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Abstrakt 

Idag präglas sjuksköterskans profession av en ökad arbetsbelastning och växande 

arbetsrelaterad stress. Den stress som sjuksköterskan upplever på sin arbetsplats definieras 

som arbetsrelaterad stress. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa 

kunskapsläget om vilka följder den arbetsrelaterade stressen får för sjuksköterskans arbete. 

Tre frågeställningar användes för att besvara syftet: i vilket sammanhang har forskningen 

genomförts, vilka följder får den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskan samt vilka 

följder den arbetsrelaterade stressen får för patienten. Elva vetenskapliga artiklar ingick i 

denna integrerade litteraturöversikt. Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen 

medförde följder både för sjuksköterskan och för patienten. Sjuksköterskans liv och arbete 

påverkades av stressen, vilket resulterar i svårigheter att utföra en god omvårdnad. Den 

arbetsrelaterade stressen visade sig ha en påverkan på patienten då dennes delaktighet och 

säkerhet i vården hotas. En ökad medvetenhet för de konsekvenser som den arbetsrelaterade 

stressen medför i sjuksjuksköterskans arbete kan göra att omvårdnadsarbetet förbättras. 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, arbetssituation, integrerad litteraturöversikt, 

omvårdnadsarbete, patient, sjuksköterska, upplevelser 
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Ökad arbetsbelastning, växande arbetsrelaterad stress samt en minskad arbetsglädje är 

faktorer som blir allt vanligare inom sjuksköterskeprofessionen (Sveinsdóttir, Biering & 

Ramel, 2006). Sjuksköterskeyrket är ett mycket krävande yrke som på senare tid visat på en 

större uppkomst av stress i sjuksköterskans dagliga arbete (Chang, Hancock, Johnson, Daly & 

Jackson, 2005). När sjuksköterskan upplever stress på sin arbetsplats uttrycks denna typ av 

stress som arbetsrelaterad stress (Edwards & Burnard, 2003). Den stress som sjuksköterskan 

upplever kommer från olika källor, både från privatlivet och från arbetslivet. Stressen från 

arbetslivet är avsevärt större och påverkar sjuksköterskan mest (McGrath, Reid & Boore, 

2003). En studie gjord av Hegney, Eley, Plank, Buikstra och Parker (2006) visar att nästan tre 

fjärdedelar av sjuksköterskor i privat och offentlig sektor upplever en ganska hög eller 

extremt hög stressnivå. 

 

Sjuksköterskans arbete och profession beskrivs i dokumentet, Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, vilket ger en tydlig bild av innehållet i sjuksköterskans arbete då 

denna består av en beskrivning av de tre delområden som ligger till grund för 

sjuksköterskeprofessionen. Dessa delområden omfattar ledarskap, forskning, utveckling och 

utbildning samt omvårdnad. Ledarskap som delområde bygger på att sjuksköterskan ska ha 

förmågan att leda omvårdnadsarbetet för att på så sätt kunna tillgodose patientens behov, samt 

samverka med andra aktörer i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i 

vården. Forskning, utveckling och utbildning är det andra delområdet, vilket bygger på 

sjuksköterskans förmåga att implementera ny kunskap för att på så sätt kunna utföra ett arbete 

som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom detta område ingår även 

sjuksköterskans personliga ansvar att ständig reflektera över sina styrkor och svagheter för att 

skapa förutsättningar för att utvecklas inom professionen. De tredje och mest omfattade 

delområde inom sjuksköterskeprofessionen är omvårdnad. Detta område omfattas av ett flertal 

faktorer såsom utbildning, information, undervisning, undersökningar, behandlingar, främja 

hälsa och förebygga ohälsa, säkerhet och kvalitet samt vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005).   

 

Sjuksköterskans upplevelse av att utföra god omvårdnad består enligt Åstrom, Norberg, 

Hallberg och Jansson (1993) av tre delar. Dessa olika delar omfattar att vara tillgänglig för 

patienten för att tillgodose dennes behov, förmågan att ha patienten under uppsikt samt vara 

närvarande och engagerad för att på så sätt kunna skapa förtroende hos patienten. Den 

omvårdnad som sjuksköterskan utför upplevs vidare bygga på en förmåga att kunna skapa en 
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relation med patienten, förstå dennes lidande samt ha kunskap och ta ansvar för tekniska 

aspekter vid omvårdnaden. Sjuksköterskan upplever att det finns olika hinder som medför 

svårigheter att kunna utföra en god omvårdnad. Dessa hinder utgörs av bland annat 

kommunikationsproblem, känslan av att inte ha kontroll vid kaotiska situationer samt brist på 

tid (Åstrom et al., 1993).  

 

Stress är inte en sjukdom, utan ett tillstånd, som kan uppfattas olika från person till person. 

Det finns olika definitioner av begreppet stress och gemensamt för dessa är att stress uppstår 

vid situationer då kraven överstiger individens resurser (Donovan, Doody & Lyons, 2013). 

Stress kan även uppstå när kraven är för små i förhållande till individens förmåga 

(Socialstyrelsen, 2009). Stress kan medföra både positiva och negativa följder. Att uppleva 

stress på en lagom nivå kan förbättra människans prestanda och livskvalitet eftersom det anses 

hälsosamt med utmaningar under livets gång. Om stressen däremot blir för stor går den 

hälsosamma effekten förlorad och blir istället skadlig (Chang et al., 2005).  

 

Vid stress aktiveras vårt biologiska stresshanteringssystem, detta system har utvecklats under 

helt andra förhållanden än vad vi lever under idag. Detta stresshanteringssystem har 

utvecklats för att i första hand hantera oväntade fysiska hot i omgivningen. Psykisk och 

psykosocial stress har i dagens samhälle blivit något som individer ofta upplever. 

Stresshanteringssystemet aktiveras även vid denna stress men följderna blir inte densamma 

som vid oväntade fysiska hot. Följderna blir ofta långvariga när stressystemet vid psykisk och 

psykosocial stress inte kan stängas av på samma sätt (Socialstyrelsen, 2009).  

 

McIntosh och Sheppy (2013) redogör för att sjuksköterskan kan vara mer känslig för stress på 

grund av de ökade kraven som finns inom sjuksköterskeprofessionen idag. Det finns enligt 

Happell et al. (2013) ett flertal faktorer som medför att sjuksköterskan upplever sin 

arbetssituation som stressig. Dessa faktorer utgörs av hög arbetsbelastning på grund av 

otillräckligt med personal samt överbeläggning av patienter som medför tidspress, svårigheter 

att få kontakt med läkare, dåligt stöd från arbetsledningen, kommunikationsproblem mellan 

medarbetare, krav från patienters anhöriga samt skiftarbete (Hapell et al., 2012).  

