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Abstrakt  

Yrkesrelaterad stress uppkommer när ansträngning av psykologiska eller fysiska egenskaper går 

utöver individens förmåga. I föreliggande studie beskrivs konsekvenser av yrkesrelaterad stress 

hos sjuksköterskor som arbetar på avdelning. Yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett 

vanligt förekommande fenomen på sjukhusavdelningar. Syftet med studien var att identifiera 

konsekvenser av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress. En litteraturstudie genomfördes. Fokus i 

studien ligger på konsekvenser av yrkesrelaterad stress. Utifrån integrerad analys av elva artiklar 

genomfördes resultatanalysen. I resultatet identifierades följande fyra huvudteman: Fysiska 

konsekvenser, Psykiska konsekvenser, Patientkontakt samt Arbetsmiljö. Resultatet av studien 

visade att olika faktorer leder till yrkesrelaterad stress vilket leder till en rad konsekvenser för 

sjuksköterskan i sitt arbete. Studien kan bidra med ökad förståelse för yrkesrelaterad stress och 

dess konsekvenser vilket kan bidra till möjligheten att förbättra sjuksköterskors arbetssituation. 

Nyckelord  
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Introduktion 

Problemområde  

Stress är ett vanligt förekommande fenomen under sjuksköterskors arbetspass som påträffas på 

sjukhusavdelningar över hela världen (Hamdan-Mansour, Al-Gamal, Puskar, Yacoub, & Marini, 

2011; Lambert & Lambert, 2001; Ward, 2011). Företrädare för hälso- & sjukvård har 

argumenterat för att stressen inom hälso- & sjukvårdsorganisationer ökar (McNeely, 2005). 

Stress kan ge både fysiska och psykiska åkommor hos drabbade som högt blodtryck, depression 

och ängslighet. Stress kan även ge organisatoriska konsekvenser då yrkesrelaterad stress bidrar 

till ökad sjukfrånvaro (ibid.). Sjuksköterskors yrkesrelaterade stress innebär även en finansiell 

börda för samhället. Sjukskrivningar och uppsägningar blir kostsamma och ny, möjligen inte lika 

erfaren personal behöver tas in för att utbildas (Marine, Ruotsalainen, Serra, & Verbeek, 2006). I 

en enkätundersökning där 10 000 sjuksköterskor deltog hade 62 % av sjuksköterskorna någon 

gång övervägt att lämna sitt yrke på grund av stress (Wright, 2014). I en review artikel av 

McVicar (2003) konstaterades sex huvudsakliga faktorer som orsakar stress hos sjuksköterskor; 

hög arbetsbelastning, ansträngda relationer till medarbetare, bristande ledarskap på avdelningen, 

skiftarbete, brist på belöning samt att behöva hantera emotionella behov från patienter och deras 

närstående. I en studie av Saarnio, Sarvimaki, Laukkala & Isola (2012) identifierades 

stressfaktorn otillräcklig tid som resulterade i försämrad omvårdnad. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde sin stressiga arbetssituation som utmattande. Arbetssituationen resulterade i att 

sköterskorna undvek patienter, även i situationer där patienter var i behov av hjälp eller stöd 

(ibid.). 

 

Bakgrunden till varför stress och stressreaktioner uppstår är förhållandevis väldokumenterade 

(Ekman & Arnetz, 2007). Konsekvenserna som stressreaktioner medför för individen är ofta 

komplexa och beroende av den kontext de uppträder i (Happell, Hoey, & Gaskin, 2012).  

Då sjuksköterskans arbetsmiljö och arbetssituation är dokumenterat ansträngd (McNeely, 2005; 

McVicar, 2003; Saarnio, Sarvimaki, Laukkala, & Isola, 2012) kommer fokus i denna studie att 

ligga på orsaker till stress på sjukhusavdelningar och dess konsekvenser ur sjuksköterskans 

perspektiv.  
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Bakgrund  

Kierkegard och Benner 

Existentialismen utgör ingen avgränsad skola. En gemensam grundtanke inom existentialismen 

är att filosofiskt tankesätt börjar med den levande mänskliga individen (Warnock, 

1970).  Kirekegard (1996) som är en framträdande representant för den existentialistiska skolan, 

utgick från individen och påtalade betydelsen av människans fria val. Han menade att vi, 

medvetet eller omedvetet, väljer hur vi vill leva grundat på upplevelsen av vår egen existens. 

Frihet att välja ger därmed människan ett ovillkorligt ansvar för sitt agerande som oundvikligt 

leder till ångest. Ångest är alltså en direkt konsekvens av ansvar enligt Kierkegaard. Kierkegaard 

talade om ångest som känslan av att inte vara i samstämmig med sig själv. Yrkesrelaterad stress 

påverkar individens och därmed även sjuksköterskans förmåga att fatta beslut och påverkar till 

följd med Kierkegaards syn, att individens samt individens möjlighet att fatta fria val reduceras. 

Sjuksköterskans situation innebär mycket ansvar. Ansvar leder enligt Kierkegaard till ångest. 

Arbetssituationen hindrar även sjuksköterskor att fatta de beslut hen anser mest lämpliga vilket 

leder till ångest då Kierkegaard menade att ångest är en rädsla inför att inte vara sann sig själv - 

autentisk (ibid.). 

Beslutfattande är enligt Bjørk och Hamilton (2011) komplext och kan tolkas utifrån flera 

modeller. Benner (1984) utvecklade initiativ-humanistmodellen vilken menar att beslut antingen 

grundar sig på forskningsbaserad kunskap eller på människans egen intuition. Intuitionen är 

enligt Benner grundad på människors erfarenheter (ibid.). Kierkegaard menade att genom våra 

val formar vi våra liv och blir oss själva, vilket gör beslutfattande centralt för individen 

(Kierkegaard, 1996). Stressupplevelser på arbetsplatsen hindrar sjuksköterskor från att fatta de 

beslut som sjuksköterskan anser mest lämpliga (Silen, Svantesson, Kjellstrom, Sidenvall, & 

Christensson, 2011). 
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Stress  

Inom medicinska området används oftast ett stressbegrepp som introducerades av 

endokrinologen Hans Seyle (Ekman & Arnetz, 2007). Seyle beskrev stress som uppvarvningen 

kroppen uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot. Seyles definition av 

stress är därmed värdeneutralt eftersom stress förklaras som ett fenomen som varken är positivt 

eller negativt (ibid.).  

Stress inverkar på människan både psykiskt och fysiskt (Agervold, 2012). Stress påverkar 

människan psykiskt genom nedbrytning av individens emotionella resurser. Den fysiska 

påverkan av stress är främst hormonell i form av utsöndring av Adrenalin, Noradrenalin och 

Kortisol som höjer individens prestationsnivå. En längre period av hormonell stresspåverkan 

resulterar i motsatt effekt och därmed utmattning (ibid.).  

Yrkesrelaterad stress  

Yrkesrelaterad stress ses som en ansträngning av psykologiska eller fysiska egenskaper som 

överstiger individens förmåga i olika arbetssammanhang (Clegg, 2001). Enligt en 

översiktsartikel av Clegg (2001) framkom att ansträngning av psykiska och fysiska egenskaper 

blir en belastning för människan. I en översiktsartikel av Lambert och Lambert (2001) 

granskades studier om yrkesrelaterad stress från 17 olika länder. I artikeln framgick att 

yrkesrelaterad stress ses som skillnaden mellan en individs uppfattning av en yrkesroll och vad 

som faktiskt uppnås av individen som innehar yrkesrollen. I en studie av Chang et al. (2006) 

svarade 320 sjuksköterskor på 4 enkäter angående stress. När okontrollerbara faktorer som ökad 

arbetsbörda och otillräcklig tid att genomföra arbetsuppgifter leder till minskad kvalitet av 

vården skapas yrkesrelaterad stress.  Med andra ord uppkommer yrkesrelaterad stress när 

situationer uppfattas överstiga sjuksköterskans förmåga (ibid.). 

