

missat något i slutet av arbetspasset (Hallin & Danielson, 2007). Sjuksköterskorna som hade 

minst erfarenhet upplevde otillräcklighet och mest frustration i en stressande arbetsmiljö 

(Hall, 2004): 

  

   ”Känns som min patient inte fick en mycket hög vårdkvalitet är 

mycket, mycket frustrerande för mig”. (Hall, 2004, sid 9). 

 

Otillräckligheten som upplevdes av sjuksköterskorna, gjorde att de inte alltid hade tid för att 

äta lunch, ta en kaffepaus eller gå på toaletten i den stressande arbetsmiljön (McGillis Hall 

& Kiesners, 2005; Freeney & Tiernan, 2009; Hertting et al, 2004).: 

 

”Massor av gånger tar vi inte en eftermiddags paus- det existerar nästan 

inte…Vi tar inte hand om oss själva… Du kan inte lämna avdelningen. 

Jag sitter där och äter min smörgås medan jag jobbar och har knappt 

tiden för att gå på toaletten”. (McGillis Hall & Kiesners, 2005, s.2487).  
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Upplevelse av ohälsa 

 

Sjuksköterskorna upplevde oro för sin hälsa i den stressande arbetsmiljön (Hertting et al, 

2004). När de ständigt avbröts och det inte fanns någon tid upplevde sjuksköterskorna att 

den negativa stressen stärktes i arbetsmiljön och på de själva (Olofsson et al, 2003). De 

upplevde att stressen i arbetsmiljön påverkade deras kropp och själ (Adib-Hajbaghery et al, 

2012). Sjuksköterskorna upplevde utmattning och minskad kraftkänsla, vilket hindrade de 

från att arbeta engagerat (Freeney & Tiernan, 2009).  

Fysiska symtom 

Typiska stressymtom som sjuksköterskorna upplevde var huvudvärk, magont, kräkningar, 

hjärtklappning och smärta över bröstet. Även andningssvårigheter, högt blodtryck och högt 

blodsocker, samt smärta i muskler, nacke, ben och leder, upplevdes också. (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Olofsson et al, 2003): 

 

”…Sen får du magsmärtor och din puls höjs. Det är den sortens stress 

jag känner” (Olofsson et al, 2003, s 354 ).  

 

Psykiska symtom 

Tröttheten och irritationen som sjuksköterskorna upplevde gick ut över kollegorna och även, 

till viss del, ut över patienterna (Olofsson et al, 2003; Hertting et al, 2004). Irritationen 

upplevdes även ha en negativt stressande effekt både på miljön och på individen. 

Sjuksköterskorna upplevde nedstämdhet när det var svårt att slappna av och återfå energin 

(Olofsson et al, 2003). Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde negativa känslor och 

utmattning (Hertting et al, 2004; Freeney & Tiernan, 2009). De upplevde också 

aggressioner, otålighet, sömnproblem och långvarig trötthet (Adib-Hajbaghery et al, 2012; 

Hall, 2004). 
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Privatlivet påverkas 

 
Sjuksköterskorna upplevde att deras privatliv blev påverkade när de inte kunde glömma den 

stressande arbetsmiljön på fritiden. De upplevde att stressen satt kvar över dagar och nätter, 

vilket gjorde att sjuksköterskorna drömde mycket om jobbet (Olofsson et al, 2003). Det var 

svårt för sjuksköterskorna att varva ner samt balansera arbetskraven med privatlivet 

(Hertting et al, 2004). Privatlivet påverkades även då sjuksköterskorna fick stanna kvar sent 

på jobbet om arbetsuppgifterna inte var slutförda (Freeney & Tiernan, 2009).  De upplevde 

att de hade otillräckligt med energi kvar för familj, vänner eller fysiska aktiviteter (McGillis 

Hall & Kiesners, 2005; Olofsson et al, 2003): 

  

”Efter jag började arbeta, har jag ingen tid att motionera och ingen 

kraft eller energi för att träna….”. (Adib- Hajbaghery et al, 2012, s 

357). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes utifrån en kvalitativ ansats där syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av stress relaterat till deras arbetsmiljö. Willman et al (2011) 

beskriver att genom att använda sig av litteraturstudier kan det lyftas fram upplevelser, 

känslor och erfarenheter, vilket författarna ansåg vara grundläggande för att besvara syftet. 