 

Det har skett en ökad fokusering det senaste årtiondet för att minska den arbetsrelaterade 

stressen inom omvårdnadsarbetet (McVicar, 2003). Den viktigaste tillgången i en organisation 

är dess anställda, därför är det viktigt att stödja och främja deras hälsa för att ge de anställda 
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de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt arbete och fortsätta utveckla kvaliteten i 

vården (Holden et al., 2011). Eftersom sjuksköterskans arbete består av faktorer som medför 

en ökad risk för stress är det av betydelse att bli medveten om vilka effekter som stressen har 

på sjuksköterskan och vilka följder detta kan ha för utförandet av omvårdnadsarbetet 

(Donovan et al., 2013). 

 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskapsläget om vilka följder arbetsrelaterad 

stress får för sjuksköterskans arbete. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt utgick 

ifrån var: 

1 I vilket sammanhang har forskningen genomförts? 

2 Vilka följder får den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskan?  

3 Vilka följder får den arbetsrelaterade stressen för patienten? 

 

Metod 

Denna studie har genomförts som en integrerad litteraturöversikt, vilket innebär att tidigare 

forskning inom ett specifikt område eller fenomen sammanfattas för att på så sätt skapa en 

översikt över områdets kunskapsläge. Integrerade litteraturöversikter utgår från ett 

strukturerat arbetssätt där färdigställda forskningsartiklar och rapporter med olika 

metodansatser, kvalitativ och kvantitativa studier, sammanställs till ett enhetligt resultat 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning, det vill säga en första sökning, vilket görs för att 

fastställa om det finns tillräckligt med befintlig vetenskaplig litteratur inom det valda området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Den systematiska sökningen inleddes med att 

välja vilka databaser som skulle användas. Databaserna som valdes var CINAHL och PubMed 

eftersom dessa är bland det mest användbara elektroniska databaserna vid forskning inom 

hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 2012, s. 100). Vidare fastställdes inklusionskriterier för 

studien, vilket är av betydelse för att identifiera vad som ska ingå i populationen (Polit & 

Beck, 2012, s. 274). Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var vetenskapliga studier 

som innefattade kliniskt verksamma sjuksköterskor. De begränsningar som gjordes i 

sökningarna var att studierna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2015 för att få aktuell 

forskning, samt att studierna skulle vara skrivna på engelska. Vidare identifierades lämpliga 

sökord. I CINAHL gjordes detta dels genom att formulera lämpliga sökord i fritext samt med 
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hjälp av databasens egna system, Cinahl headings. I PubMed identifierades sökorden enbart 

genom att formulera sökord i fritext. De sökord som användes för litteratursökningen var: 

nurs*, ”work situation”, experience*, stressors, patient, ”work productivity”, demand, 

”workplace stress”, ”job related stress”, stress occupational, work environment.  

 

Sökorden kombinerades sedan med booleska sökoperatorer, vilket är ord som kombinerar 

söktermer på olika sätt. Detta gjordes eftersom det inte anses som tillräckligt att enbart 

använda en sökterm för den systematiska sökningen, rätt kombinerade söktermer hjälper till 

att hitta så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen inom det specifika området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66). De booleska sökoperatorerna som användes för 

denna studie var AND, för att göra sökningen mer specifik, samt OR för att vidga sökningen 

(Willman et al., 2011, s. 72-73). Eftersom litteratursökningen i PubMed resulterade i studier 

som även hittades i CINAHL gjordes därför beslutet att endast använda CINAHL. Tabell 1 

presenterar sökresultatet. 

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 

 
Syftet med sökning: att sammanställa kunskapsläget över vilka följder arbetsrelaterad stress 

får för sjuksköterskans arbete 

 
CINAHL 20150204. Limiters: 2000-2015, English language. 
Söknr   *)  Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 FT Nurs* 396159  
2 FT ”Work situation” 166  
3 FT Experience* 135568  
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

FT 
FT 
FT 

FT 
FT 
FT 
CH 

Stressors 
Patient 
“Work productivity” 

Demand 
”Workplace stress” 

”Job related stress” 
Stress, Occupational 

3338 
355764 
230 

17953 
168 
52 
6904 

 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

CH 
 

Work Environment 
8 OR 9 OR 10 
5 AND 12  
1 AND 13 
1 AND 12 
2 AND 15 
1 AND 3 AND 4 
1 AND 11 AND 12 
1 AND 7 AND 12 
1 AND 6 AND 12 

13130 
6945 
1025 

785 
3409 
11 
364 
618 
77 
7 

 

 

 
2 
 
2 
2 
3 
1 
1 

* CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 
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Några av sökningarna resulterade i många träffar, dock gjordes ingen fler begränsning för att 

inte riskera att studier som svarade mot frågeställningarna och syftet skulle missas. Urvalet av 

studier började med att titel och abstrakt granskades, de som svarade mot syftet och 

frågeställningar lästes sedan igenom i sin helhet. Efter detta valdes studier ut som svarade mot 

syftet och frågeställningarna, elva artiklar valdes till kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning 

Eftersom de utvalda studierna bestod av både kvalitativa och kvantitativa studier 

kvalitetsgranskades dessa med två olika typer av kvalitetsprotokoll, bilaga G och H, som 

återfinns i Willman et al. (2011, s. 173-176). Kvaliteten bestämdes utifrån de olika 

frågeställningar som fanns i de respektive protokollen. För kvantitativa studierna användes 

bilaga G som bestod av frågor gällande urvalsförfarandet, bortfall, statistisk metod, etisk 

resonemang, tillförlitlighet av resultatet samt resultatets generaliserbarhet. För de kvalitativa 

studierna användes bilaga H som bestod av frågor gällande syfte, kontextbeskrivning, 

urvalsförfarandet, metod samt resultatets giltighet och kommunicerbarhet (jfr.Willman et al., 

2011, s. 173-176).  

 

De två bilagorna bestod av svarsalternativ i form av ja, nej och vet ej. Varje positivt svar gav 

ett poäng, varje negativt svar samt vet ej gav noll poäng. Svarsalternativen från samtliga 

studier räknades sedan om till procent. Användning av procentberäkning istället för absoluta 

tal ger en ökad möjlighet att jämföra olika studier (Willman et al., 2011, s. 96). 