I en studie av Hamdan-Mansour et al. (2011) uppgav de deltagande sjuksköterskorna brist på 

resurser samt konflikter med kollegor som mest bidragande till yrkesrelaterad stress.               

Studien påvisade olika arbetsförhållande som betydande orsaksfaktorer för den yrkesrelaterade 

stressen. Arbetsförhållanden som hade betydelse för yrkesrelaterad stress var: bristande stöd från 

ledning, ansträngda relationer till kollegor, brist på tillgång till utrustning, brist på finansiellt 
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stöd för utbildning samt personalbrist. Studien påvisade att brist på stöd från ledningen var en 

viktig faktor och resulterade i ökad yrkesrelaterad stress. Brist på stöd från ledningen ledde även 

till fler konflikter med kollegor (ibid.). Stressfaktorerna som framkom i studien av Hamdan-

Mansour et al. (2011) styrks av resultatet i Wards intervjustudie, med 13 deltagande 

sjuksköterskor, som påvisade stressfaktorerna skiftarbete, personalbrist samt kaotisk och 

oorganiserad arbetsmiljö (Ward, 2011). Även Mcvicar (2003) påvisade i sin 

översikersiktsartikel att hög arbetsbörda hade störst betydelse för sjuksköterskornas 

yrkesrelaterade stress. Konflikter med kollegor beskrevs som ett stort problem och bekräftades 

av studier som påvisade förekomsten av mobbning på arbetsplatser. Mobbning och trakasserier 

på arbetsplatsen beskrevs som en vanlig anledning till att sjuksköterskor sjukskrevs (ibid.). 

McVicar (2003) beskriver även ledningens inflytande, oförmåga att hantera emotionella behov 

hos patienter och närstående, skiftarbete samt brist på belöning som faktorer som påverkar den 

yrkesrelaterade stressen. Faktorerna som McVicar tar upp har visat sig senare i forskning då 

prevalensen av dessa faktorer ökat och därmed blivit betydande faktorer för yrkesrelaterad stress. 

Även prevalensen av konflikter mellan kollegor och upplevd ökad arbetsbörda har ökat (ibid.).  

Utmattningssyndrom  

 Utmattningssyndrom, som i vanligt tal benämns utbrändhet, är ett vanligt förekommande 

ohälsotillstånd kopplat till långvarigt utsatthet för stress (Socialstyrelsen, 2003). Tydligaste 

tecknet på utmattningssyndrom är påtaglig trötthet som individen inte kan vila bort. Andra 

symtom associerade med utmattningssyndrom är sömnstörningar, koncentrations- eller 

minnessvårigheter samt emotionell labilitet. Även somatiska symtom som värk, bröstsmärtor och 

mag-tarmbesvär förekommer (ibid.).  

Enligt Socialstyrelsen (2003) är psykisk ohälsa och däribland utmattningssyndrom ett vanligt 

förekommande skäl till sjukskrivning i Sverige. Utbrändhet är ofta kopplat till den drabbades 

arbete. Forskning tyder på att prevalensen av utbrändhet är högre i yrken präglade av mycket 

kontakt och ansvar för människor. Forskning tyder på att yrkesrelaterad ohälsa oftast är ett 

resultat av långdragen påfrestning på kroppen som medfört fysiska och psykiska besvär (ibid.). I 

en översiktsartikel av Kascka, Korczak & Broich (2011) påvisades riskfaktorer för 
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utmattningssyndrom. Riskfaktorer som framkom var bristande resurser på arbetsplatsen, 

avsaknad av socialt stöd samt bristande feedback (ibid.).  

Suzuki et al. (2010) genomförde en uppföljningsstudie där 762 sjuksköterskor vid två tillfällen 

fick svara på enkäter angående utbrändhet, självsäkerhet och uppfattningar om arbetsplatsen. 

Studien konstaterade att 4.6% av nyexaminerade sjuksköterskor lämnade sitt arbete inom de 

första 15 månaderna. Utmattningssyndrom framkom som mest betydande anledning att lämna 

arbetet (ibid.).  

Lagar och riktlinjer  

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 1 §  ska arbetsmiljön vara anpassad efter personalens 

psykiska och fysiska förutsättningar. Arbetsuppgifter samt resurser ska vara utformade på ett 

sådant sätt att personalen inte utsätts för fysisk och psykisk belastning som kan leda till ohälsa 

eller skada (ibid.). International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver vilka riktlinjer 

som motsvarar god omvårdnad. Riktlinjerna tar avstamp i sjuksköterskans ansvarsområden; 

främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. ICN beskriver även i sina 

riktlinjer att sjuksköterskan har ett ansvar för sin hälsa så förmågan att ge vård inte riskeras 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Situationer som uppstår när yrkesrelaterad stress skapar 

konsekvenser för sjuksköterskor står i direkt motsatsförhållande till dessa riktlinjer.  

Ansvaret att förutse risker gällande arbetsmiljö ligger hos hälso- och vårdpersonalen som ska 

sträva efter en god patientsäkerhet (SFS 2010:659, 5  §). Risker angående faktorer som kan leda 

till skador hos patienter har hälso- & vårdpersonalen en skyldighet att rapportera (ibid.). 

Författarna tolkar att en del av sjuksköterskans ansvar är att kunna förutse konsekvenser av 

yrkesrelaterad stress, som i en förlängning riskerar att leda till konsekvenser som förlängd 

vårdtid och vårdskador för patienter. 

Syfte  

Syftet är att beskriva konsekvenser av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress. 
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Metod  

En litteraturstudie genomfördes med induktiv ansats där empiriska studier inom ämnesområdet 

sammanställdes för att besvara vald forskningsfråga. Med en induktiv ansats menas att man utgår 

från insamlad data vilket kan leda till att forskaren formulerar en teori eller hypotes (Kristensson, 

2014). Föreliggande studie kommer inte att utveckla någon teori. En litteraturstudie fokuserar på 

en forskningsfråga och innefattar värdering av data med grund i högkvalitativ forskning som är 

relevant för valt ämne (ibid.). Syftet har varit att beskriva konsekvenser av yrkesrelaterad stress 

hos sjuksköterskor genom att sammanställa befintlig relevant data. Kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstudier har använts för att uppnå ett bredare vetenskapligt perspektiv. Data insamlades 

från de omvårdnadsvetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl. Granskningsmallarna (G & 

H) av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) utgjorde grunden för vetenskaplig 

kvalitetsgranskning av föreliggande studies inkluderade artiklar. Granskningsmallen gällande 

kvantitativa studier modifierades genom att utesluta frågor gällande blindning eftersom inga av 

de valda artiklarna i föreliggande studie utförde blindning i någon form. Utifrån Kristensson 

(2014) analyserades valda studiers resultat i relation till valt ämne i flera steg varefter resultatet 

sammanställdes för att slutligen redovisas i syfte att skapa en översikt. 