Aveyard (2010) förklarar att fördelen med en litteraturstudie är att kunna jämföra de olika 

artiklarna med varandra för att få underlag till eventuellt ny forskning. Nackdelen med en 

litteraturstudie är den personliga tolkningen, då det finns en risk att resultatet inte 

överensstämmer med verkligheten (ibid.). Eftersom studien utgår ifrån befintlig forskning är 

resultatet därför inte nytt (Forsberg & Wengström, 2003).  Vetenskapliga artiklar som låg 

till grund för författarnas resultat byggdes på nyligen genomförda intervjuer och därför 

valdes det att inte göra några nya intervjuer.  

  

En artikelgranskning gjordes med hjälp av kvalitetsbedömning. Det baserades på Willman et 

al (2011) kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (ibid.). Denna granskning 
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användes för att se om de valda artiklarna hade tillräckligt bra kvalitet för att kunna tas med 

i resultatet. Av de valda vetenskapliga artiklarna hade två hög kvalitet, sex hade 

medelkvalitet och en hade låg kvalitet. Artikeln med låg kvalitet valdes bort då det endast 

var få meningsenheter som kunde användas i resultatet, men däremot användes artikeln 

istället i resultatdiskussionen. Detta gjorde att det blev åtta kvalitativa artiklar som 

analyserades på ett kvalitativt sätt som användes i resultatet. Fyra av studiens artiklar kom 

från Sverige medan övriga fyra kom från andra länder. Detta gav därför en inblick i hur 

sjuksköterskor upplevde stress i de olika länderna. Det visade sig att upplevelsen av stress 

beskrevs likadant oavsett land, trots det geografiska avståndet och de kulturella skillnaderna. 

 

Databaserna som användes för artikelsökningen var CINAHL och PubMed då de innehåller 

forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström 2003). Sökorden var i början 

ostrukturerade med fritext. Författarna var tvungna att skriva ner hur många träffar varje 

sökord gav, samt använde både AND och OR. Detta gjorde att ett bredare utbud av 

vetenskapliga artiklar gavs, vilket var positivt för resultatet. Det fanns även många artiklar 

med ordet ”burnout”, men det användes inte som sökord, eftersom det inte tillhörde studiens 

syfte. Det fanns även olika forskningsartiklar om stress men dessa var inriktade på 

specialistutbildade sjuksköterskor och användes därför inte. Författarna upplevde 

svårigheter att hitta lämpliga artiklar då flertalet av artiklarna som hittades var analyserade 

utifrån en kvantitativ ansats och därmed oanvändbara för att besvara syftet till denna studie. 

 

Kriterierna för urval av artiklar var att de skulle vara kvalitativa och publicerade mellan år 

2000- 2015, vara skrivna på engelska, Peer reviewed samt Research article. Peer reviewed 

inställdes endast i CINAHL databasen, då det redan var förinställt på PubMed databasen. 

Även allmänsjuksköterskor var ett kriterium, eftersom det var deras upplevelser som skulle 

analyseras i studien. Det visade sig dock att det inte fanns så mycket forskning kring 

allmänsjuksköterskor i Sverige. 

 

En manifest ansats gjordes i studien utifrån en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av 

Granheim och Lundman (2004) som byggs på Krippendorffs innehållsanalys. Granheim och 

Lundman (2004) beskriver att en manifest ansats är där innehållet behandlas genom att de 

synliga begreppen som besvarar syftet till studien plockas ut. Både i den manifesta och 

latenta ansatsen sker en tolkning, men skillnaden är att i den latenta ansatsen förekommer 
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det en djupare och mer abstrakt tolkning, medan i den manifesta ansatsen är tolkningarna 

mer textnära. Nackdelen med den latenta ansatsen är därför att kontexten i innehållet kan gå 

förlorad. För oerfarna författare kan det vara en fördel med en manifest ansats då det ger 

mindre utrymme för egna tolkningar (ibid.).  