Kvalitetsgraderingen gjordes utifrån Willman et al. (2006, s. 96). Artiklarna graderades i hög, 

mellan och låg kvalitet. Artiklarna som fick en procentsats på 80-100 % uppfyllde kraven för 

hög kvalitet, 70-79 % uppfyllde kraven för medel kvalitet, medan procentsats 60-69 % 

räknades som låg kvalitet (Willman et al., 2006, s 96). Resultatet av kvalitetsgranskningen 

presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen med tillhörande kvalitetsgranskning (n=11) 
Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Abualrub & Al-

Zaru, 2008 

 

 

 

 

Bégat, Ellefsen 

& Severinsson, 

2005 

Kvantitativ 

design 

 

 

 

 

Kvantitativ 

design 

206 

sjuksköterskor 

 

 

 

 

71 sjuksköterskor 

Frågeformulär/ 

regressionsanalys. 

 

 

 

 

Frågeformulär/ 

deskriptiv/ 

korrelationsanalys. 

Sjuksköterskor som 

upplevde mer 

arbetsrelaterad stress 

hade högre chans att 

sluta arbeta. 

 

Stress på arbetet och 

oro kunde bidra till 

etiska konflikter för 

sjuksköterskan. 

Medel 

 

 

 

 

 

Medel 

 

Berland, Natvig 

& Gundersen, 

2008 

 

 

Kvalitativ 

design 

 

23 sjuksköterskor 

 

Fokusgruppintervju

er/  kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Den arbetsrelaterade 

stressen medförde att 

patientsäkerheten 

kunde äventyras på 

grund av de ökade krav 

som ställdes på 

sjuksköterskan. 

 

Hög 

 

Cronqvist, 

Theorell, Burns 

& Lutzén, 2001 

 

Kvalitativ 

design 

 

36 sjuksköterskor 

 

Öppna intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

 

Arbetsrelaterad stress 

medförde att 

sjuksköterskorna 

upplevde att de inte 

hade kontroll över 

arbetssituationen, att de 

begränsas av svåra 

prioriteringar samt 

hade svårigheter att 

tillgodose patienters 

behov. 

 

Medel 

 

Currid, 2009 

 

Kvalitativ 

design 

 

8 sjuksköterskor 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analys. 

 

Att jobba under 

stressande förhållanden 

medförde att 

sjuksköterskan inte 

kunde fokusera 

tillräckligt på 

arbetsuppgifter samt 

hade svårigheter att 

planera sitt arbete. 

Sjuksköterskan kunde 

inte slappna av från 

arbetet när de kom 

hem.   

 

Medel 

 

Elfering, 

Semmer & 

Grebner, 2006 

 

Kvantitativ 

design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sjuksköterskor 

 

Dagboksanteckning

ar/regressionsanalys

.metod 

 

Den arbetsrelaterade 

stressen gjorde att 

patientsäkerheten 

kunde äventyras på 

grund av utebliven eller 

felaktig 

dokumentation, fel vid 

administrering av 

läkemedel samt att 

patientkontakten 

minskade. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen med tillhörande kvalitetsgranskning (n=11) 
Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hallin & 

Danielson, 2007 

Kvalitativ 

design 

15 sjuksköterskor Intervjuer/ 

Innehållsanalys. 

Följderna av att arbeta 

under stressiga 

arbetsförhållanden 

medförde ökade krav, 

känslor av att vara 

otillräcklig, känslor av 

att vara osäker på sig 

själv samt minskad 

kontakt med patienterna.   

 

Medel 

Letvak & Buck, 

2008 

Kvantitativ 

design 

323 

sjukskoterskor 

Frågeformulär/ 

korrelationsanalys. 

Ökad arbetsrelaterad 

stress upplevdes minska 

produktiviteten hos 

sjuksköterskorna. Det 

fanns svårigheter att 

möta patienters behov. 

Den arbetsrelaterade 

stressen gav upphov till 

att sjuksköterskor 

lämnade yrket. 

Medel 

 

Olofsson, 

Bengtsson & 

Brink, 2003 

 

Kvalitativ 

design 

 

4 sjuksköterskor 

 

Individuella 

djupintervjuer/ 

innehållsanalys. 

 

Stress kunde leda till 

problem för 

sjukskötersksans arbete 

men även påverka livet 

utanför arbetet negativt. 

 

Medel 

 

Teo, Yeung & 

Chang, 2012 

 

Kvantitativ 

design 

 

251 

sjuksköterskor 

 

Enkäter/ deskriptiv 

statistisk analys 

med hjälp av SPSS. 

 

Arbetsrelaterad stress 

påverkade 

sjuksköterskans psykiska 

hälsa, arbetstrivsel, samt 

organisatoriska 

engagemang. 

 

 

Medel 

Trybou, 

Germonpre, 

Janssens, Casini, 

Braeckman, 

Bacquer & 

Clays, 2014 

Kvantitativ 

design 
527 

sjuksköterskor 
Sjukfrånvarorapport

er och 

frågeformulär/ 

deskriptiv/ 

korrelationsanalys. 

Sjuksköterskor som 

upplevde hög nivå av 

arbetsrelaterad stress 

hade högre sjukfrånvaro 

och även flera episoder 

med kortare perioder av 

sjukfrånvaro. 

Medel 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes som en integrerad litteraturöversikt beskriven av Whittermore och 

Knafl (2005). Data från olika originalkällor i form av vetenskapliga studier inom det valda 

området blev kodade, kategoriserade och sammanställda. Analysarbetet gick igenom de olika 

stegen; datareduktion, dataöversikt, datajämförelse samt slutsats (jfr.Whittermore & Knafl, 

2005). Analysprocessen började med att de utvalda artiklarna lästes igenom noggrant och 

separat av forskarna, med avsikt att få en djupare förståelse för helheten. Efter detta kodades 
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data, varje utvald artikel tilldelades ett nummer. Vidare markerades textavsnitt ut i samtliga 

artiklars resultat och diskussion som svarade mot syftet. Forskarna jämförde, diskuterade och 

bestämde vilka textavsnitt som skulle höra till analysen. Datareduktion började med att de 

utvalda textavsnitten extraherades och sorterades under respektive frågeställning. Avsnitten 

översattes från engelska till svenska och reducerades (jfr.Whittermore & Knafl, 2005). Den 

reducerade datan tilldelades ett nummer som överensstämde med den artikel som den 

ursprungligen tagits ifrån för att kunna gå tillbaka till ursprungskällan. En sammanfattande 

text om frågeställning ett skrevs sedan.  