 

Urval  

 

Sökord utformades i relation till föreliggande studies syfte. Sökorden som användes var följande: 

occupational stress, nursing och consequences. Sökorden användes som meshtermer för att 

begränsa urvalet av antalet träffar. Inklusionskriterierna var följande: vetenskapliga studier som 

var peer reviewed samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar som användes skulle 

vara etiskt granskade. Artiklarna var max 15 år gamla samt skrivna på engelska. Informationen 

berörde uteslutande sjuksköterskor som jobbade på avdelning. Endast artiklar som svarade väl 

till syftet inkluderades i föreliggande studie.  

 

Datainsamling  

 

Databaserna Pubmed och Cinahl användes för artikelsökning. Pubmed och Cinahl innehåller 

vetenskapliga artiklar, böcker och doktorsavhandlingar som relaterar till hälsa och omvårdnad 



 

10 
 

(Polit & Beck, 2014). Artikelsökningen utfördes ur ett sjuksköterskeperspektiv där relevant 

information erhölls för att påvisa konsekvenser som uppkommer av yrkesrelaterad stress bland 

sjuksköterskor på avdelningar. Artikelsökningen har genomförts i enlighet med Kristensson 

(2014) datainsamlingsprocess. Processen innebär att sökningen i databaser sker systematiskt med 

nyckelbegrepp och meshtermer för att finna relevant litteratur inom ämnesområdet. Genom att 

nyttja meshtermer, booleska operatorer samt avancerad sökning i nämnda databaser genereras en 

specifik sökning. Urvalet av artiklar blir till antalet färre och innehållet blir mer relevant 

beträffande vald forskningsfråga (ibid.). Vid avancerad sökning finns möjligheten att kombinera 

meshtermer. Av de artiklar som framkom av sökningen lästes 167 abstrakt. De artiklar vars 

innehåll inte berörde litteraturstudiens syfte eller frångick inklusionskriterierna exkluderades. 

Därefter lästes 38 artiklar i fulltext varav 27 av de valda artiklarna exkluderades då de inte 

ansågs relevanta för att besvara syftet med studien (se Tabell 1 & 2). Återstående 11 artiklar 

valdes ut och kvalitetsgranskades enligt granskningsmallarna. Artiklarna motsvarade hög 

kvalitetsnivå (5 studier) eller medelhög (6 studier). 
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Sökschema  

Tabell 1. Litteratursökning i databasen PubMed  

______________________________________________________________________________  

Sökord                 Antal träffar     Lästa abstrakt    Lästa fulltext     Granskade  Valda artiklar  

______________________________________________________________________________  

Nursing                      632 552                0                      0                        0                 0   

Occupational stress    16 119                 0                       0                        0                 0  

Consequences             198 344              0                       0                        0                 0  

Nursing  AND  

Occupational 

stress                           1381                   0                       0                         0                 0  

Nursing AND  

Occupational stress  

AND Consequences         45                 37                     16                        7                 7  
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Tabell 2. Litteratursökning I databasen Cinahl  

______________________________________________________________________________  

Sökord                        Antal träffar   Lästa Abstrakt    Lästa fulltext    Granskade   Valda artikar   

______________________________________________________________________________  

Nursing                        568 622                   0                         0                        0                  0  

Occupational stress      15 374                    0                         0                         0                  0  

Consequences               39 237                   0                          0                        0                  0  

Nursing AND   

Occupational 

stress                             5229                      0                          0                         0                  0  

Nursing AND   

Occupational stress AND  

Consequences                167                      130                      22                         4                  4     

 

Kvalitetsgranskning  

 

För att säkerställa god vetenskaplig kvalité har valda artiklar granskats enligt granskningsmallar 

(Willman et al., 2006). För att inte generera ett falskt negativt resultat har granskningsmallen för 

kvantitativa studier modifierats. Ingen blindning genomfördes i någon av valda artiklar. Därför 

exkluderades alla frågor berörande blindning ur granskningsmallen för kvantitativa artiklar. 

Granskningsmallarna bestod av frågor riktade till artiklarna som granskades. Artiklarnas 

vetenskapliga kvalité bedömdes genom att undersöka om frågorna i granskningsmallarna blev 

helt, delvis eller inte besvarade. Beroende på hur väl artiklarna besvarade frågorna genererades 
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en procentsats som visade om artikeln var av låg (<70 %), medel (70-79%) eller hög kvalitet (80-

100%). Författarnas ambition har varit att använda sig av artiklar som håller hög samt medelhög 

kvalitet och utesluta artiklar med låg kvalitet.  

 

Dataanalys 

 

Artiklar som valts efter urvalsprocessen har sammanställts genom en integrerad analys enligt 

(Kristensson, 2014). Målet med analysen var att ge insamlad data en tolkningsbar form relaterat 

till föreliggande studies syfte gällande olika konsekvensaspekter av yrkesrelaterad stress hos 

sjuksköterskor. Analysen genomfördes i tre steg. Första steget innefattade en grundlig 

granskning av valda artiklar. Granskningen utfördes i syfte att identifiera övergripande likheter 

och skillnader i artiklarnas resultatdel avseende hur sjuksköterskans yrkesrelaterade stress 

resulterade i konsekvenser ur sjuksköterskans perspektiv. I steg två identifierades kategorier och 

underkategorier baserat på likheter och skillnader i granskade studiers resultat. I tredje steget 

sammanställdes och redovisades data i kategorierna i en integrerad form genom översiktsteman 

som tillsammans utgör studiens resultat.  

 

Forskningsetiska avvägningar  

 

Etik inom forskning handlar om att forskaren ska följa juridiska, professionella och sociala 

skyldigheter till deltagarna (Polit & Beck 2014). Helsingforsdeklarationen antogs 1964 i 

Helsingfors och uppdaterades senast i Brasilien, oktober 2013 (World Medical Association, 

2013). Helsingforsdeklarationen är en samling av 37 stycken etiska principer beträffande 

humanforskning. Deklarationen riktar sig främst till läkare, men uppmuntrar andra professioner 

som medverkar i medicinsk forskning, däribland sjuksköterskor, att tillämpa dessa riktlinjer. 

Helsingforsdeklarationen har för avsikt att säkerställa forskningsdeltagares hälsa. Vid all 

forskning som berör människor ska det finnas ett informerat samtycke mellan forskare och 

deltagare. Forskare har som skyldighet att identifiera om deltagares hälsa äventyras och om så är 

fallet skall pågående undersökning omedelbart avbrytas (ibid.).  
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Föreliggande studie är baserad på redan befintlig forskning och därmed har inga nya 

forskningsdeltagare inkluderats. Författarna har säkerställt att forskningsetiska principer har 

respekterats i artiklar som inkluderats genom kvalitetsgranskning enligt (Willman et al., 2006). 

Avslutningsvis kan nämnas att författarna av uppsatsen är medvetna om att de besitter en viss 

förförståelse av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress och har gjort ansträngningar för att inte 

låta resultatet färgas av egna erfarenheter. Författarna har separat läst och tolkat utvalda artiklars 

resultat för att sedan jämföras. All data från artiklarnas resultat som ansågs svara mot 

föreliggande studies syfte inkluderades. Därmed förekom inget bortfall av data som hade kunnat 

förändra resultatet. Författarna är införstådda med betydelsen samt möjliga konsekvenser av 

plagiat. Inget plagiat har förekommit i föreliggande studie.  
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Resultat 

 

Figur 1. Sammanställning över resultatets teman med huvud- och underkategorier. 