 

Utifrån Granheim och Lundman (2004) kvalitativa innehållsanalys valdes meningsenheter 

ut som sedan kondenserades och kodades. Efter detta utformades kategorier och 

underkategorier. Innehållsanalysen användes då den ansågs vara överskådlig och lätt att 

följa för att kunna besvara studiens syfte. Det var en utmaning att översätta de 

engelskspråkiga artiklarna till svenska med bibehållande av de bärande begreppen i texten, 

då det var lätt att missa själva upplevelsen vid översättningen. Lexikon användes därför vid 

svårigheter med översättningen. Artiklarnas resultat lästes igenom av båda författarna flera 

gånger, för att få en god förståelse av innehållet och på så sätt plockades meningsenheter ut. 

Det var svårt att kategorisera och att koda vissa kondenseringar, då de tolkades olika av 

författarna. Det fanns en risk att glida ifrån syftet, men med hjälp av handledning kunde 

detta undvikas. Polit och Beck (2012) påpekar att det kan vara svårt att undvika att inte göra 

tolkningar när data ska analyseras (ibid.). 

Resultatdiskussion 
Enligt Neuman (1990) beror individers upplevelser av stress på hur de reagerar på olika 

stressorer i deras arbetsmiljö (ibid.). Stressorer som exempelvis skulle kunna vara orsaken 

till stress i sjuksköterskors arbetsmiljö är bland annat hög arbetsbelastning, personalbrist, 

otillräcklig kompetens och bristande erfarenhet. Andra stressorer kan även vara hög 

patientbelastning, mobbning, tidpress, kommunikationsproblem, konflikter mellan 

sjuksköterskor. Även när läkare inte hade tid för patienterna upplevdes som stressande för 

sjuksköterskorna (Happel, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Capechione & Gaskin 2013; 

Flowerdew, Brown, Russ, Vincent & Woloshynowych 2012; Pellico, Brewer & Kovner, 

2009). Specialistutbildade sjuksköterskor upplevde stress på grund av de ökade 

arbetskraven, otillräckligt med tid för att testa ny utrustning och för att förbereda läkemedel. 

Även brist på kontroll och inflytande över beslut upplevdes som stressande för 

specialistutbildade sjuksköterskor (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Detta 

överensstämmer med Neuman (1990)’s teorier som beskriver att yttre faktorer kan ha en 

negativ inverkan på miljön. Vidare förklarar Neuman (1990) att stressorer kan vara en del 

av miljön och därför kan vara en utlösande faktor till att stress uppkommer (ibid.).     
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I studiens resultat framkom det två huvudområden som blev påverkade. Det ena var vården 

som sjuksköterskorna bedrev och det andra var att sjuksköterskorna som individer själva 

påverkades. I det första huvudområdet blev omvårdnaden påverkad eftersom vårdkvaliteten 

blev sämre då kontakten med patienterna var otillfredsställande, vilket gjorde det svårt att få 

en helhetsbild av patienterna. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att räcka till och att 

tillgodose patienters behov när flertalet patienter behövde hjälp samtidigt, i en stressande 

arbetsmiljö. Enligt Häggström, Mbusa och Wadensten (2008) och Pellico et al (2009) stärks 

detta eftersom sjuksköterskors förmåga att lära känna patienter påverkades i den stressande 

arbetsmiljön. Lim, Hepworth och Bogossian (2011) bekräftar att en hög patientbelastning 

bidrog till att sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att tillgodose 

patienternas behov och önskemål. Fagerberg (2004) och Yuwanich, Sandmarka och 

Akhavan (2015) menar på att sjuksköterskor upplevde att den holistiska vården blev 

påverkad negativt vid stress (ibid.). 

 

I studien framkom det även att säkerheten på omvårdnaden kan bli påverkad i en stressande 

arbetsmiljö, då det är större risk för olyckor både för sjuksköterskor och för patienter. 