 

Den fortsatta analysprocessen utgjordes av data som härrörde ifrån frågeställningarna två och 

tre genom att en resultatmatris med respektive frågeställning skapades (jfr.Whittemore & 

Knafl, 2005). Datajämförelse påbörjades sedan vilket innebar att reducerad data undersöktes 

för att identifiera mönster, teman och förhållanden (jfr.Whittermore & Knafl, 2005). Data som 

hade liknande betydelse grupperades tillsammans och utifrån innehållet i dessa grupper 

skapades delområden. Dessa delområden kategoriserades sedan in under ett huvudområde, 

vilket motsvarade frågeställningarna. Analysarbetet fortsatte sedan genom att skapa ett 

resultat som beskrev likheter och skillnader utifrån datan i varje delområde, data verifierades 

mot originalartiklarna (jfr.Whittermore & Knafl, 2005). En syntes skrevs sedan efter varje 

huvudområde. Slutligen gjordes en övergripande syntes som innefattade alla delområden 

(jfr.Whittermore & Knafl, 2005). 

 

Resultat 

Utifrån analysen skapades delområden under respektive huvudområde (se Tabell 3). 

Artiklarna som ingått under respektive frågeställning presenteras i en artikelfördelning (se 

Tabell 4). Resultatet för varje delområde sammanfattas och presenteras i en beskrivande text.  
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Tabell 3 Översikt över områden 

Huvudområde    Delområden  
 

I vilket sammanhang har forskningen 

genomförts 

 

Följder av den arbetsrelaterade 

stressen för sjuksköterskan 

 

 

Följder av den arbetsrelaterade 

stressen för patienten 

    

Land, kön, ålder och vårdenhet 

 

 

Produktivitet och arbetsklimat 

Kvalitet och utveckling 

Välbefinnande och privatliv 

 

Relation och delaktighet 

Patientsäkerhet 

 

      
 

 

Tabell 4 Översikt artikelfördelning utifrån respektive huvudområde 

 

Författare 
 

1.  I vilket sammanhang 

har forskningen 

genomförts? 

 

2. Vilka följder får den 

arbetsrelaterade stressen 

för sjuksköterskan? 

 

3. Vilka följder får den 

arbetsrelaterade 

stressen för patienten? 

   

 
Abualrub & Al-Zaru. 

(2008)  

 

Bégat et al. (2005)                     
 

Berland et al. (2008) 

 

Cronqvist et al. (2001) 
 

Currid. (2009) 

 

Elfering et al. (2006) 

 

Hallin & Danielsson. 

(2007) 
 

Letvak & Buck. (2008) 

 

Olofsson et al. (2003) 
 

Teo et al. (2012) 

 

Trybou et al. (2014) 
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      X 
 

      X 

 

      X 
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      X 
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Beskrivning av sammanhang där studierna är genomförda 

Forskningen i de artiklar som analyserats har till större del sitt ursprung i industriländer, bara 

en studie kommer från ett utvecklingsland. Forskning var även till största del koncentrerat till 

Europa då 8 av 11 studier genomfördes där. Studierna som hade angivet vilket kön 

populationen bestod av visade på att kvinnor utgjorde en majoritet i samtliga studier. Högst 

andel kvinnor i en enskild studie var 96 % och minst var 55 %. Studiedeltagarnas ålder 

presenterades som intervallvärde, medelvärde och median. Åldersintervall var mest 

förekommande och var 20-71 år. År inom yrket presenterades av en studie och sträckte sig 

från 1-32 år. Samtliga studier utom en var genomförda med sjuksköterskor verksamma på 

sjukhus, den studie som inte var genomförd på sjukhus hade deltagare från hemsjukvård och 

hälsokliniker. Avdelningarna var blandade och ibland ej specificerade, mer än hälften av de 

utvalda studierna var genomförda med personal verksamma inom akut- och 

intensivvårdsavdelningar. Två studier redovisar inte inom vilka specifika avdelningar som 

deltagarna är verksamma inom, en av dessa studier beskrev att sjuksköterskorna arbetade 

patientnära (se bilaga 1).  

 

Vilka följder får den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskan 

Utifrån det andra huvudområdet identifierades tre olika delområden: produktivitet och 

arbetsklimat, kvalitet och utveckling samt välbefinnande och privatliv. 

 

Produktivitet och arbetsklimat     

Den arbetsrelaterade stressen medförde en sämre arbetsproduktivitet för sjuksköterskan 

(Letvak & Buck, 2008). Vårdarbetet påverkades av den arbetsrelaterade stressen på så sätt att 

sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid att tänka igenom saker och förbereda sig inför 

arbetsuppgifter (Hallin & Danielsson, 2007; Berland et al., 2008). Cronqvist et al. (2001) och 

Berland et al. (2008) beskrev att sjuksköterskan upplevde brist på kontroll över 

arbetssituationen och svårigheter att planera och organisera arbetet. Hallin och Danielsson 

(2007) beskrev att den arbetsrelaterade stressen medförde att sjuksköterskan försökte arbeta 

mer effektivt för att hinna utföra sina arbetsuppgifter. Dock medförde stressen att 

arbetsuppgifter och dokumentation gjordes på raster eller efter arbetsdagens slut. Det 

framkom att en ökad arbetsbörda medförde att den arbetsrelaterade stressen blev för stor då 

sjuksköterskan slets mellan olika saker och hade minskad möjlighet att utföra arbetsuppgifter 

(Olofsson et al., 2003). Hallin och Danielsson (2007) menade att sjuksköterskan fick 

svårigheter att lösa problem. Det framkom att den arbetsrelaterade stressen resulterade i att 
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etiska konflikter ökade i förekomst (Bégat et al., 2005). Berland et al. (2008) redogjorde att 

sjuksköterskan upplevde att stressade medarbetare bidrog till en obehaglig arbetsmiljö där 

konflikter lättare eskalerade. Stressen påverkade även relationen med andra yrkesgrupper 

vilket hade negativ påverkan för sjuksköterskans arbete. Teo et al. (2012) fann att den 

arbetsrelaterade stressen hade en negativ påverkan på arbetstrivseln.   

 

Kvalitet och utveckling   

Den arbetsrelaterade stressen medförde att kontroller inte utfördes samt att sjuksköterskan 

upplevde att en god omvårdnad blev svår att utföra då sjuksköterskan inte kunde avsluta det 

som påbörjades (Cronqvist et al., 2001). Currid (2009) och Elfering et al. (2006) fann att 

sjuksköterskan hade sämre koncentration när de arbetade under stress, vilket medförde en 

ökad risk för att fel begicks. Olofsson et al. (2003) beskrev att sjusköterskan glömde bort 

viktig information. Enligt Elfering et al. (2006) ledde den arbetsrelaterade stressen till brister i 

dokumentation och misstag vid administrering av läkemedel. Hallin och Danielsson (2007) 

fann att stressen medförde att vårdkvaliteten försämrades, sjuksköterskan upplevde att 

stressen gjorde att forsknings- och utvecklingsarbetet kunde bli åsidosatt. Enligt Bégat et al. 