Resultat 

Litteraturstudien syftade till att beskriva konsekvenser av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress.  

Genom integrerad analys av valda artiklar enligt Kristensson (2014) framkom följande fyra 

övergripande teman; Fysiska konsekvenser, Psykiska konsekvenser, Patientkontakt samt 

Arbetsmiljö. Följande underkategorier identifierades; Psykisk ohälsa, Nedsättning av 

sjuksköterskors emotionella resurser, Nedsatt patientsäkerhet, Sjuksköterskor väljer att lämna 

arbetet, Ansträngda kollegiala relationer, Sjuksköterskor väljer att hoppa över raster samt 

stanna kvar efter avslutat arbetspass (Se Figur 1). 
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Fysiska konsekvenser: 

Sjuksköterskors upplevelser av negativ stress är olika men gemensamma fysiologiska 

konsekvenser som framkommit är hjärtklappning, tryck över bröstet, hypertoni, magsmärtor, 

ryggsmärtor, ledvärk samt svårigheter att slappna av och återhämta sig (Letvak & Buck, 2008; 

Olofsson, Bengtsson, & Brink, 2003). Letvak och Buck (2008) genomförde en enkätstudie med 

syftet att beskriva sambandet mellan individuella attribut, attribut på arbetsplatsen, yrkesrelaterad 

stress samt hälsa med produktivitet och intention att stanna inom yrket. I studien konstaterades 

att 22.4 % av 323 deltagande sjuksköterskor uppgav hälsoproblem och 24.8 % rapporterade 

arbetsrelaterad skada under senaste två åren. Av hälsoproblemen som uppgavs var huvudvärk 

och ryggsmärtor vanligast förekommande (ibid.). I en enkätstudie av Tajvar et al. (2008) var 

syftet att fastställa prevalensen av yrkesrelaterad stress samt hälsoproblem hos sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att 60.7% av 56 deltagande sjuksköterskor upplevde 

somatiska besvär. I samma studie uppgav 83.9% yrkesrelaterad stress (ibid.).  

I en enkätstudie av Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005)  fick 71 sjuksköterskor svara på tre 

enkäter. Syftet var att undersöka sjuksköterskors tillfredställelse med deras psykosociala 

arbetsmiljö, deras moraliska känslighet samt skillnader i resultaten av klinisk 

omvårdnadshandledning i förhållande till sjuksköterskors välbefinnande. Studien visade att ju 

mindre tid en sjuksköterska har att genomföra sina arbetsuppgifter desto fler fysiska symtom 

framkommer hos sjuksköterskor (ibid.). I en studie av Olofsson et al. (2003) genomfördes fyra 

semistrukturerade intervjuer vars syfte var att påvisa sjuksköterskors erfarenheter samt känslor 

som uppkom i samband med yrkesrelaterad stress. Resultatet baserades på sjuksköterskors 

upplevelser av yrkesrelaterad stress. Studien påvisade att fysiska konsekvenser hade sitt ursprung 

i sjuksköterskans höga arbetsbörda samt personalbrist. Hög arbetsbörda och personalbrist 

resulterade i en oförmåga att släppa arbetsuppgifterna utanför arbetstid vilket försämrade 

sjuksköterskors välbefinnande samt möjlighet för återhämtning (ibid.).  

 

Stress bidrar även indirekt till sjukdomstillstånd. I en studie av Lees och Lal (2015) med 35 

deltagare påvisade resultatet ett tydligt signifikant samband mellan stress och livsstilsfaktorer           

som alkoholintag och nikotinbruk, som var bidragande till sjukdomstillstånd. Däremot visade 
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resultatet inget signifikant samband mellan stress och sänkt kognitiv förmåga (ibid.). I en studie 

av Trybou et al. (2014) var syftet att undersöka yrkesrelaterad stress påverkan på sjukfrånvaro 

genom insamlande av sjukfrånvarorapporter samt frågeformulär angående attribut på 

arbetsplatsen, individuella attribut samt hälsoindikatorer med 527 deltagare.  Resultatet påvisade 

att sjuksköterskor som upplevde hög nivå av yrkesrelaterad stress hade 2,3 gånger större risk för 

längre perioders (15 dagar eller mer) sjukskrivning (ibid.). I studien av Cronqvist, Theorell, 

Burns och Lützén (2001) genomfördes 36 individuella semistrukturerade intervjuer med syftet 

att undersöka sjuksköterskans upplevelser av stress på intensivvårdsavdelningar. I studien 

framkom det att varierande personalresurser på grund av sjukdom upplevdes av sjuksköterskor 

som en orsak till stress (ibid.).  

Psykiska konsekvenser: 

Ett resultat av yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor är psykiska konsekvenser i form av 

psykisk ohälsa samt påverkan på sjuksköterskors emotionella resurser. Psykiska konsekvenser 

och psykisk ohälsa kopplat till yrkesrelaterad stress är ett återkommande tema i valda artiklar.  

En framträdande orsak till psykiska konsekvenser var bristen på emotionell respons och stöd.  

Psykisk ohälsa 

I studierna av Teo, Yeung & Chang (2012) samt Tajvar et al. (2013) påvisades ett signifikant 

samband mellan sjuksköterskans yrkesrelaterade stress och psykisk ohälsa. I enkätstudien Teo et 

al. (2012) deltog 251 sjuksköterskor. Syftet var att undersöka effekten av administrativa 

stressfaktorer på sjuksköterskors yrkesutövande. I studien av Tajvar et al. (2013) med 56 

deltagande sjuksköterskor framkom psykiska ohälsotillstånd som: ångest (62.5%), social 

dysfunktion (71.4%) samt depression (10.7%). Sjuksköterskor som upplevde hög nivå av stress 

hade 12.8 gånger högre risk för psykiska ohälsotillstånd än sjuksköterskor med låga nivåer av 

stress. I samma studie uppgav 83.9 % av deltagarna att de upplevde yrkesrelaterad stress (ibid.). 
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Letvak och Buck (2008) påvisade i sin studie att 15.8% av 323 deltagande sjuksköterskorna 

upplevde ångest. Enligt Begat et al. (2005) är ångest en vanlig psykisk konsekvens av 

yrkesrelaterad stress. I en studie av Hallin och Danielson (2007) genomfördes 15 öppna 

intervjuer med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt dagliga arbete. Resultatet 

visade att sjuksköterskor upplever ångest på sin arbetsplats inför att vara otillräckliga (ibid.). 

Sjuksköterskors emotionella resurser 

Enligt Hallin och Danielson (2007) var en framträdande yttring av negativ stress en känsla av 

rädsla som upplevdes som känslomässigt ansträngande. Orsaker till rädslan var oro inför att inte 

kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt under stress, att glömma viktig information under stress 

samt att arbetsbördan överstiger sjuksköterskans förmåga (ibid.). Även Cronqvist et al. (2001) 

visade i sin studie att sjuksköterskor upplevde brist på kontroll samt att viktig information skulle 

gå förlorad som ett resultat av den stressfyllda miljön (ibid.). Stressfyllda situationer uppstod när 

ett flertal individer (patienter, närstående och kollegor) krävde sjuksköterskans uppmärksamhet 

samtidigt (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003).  