Personalbristen gjorde att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att ge en säker vård, då 

prestationsförmågan minskade vid stress. Detta stärks av Pellico et al (2009) som påpekar 

att i en stressande arbetsmiljö kan säkerheten för både sjuksköterskor och patienter 

äventyras. Flowerdew et al (2012) beskriver att sjuksköterskors beslutsfattande påverkades 

samt att arbetet blev ineffektivt i en stressande arbetsmiljö, vilket kan påverka 

vårdsäkerheten. Berland et al (2008) menar att tidspressen gjorde att även 

specialistutbildade sjuksköterskor upplevde att patientsäkerheten påverkades (ibid.).  

Patientsäkerheten kunde äventyras när det fanns mindre tid för rapportskrivande, orsakat av 

stress, då den viktigaste informationen kunde glömmas bort (Fagerberg, 2004). Yuwanich et 

al (2015) bekräftar detta då informationsmissar men även felbehandlingar kunde uppstå när 

sjuksköterskorna upplevde stress i arbetsmiljön (ibid.). 

 

I det andra huvudområdet framkom det att stressen hade inverkan på sjuksköterskorna själva 

som individer. De upplevde känslan av att vara otillräckliga när förväntningarna och 

verkligheten inte överensstämde trots hårt arbete. Även oro över att ha missat något i slutet 

av arbetspasset upplevdes av sjuksköterskorna. Detta styrks av Pellico et al (2009) som 

menar att när sjuksköterskor upplevde otillräcklighet uppkom känslor av frustration, 
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missnöje och osäkerhet när det blev konflikt mellan förväntningarna och verkligheten i en 

stressande arbetsmiljö (ibid.). Häggström et al (2008) påpekar att skuldkänslor var något 

som sjuksköterskorna också upplevde när de kände sig otillräckliga. Även självförtroendet 

och självtilliten blev påverkad (ibid.). Otillräckligheten som upplevdes i studiens resultat 

gjorde att sjuksköterskorna hoppade över luncher och kaffepauser och ibland hann de inte 

ens att gå på toaletten. Detta stärktes enligt Happel et al (2013) och Pellico et al (2009)  som 

beskriver att sjuksköterskorna inte kunde ta regelbundna pauser eller äta lunch på grund av 

stressen (ibid.).  

 

Den stressande arbetsmiljön påverkade sjuksköterskornas kropp och själ, framkom det i 

studiens resultat. Detta bidrog till ohälsa där både fysiska och psykiska symtom upplevdes 

av sjuksköterskorna. De fysiska symtomen var bland annat huvudvärk, magont, 

hjärtklappning och högt blodtryck. De psykiska symtomen var exempelvis irritation, 

utmattning, nedstämdhet och sömnproblem. Enligt Drury, Craigie, Francis, Aoun och 

Hegney (2014) stärks detta då den stressande arbetsmiljön bidrog till fysiska och psykiska 

symtom hos sjuksköterskor. Trötthet, ilska och sömnproblem var exempel på psykiska 

symtom som upplevdes av sjuksköterskor. Detta styrks även av Yuwanich et al (2015) 

studie, som förklarar irritation och aggression som exempel på psykiska symtom hos 

sjuksköterskor vid stress i arbetsmiljön. Även fysiska symtom som muskelvärk, huvudvärk 

och magproblem kunde upplevas av sjuksköterskor (ibid.). Detta överensstämmer även med 

Neuman (1990) som beskriver att när individen inte klarar av att hantera stress kan det bidra 

till ohälsa och sjukdom (ibid.). De fysiska och psykiska påfrestningarna från den stressande 

arbetsmiljön påverkade även sjuksköterskors privatliv. I studiens resultat visade sig att 

sjuksköterskor upplevde minskad energi för familj, vänner och träning. De hade även svårt 

att varva ner samt att balansera arbetskraven med privatlivet. Detta bekräftas av Lim et al 

(2011) och Yuwanich et al (2015)  som påpekar att den stressande arbetsmiljön gjorde att 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att balansera arbete och privatliv. De valde ibland 

att vara ensamma och att inte vara delaktiga i familjeaktiviteter på grund av arbetsstressen. 