(2005) framkom det att sjuksköterskans professionella utveckling påverkades. Teo et al. 

(2012) beskrev att den arbetsrelaterade stressen hade en negativ inverkan på sjuksköterskans 

engagemang på arbetsplatsen. Trybou et al. (2014) visade att den arbetsrelaterade stressen gav 

upphov till flera tillfällen av sjukfrånvaro samt en ökad risk för långvarig sjukfrånvaro för 

sjuksköterskan. Det framkom även att sjuksköterskan lämnade, eller hade större avsikt att 

lämna sitt yrke till följd av den arbetsrelaterade stressen (Abualrub & Al-Zaru, 2008; Letvak 

& Buck, 2008). 

 

Välbefinnande och privatliv 

Den arbetsrelaterade stressen gjorde att sjuksköterskan kände en rädsla över att inte ha utfört 

ett korrekt arbete (Olofsson et al., 2003; Currid, 2009). Samtidigt redogjorde Cronqvist et al. 

(2001) för att den arbetsrelaterade stressen gjorde att sjuksköterskan upplevde att något viktigt 

i arbetet missats. Att missa saker och inte utföra ett korrekt arbete gjorde enligt Currid (2009) 

att sjuksköterskan skuldbelade samt anklagade sig själv. Vidare beskrev Olofsson et al. (2003) 

att den arbetsrelaterade stressen gjorde att sjuksköterskan upplevde dåligt samvete av att inte 

utfört ett bra arbete. Bégat et al. (2005) fann att den arbetsrelaterade stressen gav 

sjuksköterskan en känsla av oro som försvårade god vård.  
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Den arbetsrelaterade stressen gjorde att sjuksköterskan kände uppgivenhet och hopplöshet 

över arbetssituationen, stressen medförde även att sjuksköterskan kände sig nedstämd. Vidare 

upplevde sjuksköterskan en känslomässig maktlöshet över att inte kunna vårda patienten på 

ett lämpligt sätt (Olofson et al., 2003). Teo et al. (2012) fann att den arbetsrelaterade stressen 

hade en negativ påverkan på sjuksköterskans psykiska hälsa. Trötthet och irritation hos 

sjuksköterskan, till följd av den arbetsrelaterade stressen, var något som Olofsson et al. (2003)  

uttryckte påverkade både medarbetarna, patienterna samt människor runtomkring. Currid 

(2009) fann att arbetsrelaterad stress medförde att sjuksköterskan fick huvudvärk och 

nacksmärta, medan Olofsson et al. (2003) visade att stressen gav sjuksköterskan 

hjärtklappning och tryck över bröstet. Svårigheter för sjuksköterskan att slappna av och 

återhämta sig visade Olofsson et al. (2003) vara något som den arbetsrelaterade stressen gav 

upphov till. Currid (2009) samt Olofsson et al. (2003) belyste att sjuksköterskan inte kunde 

slappna av efter arbetsdagens slut, tankarna kretsade hela tiden kring arbetet och bidrog till att 

sjuksköterskan började drömma om arbetet. 

 

Syntes 

Det framkom att den arbetsrelaterade stressen bidrog till svårigheter för sjuksköterskan att 

utföra ett korrekt arbete samt att vårdens kvalitet påverkades negativt. Det fanns en ökad risk 

att fel begicks. Sjuksköterskan upplevde en ovisshet och rädsla över hur de utfört sina 

arbetsuppgifter och tankarna kretsade hela tiden kring arbetet. Detta påverkade dem både i 

deras arbetsliv och i deras privatliv.  

 

Vilka följder får den arbetsrelaterade stressen för patienten 

Utifrån det tredje huvudområdet identifierades två olika delområden; relation och delaktighet 

samt patientsäkerhet.  

 

Relation och delaktighet  

Currid (2009) samt Hallin och Danielsson (2007) fann att den arbetsrelaterade stressen gjorde 

att det inte fanns tillräckligt med tid till att skapa en relation till patienten, vilket gjorde att 

sjuksköterskan fick en minskad kontakt med patienten. Stressen gjorde att sjuksköterskan fick 

en minskad möjlighet att delta i vården av patienten med minskad möjlighet till samtal för att 

få förstahandsinformation direkt av patienten. Undersköterskor och släktingar gav istället 

andrahandsinformation till sjuksköterskan (Olofsson et al., 2007). Den arbetsrelaterade 

stressen gjorde att sjuksköterskan hade svårigheter att uppmärksamma det patienten 
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förmedlade och det var omöjligt för sjuksköterskan att få en helhetsbild av patienten (Hallin 

& Danielsson, 2007). Utebliven eller ofullständig information till patient var också enligt 

Elfering et al. (2006) en konsekvens av sjuksköterskans arbetsrelaterade stress. En följd av 

den arbetsrelaterade stressen var att sjuksköterskan undvek att svara på patientens frågor, 

sjuksköterskans fick svårigheter att ge ett gott bemötande och öka patienters delaktighet amt 

ge bästa möjliga vård (Hallin & Danielsson, 2007).  

 

Patientsäkerhet 

Den arbetsrelaterade stressen medförde enligt Hallin och Danielsson (2007) svårigheter för 

sjuksköterskan att ge bästa möjliga vård, vidare beskrev Elfering et al. (2006) att patienten får 

vänta på omvårdnad. På grund av den arbetsrelaterade stressen hade sjuksköterskan sämre 

möjlighet att förbereda sig inför sina arbetsuppgifter och uppgifterna utfördes i högt tempo 

vilket kunde medföra negativa konsekvenser för patienten. En annan aspekt som kunde 

medföra negativa konsekvenser för patientsäkerheten var att dagliga kontroller inte kunde 

utföras av sjuksköterskan på grund av stress (Berland et al., 2008). Den arbetsrelaterade 

stressen gjorde att sjuksköterskan fick en bristande koncentration som medförde en ökad risk 

för att begå fel. Stressen ledde till att det förekom brister i dokumentation samt misstag vid 

administration av läkemedel (Elfering et al., 2006). En annan konsekvens av stressen var 

enligt Olofsson et al. (2003) att sjuksköterskan glömde bort viktigt information. Hallin och 

Danielsson (2007) belyste att vårdkvaliteten försämrades vid arbetsrelaterad stress. 