Cronqvist et al. (2001) menade att en konflikt råder mellan given tid och tiden som krävs för 

sjuksköterskan att genomföra de arbetsuppgifter som inte kan prioriteras bort. Konsekvensen 

blev stress som överskred sjuksköterskans emotionella resurser (ibid.). Otillräcklig tid och 

ökande krav på dokumentation leder till frustration och en känsla av maktlöshet, då otillräcklig 

tid gjorde att sjuksköterskor blev oförmögna att ge sina patienter den vård de önskat kunna ge 

(Cronqvist et al., 2001; Olofsson et al., 2003). 

Otillräcklig tid samt oförmågan att planera sin arbetsdag resulterade även i ett minskat 

välbefinnande, minskad förmåga att finna mening i arbetet samt ett ifrågasättande av 

sjuksköterskans förmågor och ett nedbrytande av sjuksköterskans egenmakt (Begat et al., 2005). 
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Patientkontakt 

Ett resultat av yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor är konsekvenser för patientkontakten i 

form av påverkan på patientsäkerheten. Framträdande i artiklarna som resulterat i huvudtemat 

var att yrkesrelaterad stress påverkade sjuksköterskans kontakt med patienterna, både genom 

nedsatt omvårdnadskvalitet samt minskad kontakttid med patienterna. 

Patientsäkerhet 

I studien av Berland, Natvig och Gundersen (2008) genomfördes fokusgruppintervjuer med 

sammanlagt 27 deltagare. Studiens syfte var att undersöka effekten av yrkesrelaterad stress på 

patientsäkerheten. Studien påvisade att otillräcklig tid att inte adekvat testa redskap, utföra 

rutinkontroller samt administrera läkemedel direkt påverkar patientsäkerheten. Sjuksköterskorna 

i studien upplevde en press att frångå rutiner för att hinna med så mycket som möjligt på ett 

arbetspass. Många av deltagarna påpekade att denna press kunde få farliga konsekvenser för 

patienterna då sjuksköterskorna upplevde att arbetstempot ofta var högre än de klarade av och 

var rädda att glömma bort viktiga moment eller begå misstag under patientnära vård (ibid.).  

 

I studien av Hallin och Danielsson (2007) påvisades att det ökade antalet patienter hade lett till 

att sjuksköterskors kompetens inte räckte för att ge en adekvat vård till de svårt sjuka. Brister i 

vården som en konsekvens styrks av (Cronqvist et al., 2001) och; (Olofsson et al., 2003) som 

beskriver att otillräcklig tid föranlett en oförmåga att stötta och ge information till patienter och 

närstående samt att basal omvårdnad blivit lidande. Även studien av Hallin och Danielsson 

(2007) visade att otillräcklig tid och kraven från organisation och kollegor lett till att 

sjuksköterskorna tvingades ta genvägar. Som en konsekvens av stressinflytande lyssnade inte 

sjuksköterskor på vad patienterna hade att säga och undvek att svara på patienters frågor (Ibid.).  

I studien av Cronqvist et al. (2001) framgick att tiden som gavs sjuksköterskor att genomföra 

arbetsuppgifter var otillräcklig och resulterade i missade fundamentala uppgifterna som att 

kontrollera blodsocker, blödningskomplikationer och blodtryck vilket allvarligt kan påverka 

patientsäkerheten (ibid.). 
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Krav från vårdorganisationer och kollegor har resulterat i att sjuksköterskor tvingas prioritera 

bort många arbetsuppgifter för att hinna med basala arbetsuppgifter som inte går att prioritera 

bort (Hallin & Danielson, 2007). Omprioriteringar har resulterat i att sjuksköterskor upplever 

ångest inför eventuella missade arbetsuppgifter och felpraktisering (Hallin & Danielsson 2007; 

Olofsson et al., 2003). Ångest som uppkommit av yrkesrelaterad stress har visat sig påverka 

patientsäkerheten, arbetsmiljön samt minskat kvalitén på vården (Begat et al., 2005).  

Arbetsmiljö  

Ett resultat av yrkesrelaterad stress hos sjuksköterskor är konsekvenser för arbetsmiljön i form av 

att sjuksköterskor väljer att lämna arbetet, påverkan på kollegiala relationer samt att 

Sjuksköterskor väljer att hoppa över raster samt stanna kvar efter avslutat arbetspass. 

Sambandet mellan yrkesrelaterad stress och ansträngda arbetsmiljöer framgick tydligt i valda 

artiklar.  

Sjuksköterskor väljer att lämna arbetet 

I en studie av Letvak och Buck (2008) framkom det att 15 % av deltagarna övervägde att lämna 

sjuksköterskeyrket. I studien framkom att 16.3% av deltagarna uppgav pension som orsak och 

28.4% uppgav yrkesrelaterad stress som anledning. Samma studie visade att intentionen att 

lämna yrket var associerat med lägre arbetstillfredsställelse samt låg vårdkvalité (ibid.). En 

longitudinell studie genomfördes av Adriaenssens, De Gucht och Maes (2015) med syftet att 

undersöka förändringars påverkan över tid på organisatoriska attribut, arbetstillfredsställelse, 

engagemang till arbetsplatsen, emotionell utmattning, intention att lämna yrket samt 

psykosomatisk stress hos sjuksköterskor på akutavdelning. I studien framkom att 20 % av 170 

deltagande sjuksköterskor hade lämnat sin arbetsplats på grund av stress 18 månader efter första 

undersökningstillfället (ibid.) 
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Kollegiala relationer 

En studie av Berland et al. (2008) framhöll att stor del av yrkesrelaterad stress orsakades av 

kollegiala relationer. Sjuksköterskor i studien hade erfarit negativa kommentarer från kollegor 

angående sjuksköterskans arbetstempo. Negativa kommentarer resulterade i sjuksköterskor 

bortsåg från rutiner för att hinna med mer (ibid.). Verbala trakasserier bidrar till att ett ökat antal 

sjuksköterskor utvecklar stress i form av utbrändhet (Adraenssens et al. 2015). I studien av 

Berland et al. (2008) framgick att negativa konsekvenser som uppkom av ansträngda kollegiala 

relationer var: minskad koncentration, avbrutna processer, felriktad energi, ökad mängd fel, 

minskad tid för utrustningsunderhåll, osäkerhet, oförmåga att agera, verbala trakasserier, nedsatt 

patientsäkerhet (ibid.). Enligt Hallin och Danielsson (2007) uppgav deltagarna att många 

uppgifter blev lidande på grund av att de ständigt blev avbrutna av kollegor och ideligen 

tvingades prioritera om sina arbetsuppgifter vilket upplevdes som frustrerande. Även Cronqvist 

et al. (2001) visade att sjuksköterskors arbete blev lidande av ständigt störande moment. 

Arbetsdagen uppgavs omöjlig att planera och känslor av maktlöshet uppstod över 

arbetssituationen (ibid.).  

Sjuksköterskor väljer att hoppa över raster samt stanna kvar efter avslutat arbetspass 

I studien av Hallin och Danielsson (2007) framgick att sjuksköterskorna upplevde arbetsdagen 

mer stressfylld än stimulerande. Sjuksköterskorna uppgav att en oförmåga att genomföra 

arbetsuppgifterna på den givna tiden. Oförmågan att hinna med arbetsuppgifterna resulterade i 

känslor av otillräcklighet och frustration. Konsekvenser blev även att sjuksköterskorna hoppade 

över sina raster och stannade kvar efter avslutad arbetsdag för fullfölja arbetsuppgifter som 

dokumentation (ibid.). I studien av Olofsson et al. (2003) framgick att många sjuksköterskor var 

oförmögna att släppa sina arbetsuppgifter utanför arbetstid. 
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Diskussion 

 

Diskussion av vald metod  

 

En litteraturstudie har genomförts för att uppnå syftet med föreliggande studie. Som förväntat 

visade sig ämnet vara ett välstuderat fenomen och genom att sammanfatta redan befintlig 

forskning inom ämnesområdet anser författarna att de kunnat tillgodogöra sig data för att 

sammanställa och påvisa intressanta perspektiv om konsekvenser av sjuksköterskans 

yrkesrelaterade stress.  