Happel et al (2013) förklarar att när sjuksköterskor arbetar övertid, orsakat av den stressande 

arbetsmiljön, upplevdes det att sjuksköterskorna får offra både familjen och fritiden. 
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Slutsats 
 

Samhällets utveckling leder till ökade krav på vården och sjuksköterskor, vilket bidrar till att 

stress upplevs allt mer. Enligt vårdfilosofin skulle fokuset ligga på patienternas 

välbefinnande, men det blir mer och mer inriktat på administrativa uppgifter. Det visade sig 

att en stressande arbetsmiljö påverkade på olika sätt, dels genom att omvårdnaden blev 

påverkad men även sjuksköterskorna som individer blev drabbade. Stressen gör att 

sjusköterskor har svårt att arbeta personcentrerat vilket gör att patienten inte får den vård 

som hon eller han anses ha rätt till. Bristen på personal och resurser gör att säkerheten och 

god vård äventyras. Detta kan vara anledningar till att sjuksköterskor upplever stress i sina 

arbetsmiljöer, då känslan av att inte räcka till blir allt större. Sjuksköterskor har fått ett allt 

större ansvarsområde som gör att patientkontakten blir mindre. Detta bidrar till att risken för 

olyckor ökar eftersom prestationsförmågan och beslutsfattandet påverkas vid ständig stress. 

Stressen gör att sjuksköterskors hälsa och privatliv blir påverkat då fysiska och psykiska 

symtom upplevs. Även familjeaktiviteter, vänner och träning prioriteras bort på grund av 

avsaknad av energi.  

 

För att upprätthålla säkerhet och god vård samt sjuksköterskors hälsa behövs det bra 

ledarskap som kan ta tillvara på tillgängliga resurser och personal på ett effektivt sätt. En bra 

sjuksköterskeledare är när exempelvis kollegor motiveras och stöttas, ledaren tar tillvara på 

kollegors kompetenser samt hanterar konflikter som uppstår. Även att kontrollera vilka 

beslut som är gynnsamma både för kollegors och för patienters säkerhet är viktig. Detta kan 

bidra till en god utveckling i vårdorganisationen, vilket i sin tur minskar stressen i 

arbetsmiljön. Det behövs dock mer forskning för att kunna motverka eller åtminstone 

minska upplevelsen av stress i sjuksköterskors arbetsmiljö samt hur ett bra ledarskap kan 

motverka detta.  
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om sjuksköterskors arbetsmiljö. Efter att båda var färdiga läste de varandras delar, därefter 
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varje vald artikel och därefter sammanställdes och diskuterades det om vad som besvarade 

syftet. Båda författarna hjälptes åt med översättningen till svenska och innehållsanalysens 

alla steg. Jenny. L ansvarade för grammatiken i texten, medan Mariangela A stod för 

layouten i arbetet. I övrigt har båda två varit lika mycket delaktiga i hela arbetet. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i CINAHL: 

Avgränsning Peer reviewed, English language, Research article och publiceringsår (2000-

2015). 

 

Sökordkombinationer Antal träffar Sökdatum  Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Stress 

 

56 918 151027   

Nurses 

 

52 011 151027   

Workplace 

 

6 300 151027   

Qualitative 

 

62 655 151027   

Occupational stress 

 

3 737 151027   

Experiences 

 

83 792 151027   

Environment 

 

41 268 151027   

Work related 

 

4 039 151027   

Nurse attitudes 

 

9 571 151027   

Work environment 

 

8 355 151027   

Nursing 

 

67 145 151027   

Stress AND Nurses AND 

Workplace AND 

Qualitative 

78 151027 20 0 
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Occupational stress AND 

Nurses AND Experiences 

AND Qualitative 

221 151027 25 2 

Stress OR Occupational 

stress AND Environment 

AND Nurses AND 

Experiences 

370 151027 33 1 

Nurses AND Experiences 

AND Stress AND 

Qualitative 

518 151028 40 1 

Nurses AND Work related 

AND Stress AND 

Qualitative 

54 151028 10 1 

Nurse Attitudes AND 

Work environment AND 

Nursing AND Qualitative 

213 151028 23 1 

Experiences AND Nurses 

AND Stress AND 

Workplace OR Work 

environment 

135 151028 17 0 

Experiences AND Work 

environment AND 

Nursing AND Stress AND 

Nurses 

203 151028 19 0 
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Sökningar i PubMed: 

Avgränsning Peer reviewed, English language, Research article och publiceringsår (2000-

2015). 