 

Syntes 

Patientens självbestämmande och delaktighet i vården hotas då kontakten med sjuksköterskan 

försämras. Patientens relation till sjuksköterskan påverkas på grund av brister vid 

kommunikation och bemötande, detta kan leda till att patientens möjlighet att få sina unika 

behov tillgodosedda minskar. Patientsäkerheten i vården hotas då sjuksköterskan arbetar 

under stressande förhållanden, detta medför att fler misstag sker i omvårdnadsarbetet vilket i 

sin tur kan leda till uppkomst av vårdskador för patienten.  

 

Övergripande syntes 

Utifrån resultatet från de frågeställningar som litteraturöversikten utgått från kan olika 

samband ses. Den arbetsrelaterade stressen uppkommer inte i specifika områden utan kan 

uppkomma inom vårdverksamhetens samtliga delar. Denna typ av stress ger upphov till 

följder som påverkar sjuksköterskans arbete och välbefinnande på ett negativt sätt, men bidrar 
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även med negativa konsekvenser för patienten. Ett genomgående tema utifrån studiens 

resultat visar att den arbetsrelaterade stressen ger upphov till att kvaliteten på vården och 

patientsäkerheten äventyras. För sjuksköterskan innebär detta att det begås misstag och brister 

i omvårdnadsarbetet som i sin tur ger en negativ påverkan på patientens delaktighet och 

säkerhet i vården.  

 

Diskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap från studier som beskriver vilka 

följder arbetsrelaterad stress får för sjuksköterskans arbete. Litteraturöversikten har utgått från 

tre frågeställningar: i vilket sammanhang har forskningen genomförts, vilka följder den 

arbetsrelaterade stressen får för sjuksköterskan samt vilka följder den arbetsrelaterade stressen 

får för patienten. Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen påverkar sjuksköterskan 

på flera olika sätt, både vad det gäller utförandet av arbetet, arbetssituationen och 

sjuksköterskans välbefinnande. Den arbetsrelaterade stressen gav även konsekvenser för 

patienten då kontakten och kommunikationen med sjuksköterskan försämrades, vidare 

försämrades vårdkvaliteten vilket kan påverka patientsäkerheten.  

 

Resultatet visade att forskningen till största del har sitt ursprung i industriländer. Bara ett land, 

Jordanien, utgjordes av ett utvecklingsland. Hur det kommer sig att forskningen om den 

arbetsrelaterade stressens följder är underrepresenterad i utvecklingsländer är en intressant 

fråga enligt författarna, speciellt när ungefär 75 % av jordens arbetskraft kommer från 

utvecklingsländer (Houtman, Jettinghoff & Cedillo, 2007). Skälen till att arbetsrelaterad 

stressforskning är underrepresenterad kan enligt Houtman et al. (2007) vara en bristande 

investering i forskning av utvecklingsländer, men även en sämre medvetenhet om vilka 

följder det kan bli av den arbetsrelaterade stressen. Detta är en allvarlig implikation då den 

arbetsrelaterade stressen skadar människor och äventyrar deras hälsa. För att göra något åt den 

arbetsrelaterade stressen anser författarna att människan först behöver vetskap om att det 

faktiskt är ett hälsoproblem. 

 

Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen medförde en ökad arbetsbelastning som 

bland annat förorsakade att relationen och samarbetet med andra medarbetare blev sämre. 

Även sjuksköterskans förmåga att kontrollera, styra och organiserar sitt arbete påverkades. 

Samtliga faktorer bidrog till att sjuksköterskans arbete påverkades på ett negativt sätt samt 
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medförde svårigheter att utföra en god omvårdnad. Sjuksköterskan har ett ansvar för den 

omvårdnad som ges och syftar till att öka välbefinnandet för den person som erhåller vården 

(Fealy, 1995). En studie gjord av Kalisch, Landstrom och Hinshaw (2009) redogör för de 

konsekvenser som uppstår då sjuksköterskan inte kan utföra en god omvårdnad, dessa 

konsekvenser har stor betydelse för patienten. Om god omvårdnad inte utförs och patientens 

behov inte tillgodoses, kan detta leda till komplikationer som bidrar till en eventuell 

återinskrivning av patienten på sjukhus (Kalisch et al., 2009). Litteraturstudiens resultat 

visade att den arbetsrelaterade stressen gjorde att arbetsklimatet och samarbetet mellan 

sjuksköterskan och dennes medarbetare försämrades. Enligt Kalisch och Xie (2014) har 

betydelsen av ett bra teamarbete visat sig vara viktigt för utförandet av en god omvårdnad 

eftersom brister i teamarbetet är en ledande orsak till att fel begås inom omvårdnadsarbetet 

som i värsta fall kan leda till att patienten avlider.  

 

Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen påverkade olika faktorer i sjuksköterskans 

arbete som i sin tur bidrog till en försämrad vårdkvalitet. Den arbetsrelaterade stressen ledde 

bland annat till brister i dokumentation. En bra kvalitet på dokumentation har enligt Prideaux 

(2011) en koppling till en förbättrad omvårdnad för patient, medan dålig kvalitet på 

dokumentation bidrar till en sämre kvalitet på omvårdnaden. Dokumentation av omvårdnad 

menar Björvell, Wredling och Thorell-Ekstrand (2003) är en grundläggande och mycket 

viktig färdighet för sjuksköterskan, vilken används för att informera om patientens 

hälsostatus, individuella behov samt hur patienten svarat på behandling. Litteraturstudiens 

resultat visade att stressen bidrog till en ökad förekomst av sjukfrånvaro hos sjuksköterskan 

samt att sjuksköterskan lämnade, eller hade större avsikt att lämna, sitt yrke. För att 

upprätthålla kvaliteten i patientvården är det enligt Kalisch och Xie (2014) en avgörande 

betydelse att behålla sjuksköterskorna inom yrket. Diya, Van den Heede, Sermeus och 

Lesaffre (2012) visar att det finns ett samband mellan en hög personaltäthet av sjuksköterskor 

och minskad återinskrivning på intensivvårdsenheter, färre reoperationer samt minskad 

dödlighet på sjukhus. Behovet av en hög sjukskötersketäthet understryks även av Hinno, 

Partanen och Vehviläinen-Julkunen (2012), som redogör för att lägre personaltäthet av 

sjuksköterskor har samband med ett sämre slutresultat av vården. Litteraturstudiens resultat 

visade att det kan tänkas skapa en ”ond cirkel” på detta sätt. När sjuksköterskan lämnar sitt 

arbete blir personaltätheten lägre, vilket i sin tur leder till en ökad arbetsbelastning och stress 

för det medarbetare som är kvar på arbetsplatsen.   
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Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen medförde negativa effekter för 

sjuksköterskans välbefinnande eftersom sjuksköterskan påverkades både psykiskt och fysiskt 

av de stressiga arbetsförhållandena. Följderna av sjuksköterskans bristande välbefinnande 

försvårade utförandet av en god omvårdnad till patienten. Rose och Glass (2010) beskriver att 

sjuksköterskans förmåga att hantera de krav som finns inom yrket lättare kan hanteras när 

sjuksköterskan upplever välbefinnande, detta kan i sin tur öka kvaliteten på omvårdnaden som 

ges till patienten (Rose & Glass, 2010).  