 

Efter sökningar i Pubmed, Cinahl och Psycinfo valdes 11 artiklar ut. Författarna kunde inte 

identifiera några artiklar som svarade mot studiens syfte och inklusionskriterierna från databasen 

Psycinfo. Sökord som användes var nursing, occupational stress och consequences. När de olika 

sökorden användes som enskilda sökningar blev träffarna mycket ospecifika. När sökorden 

kombinerades och användes som meshtermer blev sökningarna skarpare. Sökningarna gav då 

färre artiklar men med lämpligare innehåll för att besvara vald forskningsfråga. Resultatet hade 

möjligen blivit mer generaliserbart om fler artiklar använts. Resultatet har sammanställts med 

integrerad analys i enlighet med Kristensson (2014) för att göra resultatet överskådligt. 

Vid analys av artiklarna kunde teman identifieras på ett okomplicerat sett eftersom likheterna i 

resultaten var slående och få artiklar visade några motsättningar. Enda skillnaden som kunde 

upptäckas rörde de platser och omständigheter där vården gavs. Dessa skillnader var främst 

kulturella och berörde hur verkligheten ser ut, vilket kan skilja i olika länder.  

Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts till resultatet för att kunna besvara vald 

forskningsfråga med ett brett vetenskapligt perspektiv. Kvalitativa studier bidrar ofta till en 

djupare tolkning av problemet, vilket författarna ansåg betydelsefullt för resultatet eftersom en 

djupare inblick av yrkesrelaterad stress genererades. De kvantitativa artiklarna bidrog till ett 

bredare perspektiv och en ökad generaliserbarhet. Författarna anser att metoderna kompletterade 

varandra i litteraturstudiens resultat.  
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Ambitionen var att artiklar som enbart berörde sjuksköterskor som arbetade på avdelning skulle 

inkluderas i studien. Författarna antog att den yrkesrelaterade stressen på avdelningar skiljer sig 

från stress och förhållande på mottagningar. I urvalsprocessen bekräftades att artiklar som avsåg 

undersöka stress på mottagningar respektive avdelningar inte var helt förenlig och de studier som 

berörde mottagningar bortvaldes. Arbetsförhållanden på mottagningar ser annorlunda ut då 

personalen enbart jobbar dagtid, patienterna är oftast mindre sjuka än på avdelningar samt att 

personalen arbetar med en patient åt gången. Att inkludera studier med 

mottagningssjuksköterskor bedömdes av författarna kunnat påverka resultatet. Ett undantag 

gjordes med studien Trybou et al. (2014) där 65 % av sjuksköterskorna jobbade på avdelning, 

resterande 35 % på en mottagning eller äldreboende. Studien ansågs ändå vara relevant för 

resultatet och inkluderades därför i föreliggande studie. Andelen sjuksköterskor som jobbade på 

äldreboende eller mottagning var förhållandevis liten och förändrade troligtvis inte 

huvudresultatet anmärkningsvärt. Alla artiklar äldre än 15 år gamla exkluderades ur uppsatsen 

med avsikten att endast använda aktuell forskning. Om äldre artiklar inkluderats anser författarna 

att resultatet eventuellt hade blivit mindre pålitligt då författarna gör antagandet att nya reformer 

och arbetssätt förändrat förhållande inom vården genom åren. Därmed förmodar författarna att 

senare studier speglar dagens förhållande bättre och ger ett mer pålitligt resultat. 

 

Författarna valde att modifiera granskningsmallarna Willman et al. (2006) då några 

granskningsfrågor var irrelevanta för artiklarna som granskades. Ingen blindning genomfördes av 

forskare, vårdpersonal eller patienter i någon av studierna som granskades, därför exkluderades 

alla frågor berörande blindning ur den kvantitativa granskningsmallen. Om inte ovannämnda 

frågor exkluderats ur granskningsmallen hade granskningen av kvantitativa artiklar fått ett falskt 

negativt resultat eftersom frågorna inte hade besvarats. Kvantitativa artiklar hade riskerat att 

exkluderas ur föreliggande litteraturstudie på fel grunder. Inga artiklar exkluderades på grund av 

låg kvalitetsnivå efter granskning. Möjligen hade artiklar exkluderats på grund av låg 

kvalitetsnivå om inte nödvändig modifiering av granskningsmallen genomförts.  

 

I samtliga artiklar var stor majoritet av deltagarna kvinnor vilket kan ha påverkat resultatet. 

Studien av Letvak och Buck (2008) visade att kvinnor har en större tendens att uppleva hög 

yrkesrelaterad stress i förhållande till män. Författarna antar därmed att resultatet hade kunnat 
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påverkas om fler män deltagit i studierna. Om fler män hade deltagit i studierna hade därför 

troligtvis en lägre prevalens av yrkesrelaterad stress påvisats. Däremot är majoriteten av 

sjuksköterskor på avdelningar kvinnor vilket gör att genusfördelningen i studiernas urval kan 

betraktas som representativt. 

 

Författarna till föreliggande studie har försökt förhålla sig neutrala gentemot innehållet i 

artiklarna för att resultatet inte skulle influeras av författarnas erfarenheter och upplevelser kring 

yrkesrelaterad stress på avdelningar. Författarna har separat analyserat utvalda artiklar oberoende 

av varandra. Sedan har analyserna jämförts och sammanställts. Vid jämförelsen framkom inga 

avgörande skillnader. Även kvalitetsgranskningen av artiklar genomfördes separat för att sedan 

sammanställas.  

 

Författarna ansåg det problematiskt att i flera av utvalda artiklar användes begrepp som tidsbrist 

eller tidspress synonymt med yrkesrelaterad stress. Författarnas arbete att härleda konsekvenser 

av otillräcklig tid till yrkesrelaterad stress och därmed urskilja konsekvenser av yrkesrelaterad 

stress från konsekvenser av andra orsaker försvårades.  

 

Avslutningsvis kan nämnas att litteraturstudiens syfte var övergripande och gjorde det därmed 

svårt att definiera specifika och avgränsade teman i resultatet. Tillsammans med relativt lågt 

antal artiklar har svårigheterna troligtvis begränsat de slutsatser som kunnat dras av resultatet. 

Dock har valet av metod tillsammans med övergripande syfte kanske bidragit till ett intressant 

perspektiv av möjliga konsekvenser som sjuksköterskans yrkesrelaterade stress kan innebära. 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 Syftet med litteraturstudien har varit att analysera och sedan sammanställa resultat från 

vetenskapliga artiklar för att belysa konsekvenser av sjuksköterskans yrkesrelaterade stress. 

Resultatet visar att den yrkesrelaterade stressen påverkar sjuksköterskan som individ med både 

fysiska och psykiska förtecken men även patientsäkerheten och arbetsmiljön påverkas av den 

yrkesrelaterade stressen. I studien framkom det fyra huvudteman i resultatet efter analys av 

artiklarna. 
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Psykosomatisk påverkan på sjuksköterskan 

 

I studiens resultat framkommer det att sjuksköterskan påverkas både fysiskt och psykiskt.  