 

Sökordkombinationer Antal träffar Sökdatum  Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

Stress 

 

453 054 151027   

Nurses 

 

102 360 151027   

Workplace 

 

24 306 151027   

Work related 

 

70 728 151028   

Qualitative 

 

110 340 151027   

Occupational stress 

 

9 033 151027   

Experiences 

  

80 871 151027   

Work environment 

 

51 722 151027   

Environment 

 

782 971 151216   

Nurse attitudes 

 

29 198 151216   

Nursing 261 378 151216   
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Stress  OR Occupational 

stress AND Nurses AND 

Workplace AND 

Qualitative 

 88 151028  26 0 

Occupational stress AND 

Nurses AND Experiences 

AND Qualitative. 

 30 151028  14  1 

Stress AND Work 

environment AND Nurses 

AND Experiences 

102 151028  32 0 

Nurses AND Experiences 

AND Stress AND 

Qualitative 

290 151028 48  1 

Experiences AND Nurses 

AND Work related AND 

Stress 

91 151028 14 0 

Stress OR Occupational 

stress AND Environment 

AND Nurses AND 

Experiences 

109 151216 10 0 

Nurse Attitudes AND 

Work environment AND 

Nursing AND Qualitative 

353 151216 25 0 

Experiences AND Work 

environment AND 

Nursing AND Stress AND 

Nurses 

88 151216 8 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). S 175-176. 
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 Bilaga 3 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Billeter-Koponen, S., & 

Fredén, L. 

 

2005, Sverige. 

Long-term stress, 

burnout and patient-

nurse relations: 

qualitative interview 

study about nurse´s 

experiences. 

Kvalitativ 

intervju 

studie. 

 

 

 

 

 

Tio sjuk-

sköterskor 

från olika 

avdelningar 

mellan 

åldrarna 30-

61 år som 

varit borta 

från 

arbetsplatsen 

på grund av 

upplevd 

stress mer än 

två månader. 

HÖG 

Olofsson, B., Bengtsson, 

C., & Brink, E. 

 

2003, Sverige. 

Absence of response: a 

study of nurses 

experience of stress in 

the workplace. 

Grounded 

theory, 

semi-

strukturerad 

intervju 

studie. 

Fyra sjuk-

sköterskor 

från 

rehabilita-

tions klinik. 

MEDEL 

Hallin, K., & Danielson, 

E. 

 

2007, Sverige. 

 

 

Registered nurses´ 

experiences of daily 

work, a balance 

between strain and 

stimulation: a 

qualitative study. 

Kvalitativ 

intervju 

design. 

Fyra sjuk-

sköterskor 

med mer än 6 

års 

erfarenhet. 

HÖG 

Hall, D. 

 

2004, USA. 

Work-related stress of 

registered nurses in a 

hospital setting. 

Kvalitativ 

explorative 

studie. 

Tio sjuk-

sköterskor 

från olika 

avdelningar . 

MEDEL 
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McGillis Hall, L., & 

Kiesners, D. 

 

2005. Canada. 

 

A narrative approach to 

understanding the 

nursing work 

environment in Canada.

Kvalitativ 

semi-

strukturerad 

intervju 

Studie. 

 

Åtta sjuk-

sköterskor 

från 

sjukhuset i 

Ontario. 

MEDEL 

Hertting, A., Nilsson, K., 

Theorell, T., & Larsson, 

U. 

 

2004, Sverige. 

Downsizing and re-

organization: demands, 

challenges and 

ambiguity for 

registered nurses.  

Kvalitativ 

intervju 

studie. 