 

Resultatet visade att sjuksköterskan fick svårigheter att göra patienten delaktig i vården, detta 

kan tänkas bero på att sjuksköterskan inte har tillräckligt med tid och minskad kontakt med 

patienten. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2a §, beskriver att kraven på en god 

vård innebär att vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Socialstyrelsen (2012) menar att rätten till inflytande och information är av central betydelse 

för att patienten skall ha möjlighet att kunna utöva delaktighet och självbestämmande i 

vården. Patientens delaktighet i vården menar Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona och 

Plos (2007) handlar om att patienten skall ha en möjlighet att delta i sin egen vård efter egen 

förmåga och aktuella situation.  

 

Patientens delaktighet har en avgörande betydelse för personcentrerad vård, där strävan skall 

vara att patienten är respekterad som en autonom individ, att omvårdnad sker utifrån 

patientens individuella behov och att hänsyn tas till både fysiska samt emotionella behov 

(Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Patienten vill enligt Marshall, Kitson och Zeitz 

(2012) ha ett större inflytande över sin egen vård och god kommunikation med 

sjuksköterskan, detta för att inte bli en passiv mottagare av omvårdnad. Den arbetsrelaterade 

stressen verkar bidra till att patienten i större utsträckning blir en passiv mottagare av 

omvårdnad, då resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskan hade svårigheter att 

uppmärksamma det patienten förmedlade, mottog andrahandsinformation om patienten samt 

undvek att svara på patientens frågor. Bristfällig information är en vanlig anledning till att 

patienter uppger sig vara missnöjda med vården (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002). 

McCabe (2004) beskriver hur patienter inte erhåller tillräckligt med information och att 

sjuksköterskan antar sig veta vilka behov och frågor patienten har. Brist på tid och otillräcklig 

information i mötet mellan sjuksköterskan och patient är något som Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) menar är en källa till lidande för patient. Den 

arbetsrelaterade stressen kan därför sägas bidra till att patienten får ett lidande i vården och 
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gör att patienten blir missnöjd med den vård som erhålls när informationen uteblev eller var 

ofullständig.  

 

Resultatet visade att den arbetsrelaterade stressen påverkade faktorer i sjuksköterskans arbete, 

som i sin tur bidrog till att patientsäkerheten äventyrades. Det handlar bland annat om att 

sjuksköterskan utförde uppgifter i högt tempo, hade sämre möjlighet att förbereda sig inför 

arbetsuppgifter samt upplevde en bristande koncentration. Alla dessa faktorer ökade risken för 

att fel begicks, i samband med detta kan det tänkas att risken för att patienten drabbas av 

vårdskada ökar. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap. 1, 5 § redogör definitionen av 

vårdskada, vilket innebär att patienten råkar ut för lidande, skada, sjukdom eller i värsta fall 

dödsfall som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder utförts vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården. Att utföra och upprätthålla en vård med hög patientsäkerhet innebär ett 

skydd mot uppkomsten av vårdskador och hör till hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet 

(SFS 2010:659). Teng, Chang och Hsu (2009) menar att patientsäkerhet har att göra med till 

vilken grad vården inte har en negativ effekt på en patients hälsa. Vaismoradi, Salsali, 

Turunen och Bondas (2011) menar att personer som vårdas på sjukhus upplever ett hot mot 

deras säkerhet, de är rädda för att bli lämnade ensamma eller glömda under sjukhustiden och 

vill att vårdpersonal och speciellt sjuksköterskor ska arbeta nära dem. Vaismoradi et al. 

(2011) menar vidare att patientsäkerhet är förknippat med att sjuksköterskan har en förmåga 

att uppmärksamma och förstå patientens behov. Ett sätt att öka patientsäkerheten är att 

sjuksköterskan kontinuerligt arbetar för att själv övervaka patienten vilket innebär att 

sjuksköterskan skaffar sig och tolkar information direkt av patienten som ligger till grund för 

beslut om den fortsatta vården (Henneman, Gawlinski, & Giuliano, 2012). Norris, Currie och 

Lecko (2012) beskriver att systematiska utvärderingar om hur, var och varför fel begås är ett 

steg för sjuksköterskan att upprätthålla en hög patientsäkerhet inom verksamheten. 

 

En betydande intervention, för att undvika de negativa följder som den arbetsrelaterade 

stressen orsakar, är att sjuksköterskan lär sig att utveckla strategier och metoder för 

stresshantering. En metod för en god stresshantering består enligt Grafton och Coyne (2012) 

av att utveckla självkännedom. Självkännedom ökar möjligheten för sjuksköterskan att kunna 

göra medvetna val i sitt arbete, istället för att reflexmässigt agera utan att tänka på 

konsekvenserna av sin handling. För att utveckla självkännedom behöver sjuksköterskan 

möjlighet till reflektion, för att skapa en bättre förståelse om olika händelser (Grafton & 

Coyne, 2012). Wright (2014) redogör också för betydelsen av reflektion, där erfarenheter och 
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tankar inom vårdteamet kan diskuteras för att på så sätt hitta lösningar på problem. Detta är 

enligt Wright (2014) ett sätt att minska förekomsten av arbetsrelaterade stress. En annan 

intervention som gör att stressnivån minskar för sjuksköterskor är enligt Bost och Wallis 

(2005) massageterapi. Studien visar att 15 minuters massageterapi per vecka signifikant 

sänker den psykologiska stressen hos individen. En sådan intervention från ledningens sida 

kan enligt Bost och Wallis (2005) även visa på en vilja att bry sig om sin personal och leda till 

en lägre personalomsättning.  

 

Metoddiskussion 

För att fastställa en studies trovärdighet utgår man från fyra olika faktorer; pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet samt bekräftbarhet. Pålitlighet i en studie innebär att läsaren 

tydligt kan förstå huruvida författarna gått tillväga inom de olika steg som gjorts i studien. 