Fysiska åkommor som framkom var hjärtklappning, tryck över bröstet, hypertoni, magsmärtor, 

ryggsmärtor, ledvärk samt svårigheter att slappna av och återhämta sig (Letvak & Buck, 2008; 

Olofsson, Bengtsson, & Brink, 2003). Några av de psykiska åkommor som framkom var ångest, 

social dysfunktion, depression, utmattningssyndrom samt nedsättning av sjuksköterskans 

emotionella resurser vilket gjorde det svårare för sjuksköterskan att hantera stress. I studiens 

bakgrund framgick att utmattningssyndrom är en betydelsefull anledning till att sjuksköterskor 

väljer att lämna yrket (Suzuki et al., 2010). En studie av Gelsema et al. (2006) påvisade att 

psykosomatiska åkommor hade ett samband med stressrelaterade faktorer som otillräcklig tid, 

ökad arbetsbörda samt brist på belöning. Gelsema et al. (2006) styrker därmed resultatet i 

föreliggande studie att det finns ett samband mellan yrkesrelaterad stress och psykosomatiska 

åkommor. Yrkesrelaterade stress påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa och sänker 

därmed sjuksköterskors välbefinnande. Sjuksköterskors nedsatta välbefinnande påverkar negativt 

förmågan att utöva god omvårdnad. Rose och Glass (2010) visade i sin studie att ökad trivsel hos 

sjuksköterskor kan förbättra förmågan att hantera de krav som ställs inom arbetet. Sjuksköterskor 

är ansvariga att tillgodose omvårdnad som ökar välbefinnandet för vårdtagaren (Fealy, 1995). 

Ansvaret för god omvårdad ligger enligt Kierkegaard (1996) i besluten sjuksköterskor fattar i 

omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan är sin egen högsta moraliska instans och ansvarar för 

besluten hen fattar (ibid.). Resultatet i föreliggande studie påvisar att fysiska och psykiska 

konsekvenser blir ett direkt hinder för sjuksköterskan att utföra god omvårdad som ökar säker 

vård för vårdtagaren, vilket även påvisades i studien av Rose och Glass (2010).  

När organisatoriska faktorer hindrar sjuksköterskan från att fatta de beslut hen anser lämpligast 

blir resultatet en skillnad mellan sjuksköterskans uppfattning av yrkesrollen och vad som faktiskt 

uppnås av sjusköterskan i yrkesrollen. Organisatoriska faktorer som påverkar sjuksköterskans val 

orsakar därmed yrkesrelaterad stress (Lambert & Lambert, 2001). Kierkegaard (1996) menade 

att vi hade ett ovillkorligt ansvar för våra val och handlingar oavsett organisatoriska faktorer som 

påverkar beslut. Människans fria val leder till ångest vilket enligt Kierkegaard är en rädsla inte 

inte vara sann sig själv. De organisatoriska faktorerna som hindrar sjuksköterskor att fatta de 
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beslut hen anser lämpliga hindrar därmed sjuksköterskor att vara sanna sig själva vilket 

manifesterar sig som ångest (ibid.). 

Enligt Benners initiativ-humanistmodell (1984) grundas människans beslut på antingen 

forskningsbaserad kunskap eller på människans egen intuition. Resultatet visar att sjuksköterskor 

påverkas av organisatoriska faktorer att fatta beslut som ibland är oförenliga med deras egentliga 

val av handling, vilket resulterar i psykosomatiska åkommor. Sjuksköterskans beslut att 

sjukanmäla sig alternativt lämna yrket blir därmed det beslut som är förenligt med Benners 

modell.  

Patientsäkerhet 

 

Resultatet påvisade hur sjuksköterskans arbete med patientkontakt blev lidande till exempel fick 

arbetsuppgifter fick utföras i ett högt tempo och minskad tid för förberedelser ledde till att vissa 

uppgifter antingen prioriterades bort eller glömdes bort (Hallin & Danielsson 2007; Olofsson et 

al., 2003). Konsekvenser för sjuksköterskans arbete resulterade i ett ökat antal misstag och 

därmed ökad risk för vårdskador (ibid.). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 5 § definierar att 

vårdskada uppstått när patienter utsätts för lidande, sjukdom eller dödsfall som kan undvikas om 

lämpliga åtgärder vidtagits då patienter är i kontakt med hälso- och sjukvården.  Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en skyldighet att upprätthålla en vård med hög patientsäkerhet och 

prevention mot vårdskador (ibid.). Patientsäkerhetslagen är en del av hur sjuksköterskor 

uppfattar att yrkesrollen ser ut. Organisatoriska faktorer som påverkar patientsäkerheten är inte 

förenlig med hur yrkesrollen uppfattas. Kierkegaard (1996) definierade ångest som rädslan att 

inte vara sann sig själv. Patientsäkerhetslagen är en del av hur sjuksköterskor ser sig själva vilja 

arbeta och bortsteg från lagen resulterar därmed i ångest för sjuksköterskan (ibid.). Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2a § beskriver kraven på god omvårdnad som att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Socialstyrelsen (2012) menar 

att för att patienter ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna vara självbestämmande i sin 

vård krävs information. Resultatet tyder på att yrkesrelaterad stress bidrar till att Socialstyrelsens 

samt Hälso- och sjukvårdslagens påbud inte efterföljs, då sjuksköterskor undviker patienter och 

närstående samt undviker frågor (Cronqvist et al., 2001) och; (Olofsson et al., 2003). 
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Utifrån Kierkegaards (1996) synsätt leder att sjuksköterskor undviker patienter och närstående 

till ångest hos sjuksköterskor då de inte är sanna mot sig själva. Ångest enligt Kierkegaard är en 

rädsla inför att inte vara sann sig själv. När organisatoriska faktorer påverkar sjuksköterskan till 

val som inte är förenliga med den bild av yrkesrollen sjuksköterskan innehar är hen inte sann sig 

själv. Författarnas antaganden att den yrkesrelaterade stressen leder till lidande för patienten 

styrks av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson (2004) som beskriver att otillräcklig 

kontakttid mellan patient och sjuksköterska samt bristande information är en orsak till 

patientlidande (ibid.). Enligt Kalisch och Xie (2014) kan försämrad omvårdnad och icke bemötta 

patientbehov leda till ökade komplikationer och eventuell återinskrivning. Enligt Benners 

initiativ-humanistmodell (1984) grundar sig våra beslut antingen på forskningsbaserad kunskap 

eller på intuition. Organisatoriska faktorer har resulterat i att sjuksköterskor fattar beslut som 

bortgår från initiativ-humanistmodellen eftersom forskning visar på att besluten sjuksköterskan 

påverkas att ta riskerar leda till allvarliga komplikationer i sjuksköterskans arbete och i relation 

till patienter samt anhöriga (ibid.). I resultatet framgick att sjuksköterskor blir stressade av olika 

faktorer som påverkar möjligheten att tillgodose patienten god vård (Cronqvist et al., 2001; 

Olofsson et al., 2003). Oförmågan att fatta de beslut som är förenliga med att tillgodose 

patienterna god vård bidrar därmed till sjuksköterskors stress (Lambert & Lambert, 2001). 