Fjorton sjuk-

sköterskor 

blev 

slumpmässigt 

valda från ett 

sjukhus i 

Sverige. 

MEDEL 

Freeney, Y., & Tiernan, 

J. 

 

2009, Ireland. 

Exploration of the 

facilitators of and 

barriers to work 

engagement in nursing. 

Kvalitativ 

design med 

semi-

strukturerad 

intervju 

med fokus 

grupper. 

Tjugo sjuk-

sköterskor 

mellan 26-58 

år. 

MEDEL 

Adib-Hajbaghery, M., 

Khamechian, M., & 

Alavi, N. 

 

2012, Iran. 

 

Nurses perception of 

occupational stress and 

it’s influencing factors: 

a qualitative study. 

Kvalitativ 

intervju 

studie. 

Nitton sjuk-

sköterskor 

som arbetade 

på 

Universitet of 

Medical 

Sciences. 

MEDEL 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

 

Meningsenhet 

engelska 

Meningsenhet 

svenska 

Kondensering Kod Kategori Underkategori

They focused on 

what the patient 

deserved This 

caused more 

stress because 

they could not 

meet the needs 

of patients. 

De fokuserade på 

vad patienterna 

förtjänade vilket 

orsakade mer 

stress eftersom 

de inte kunde 

tillgodose 

patienters behov. 

Stressen gjorde 

att de inte kunde 

tillgodose 

patienters behov. 

Inte kunna 

tillgodose 

patienters 

behov. 

Omvårdnaden 

påverkas 

 

Svårt att 

tillgodose 

patienters behov 

When nurses 

were rushing 

around, accidents 

were more likely 

to occur and 

nurses were 

more likely to 

injure 

themselves. 

När 

sjuksköterskor 

rusade runt, var 

det större risk för 

olyckor och 

sjuksköterskor 

var mer benägna 

att bli skadade. 

Större risk för 

olyckor och att 

bli skadad när 

sjuksköterskor 

rusade runt. 

Risk för 

olyckor. 

Omvårdnaden 

påverkas 

Säkerheten 

Feelings of not 

being adequate 

were expressed 

by all 

Känslan av att 

inte vara 

tillräcklig 

uttrycktes av alla 

Känslan av att 

inte vara 

tillräcklig. 

Känslan av 

otillräcklighet.

Känslan av 

att vara 

otillräckliga 
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participants. deltagare. 

The participants 

spoke about 

common 

physical 

symptoms 

like headache, 

stomach-ache, 

vomiting, pain in 

muscles, neck, 

bones and joints. 

 

Deltagarna 

talade om 

vanliga fysiska 

symtom 

som huvudvärk, 

magont, 

kräkningar, 

smärtor i 

muskler, nacke, 

ben och leder. 

 

Vanliga fysiska 

symtom var 

huvudvärk, 

magont, 

kräkningar och 

muskel, ben, 

nacke och 

ledsmärtor.  

Huvudvärk. 

Magont. 

Kräkningar. 

Kropps 

smärta. 

Upplevelse 

av ohälsa 

 

Fysiska symtom 

They mentioned 

about factors 

such as chronic 

fatigue, 

aggression, 

impatience, 

irritabilit as some 

consequences of 

job stress. 

De nämnde 

faktorer som 

kronisk trötthet, 

aggression, 

otålighet, 

irritabilitet som 

några 

konsekvenser av 

jobb stress. 

Konsekvenser av 

stressen var 

trötthet, 

aggression, 

otålighet och 

irritation. 

Trötthet 

Aggression 

Otålighet 

Irritation. 

Upplevelse 

av ohälsa 

Psykiska symtom 

When the nurses 

were unable to 

forget their work 

during leisure 

time, their 

private life were 

affected. 

När 

sjuksköterskorna 

inte kunde 

glömma sitt 

arbete på 

fritiden, 

påverkades deras 

privatliv.  

Att inte kunna 

glömma arbetet 

på fritiden 

påverkade 

privatlivet. 

Privatlivet 

påverkades. 

Privatlivet 

påverkas 

 

 