Studien ska vara så tydligt beskriven att den ska kunna upprepas (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 302-303). I denna studie har pålitlighet eftersträvats genom att beskriva förfarandet för 

studiens alla delar, detta för att ge en ökad möjlighet för reproducerbarhet. En svaghet för 

denna studies pålitlighet är att några av litteratursökningarna resulterade i många träffar, även 

fast alla artiklars titlar och abstrakt granskades med noggrannhet kan någon användbar artikel 

missats till urvalet. Tillförlitlighet innebär att studiens resultat ska redovisas på ett sådant sätt 

så att deltagarna kan känna igen sig (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna studie har 

tillförlitlighet eftersträvats genom att beakta stor noggrannhet vid kondenseringen av den 

extraherade datan. Tillförlitlighet har även eftersträvats genom att redovisa resultatet så 

textnära som möjligt för att undvika tolkningar från studiens författare. En svaghet för denna 

studies tillförlitlighet är att den extraherade datan översatts från engelska till svenska. En risk 

med detta kan vara att fel begås vid översättningen samt att datan feltolkas, detta kan i sin tur 

medföra att betydelsen i datan går förlorad så att deltagarna inte känner igen sig i resultatet. 

För att minimera denna risk har lexikon använts vid översättingar. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till liknande sammanhang, kunskap som har 

genererats i en kontext kan även ha relevans i en annan kontext (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 303). Överförbarhet har i denna studie eftersträvats genom att belysa inom vilka kontext 

forskningen utförts, resultatet kan därmed ses som överförbart till liknande sammanhang. 

Bekräftbarhet innebär att resultatet svarar mot studiens uppsatta frågeställningar och syfte. 

För att uppnå bekräftbarhet är det av betydelse att författarnas förförståelse hanteras samt att 
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data kan härledas till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna studie har 

bekräftbarhet efterstävats genom att ge läsaren en förståelse över hur resultatet tagits fram för 

att ge svar på de uppsatta frågeställningarna och syftet, denna förståelse erhålls genom en 

tydlig beskrivning av de olika steg som gjorts i analysprocessen. Studiens resultat redovisas 

under respektive frågeställning, vilket ger en tydlig bild över att resultatet svarar mot de 

uppsatta frågeställningarna och syftet. Författarnas förförståelse har hanerats genom att 

försöka hålla en objektiv syn på det specifika området som studerats. Författarna har 

tillsammans reflekterat och diskuterat kring de antaganden och slutsatser som gjorts, detta för 

att minimera egna tolkningar och antaganden i studien. I studien presenteras resultatet med en 

noggrann referenshantering, vilket underlättar för läsaren att gå tillbaka till originalkällan.  

 

Slutsats 

Den arbetsrelaterade stressen påverkar sjuksköterskans arbete och medför negativa 

konsekvenser för omvårdnaden som ges till patient, men ger även konsekvenser för 

sjuksköterskan som person. Många olika faktorer inom sjuksköterskans arbete påverkas av 

den arbetsrelaterade stressen, vilket har betydelse för omvårdnadsvetenskapens fyra 

nyckelbegrepp; hälsa, människa, miljö och omvårdnadshandlingar. Att synliggöra hur stressen 

ger sig uttryck kan skapa förutsättningar för att hantera och reducera uppkomsten av stress, 

vilket i sin tur kan göra att omvårdnadsarbetet förbättras. Vidare kan medvetenheten leda till 

reflektion över sjuksköterskans roll i en vårdorganisation som strävar efter ständig 

effektivisering. Vidare forskning bör undersöka mer specifikt hur sjuksköterskan upplever att 

den arbetsrelaterade stressen påverkar omvårdnadsarbete då det i dagsläget finns väldigt lite 

forskning inom detta område.  
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               Bilaga 1 I vilket sammanhang har forskningen genomförts 

Författare/År Land Kön  Ålder Vårdenhet 

Abualrub & 

Al-Zaru. 2008 

Jordanien  114 kvinnor 

92 män 

20-40 år Fyra sjukhus med 

sjuksköterskor från 

medicinska, kirurgiska, 

intensivvårds, ambulans, 

barnavård, njur- samt 

mödravårdsavdelningar.  

Bégat et al. 

2005                     

 

Norge Framgår ej Medelvärde 

35 år 

Två sjukhus med 

sjuksköterskor från akut, 

medicinsk- kirurgisk 

samt geriatrisk 

avdelning. 

Berland et al. 

2008 

 

Norge 22 kvinnor 

1 man 

36-61 år. Två sjukhus med 

sjuksköterskor från tre 

avdelningar; kirurgi, 

intensivvård samt 

anestesi. 

Cronqvist et 

al. 2001 

 

Sverige 34 kvinnor 

2 män 

Biologisk 

ålder 

framkommer 

ej. Erfarenhet 

inom yrket 1 

– 32 år 

Sjukhus i Sverige med 

sjuksköterskor från tio 

intensivvårdsavdelningar. 

Currid. 2009 

 

Storbritannien Framgår ej Framgår ej Ett sjukhus med 

inriktning på psykiatri. 

Fyra sjuksköterskor från 

fyra psykiatriska 

intensivvårdsavdelningar. 

Elfering et al. 

2006 

 

Schweiz 21 kvinnor 

2 män 

Median 24 år 19 sjukhus i Schweiz 

med sjuksköterskor 

arbetande på icke 

specifika avdelningar. 

Hallin & 

Danielsson. 
2007 

 

Sverige 13 kvinnor 

2 män 

26-55 år Sjuksköterskorna 

jobbade på medicinsk 

eller kirurgisk avdelning, 

intensivvårdsavdelning, 

hemsjukvård samt inom 

privat vård. 
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               Forts. Bilaga 1 I vilket sammanhang har forskningen gjort 

Författare/År Land Kön Ålder Vårdenhet 

Letvak & 

Buck. 2008 
 

USA 296 kvinnor 

27 män 

22-71 år Tre sjukhus, ett med 1000 

vårdplatser och två med ca 

200 vårdplatser vardera. 

Sjuksköterskor med ett 

patientnära arbete, ej 

specifika avdelningar. 

Olofsson et al. 

2003 

 

Sverige Framgår ej Framgår ej Sjuksköterskorna arbetade 

på 

rehabiliteringsavdelningar. 

Teo et al. 

2012 

 

Australien 181 kvinnor 

70 män 

31-50 år Sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

kommunala vårdsektorn 

samt privata icke 

vinstdrivande vårdkliniker 

Trybou et al. 

2014 

Belgien 453 kvinnor 

74 män 

Medelvärde 

43,5 år 

Sjuksköterskor anställda 

på sjukhus, vårdkliniker 

för handikapp samt inom 

hemsjukvård. 

 

 

 