Benners beslutfattarmodell, enligt författarna till föreliggande studies tolkning, innebär att 

sjuksköterskor fattar beslut som grundas i forskningsbaserad kunskap eller på intuition baserat på 

erfarenhet men i samband med yrkesrelaterad stress påverkas sjuksköterskors val av andra 

faktorer. Påverkande faktorer i föreliggande studie visade sig vara bl.a arbetets höga tempo och 

minskad tid för förberedelser (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Resultatet visar att 

organisatoriska faktorer som bidrar till yrkesrelaterad stress påverkar patientsäkerheten. Enligt 

Kierkegaard (1996) är det genom våra val vi blir den vi är. När sjuksköterskor inte kan 

upprätthålla patientsäkerheten hindras sjuksköterskor från att vara den sjuksköterskan hen önskar 

vara. Ångest vilket enligt Kierkegaard är en rädsla att inte vara sann sig själv (ibid.). 

 

Förhållanden på arbetsplatsen 

 

När det gäller arbetsmiljön visar resultatet att yrkesrelaterad stress leder till konsekvenser som 

konflikter mellan kollegor och att sjuksköterskor lämnade yrket (Letvak & Buck, 2008; 
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Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015; Berland et al., 2008). Enligt Kalisch & Xie (2014) leder 

konflikter mellan kollegor och bristande teamarbete till att ett ökat antal fel inom vården begås 

som kan leda till allvarliga komplikationer (ibid.). Enligt Benner (1984) grundar sig våra beslut 

antingen på forskningsbaserad kunskap eller på intuition. Organisatoriska faktorer har resulterat i 

att sjuksköterskor fattar beslut som bortgår från initiativ-humanistmodellen eftersom forskning 

visar på att besluten sjuksköterskan påverkas ta riskerar leda till allvarliga komplikationer (ibid.). 

Flera studier har påvisat sambandet mellan högre antal sjuksköterskor på avdelningar och 

minskade komplikationer som återinskrivning, reoperationer och dödlighet (Diya, Van den 

Heede, Sermeus, & Lesaffre, 2012; Hinno, Partanen, & Vehvilainen-Julkunen, 2012).  

Resultatet visar att yrkesrelaterad stress leder till att sjuksköterskor lämnar yrket. Författarna 

antar därmed att en minskad yrkesrelaterad stress hade resulterat i att fler sjuksköterskor stannat 

inom yrket och därmed minskat risken för oönskade konsekvenser. Enligt Benners (1984) 

beslutfattarmodell är en tolkning att sjuksköterskor fattar beslut grundade i forskningsbaserad 

kunskap eller på intuition baserat på erfarenhet. I samband med yrkesrelaterad stress kan 

intuitionen bli att lämna yrket. Sjuksköterskans intuition bör vara att stanna inom yrket men då 

måste organisatoriska förändringar som minskar risken för oönskade konsekvenser ske.  

 

Ett av fynden i litteraturstudien är den yrkesrelaterade stressens onda cirklar. Studien av 

Hamadan-Mansour et al. (2011) belyste att brist på stöd från ledningen ledde till fler konflikter 

med kollegor (ibid.). Resultatet i föreliggande studie påvisade att yrkesrelaterad stress bidrar till 

felpraktisering samt konflikter mellan kollegor (Cronqvist et al., 2001; Berland et al., 2008 ). 

Felpraktiseringen samt konflikterna innebär en skillnad mellan sjuksköterskors uppfattning av 

yrkesrollen och vad som faktiskt uppnås av sjuksköterskan i yrkesrollen. Faktorer som tex 

felpraktisering som orsakats av yrkesrelaterad stress orsakar därmed ytterligare yrkesrelaterad 

stress (Lambert & Lambert, 2001). Skillnaden mellan sjuksköterskans uppfattning av en 

yrkesroll och vad som faktiskt uppnås av sjuksköterskan i yrkesrollen kan även ses som en 

skillnad mellan vad individen vill vara och vad omständigheterna tillåter individen vara (ibid.). 

Enligt Kierkegaard (1996) är ångest en rädsla inför att inte vara sann sig själv. Yrkesrelaterad 

stress kan anses vara direkt kopplat till ångest och ett ständigt element i sjuksköterskans vardag 

(Kierkegaard, 1996). Yrkesrelaterad stress leder även till att sjuksköterskor lämnar sitt yrke med 

konsekvensen att omsättningen av personal ökar och därmed ökar arbetsbördan och stressen för 
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resterande personal. Författarna anser att de onda cirklarna måste brytas för att sjuksköterskors 

situation inte ska förvärras.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Föreliggande studie kan förhoppningsvis bidra med ökad förståelse för yrkesrelaterad stress och 

dess konsekvenser ur sjuksköterskors perspektiv. Fortsatt forskning kan bidra till möjligheten att 

förbättra sjuksköterskors arbetssituation. Resultatet kan i begränsad omfattning bistå personal 

inom hälsa- & omsorg i deras ansvar att förutse risker gällande arbetsmiljö.  

Genom ökad kunskap och vidare forskning inom det aktuella området kan möjlighet ges att tidigt 

identifiera tecken på yrkesrelaterad stress och därmed motverka dess konsekvenser.  

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelningen av föreliggande litteraturstudie har varit ekvivalent mellan författarna.   

Genom hela arbetsprocessen har planering och beslut fattats gemensamt av författarna. 

Författarna var likvärdigt delaktiga under artikelsökningen och samtliga valda artiklar har lästs 

av bägge författare. Studiens integrerade analys genomfördes tillsammans och föreliggande 

uppsats resultat har gemensamt författats.  
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Artikelmatris  
 

Författare Land/ år Design Etiskt 

hänsynstagande 
urval

/ 

bortf

all 

metod Huvudfynd Kvalité 

(Adriaensse

ns, De 

Gucht, & 

Maes, 2015) 

Nederländer

na/ 2015 

Kvantitat

iv 

Godkänd av 

sjukhusets 

etiska kommitté 

där 

undersökning 

n genomfördes  

308/ 

138 

Longitudi

nell 

Sjukskötersk

or som 

upplevde 

mer 

yrkesrelatera

d stress, 

mindre 

arbetstillfred

sställelse 

och 

känslomässi

g utmattning 

hade högre 

chans att 

sluta arbeta. 

Hög 

(Begat, 

Ellefsen, & 

Severinsson, 

2005) 

Sverige/ 

2005 

Kvantitat

iv 

Granskad och 

godkänd av 

chefssjuksköter

skor på 

sjukhusen där 

studien 

genomförts 

111/ 

40 

Frågeform

ulär/ 

deskriptiv/ 

korrelatio

nsanalys. 

Yrkesrelater

ad stress och 

oro kunde 

bidra till 

etiska 

konflikter 

för 

sjukskötersk

an. 

Medel-

hög 

(Berland, 

Natvig, & 

Gundersen, 

2008) 

Norge/ 2007 Kvalitati

v 

Godkänd av 

sjukhusledning

en på det 

sjukhus där 

undersökningen 

genomfördes 

23/0 Fokusgrup

pintervju 

er/ 

kvalitativ 

innehållsa

nalys. 

Den 

yrkesrelatera

de 

stressen 

medför att 

patientsäker

heten 

kan riskeras 

på 

grund av de 

ökade krav 

som ställs på 

sjukskötersk

or. 

Medel- 

hög 
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hänsynstagande /bort

fall 

(Cronqvist, 

Theorell, 

Burns, & 

Lutzen, 

2001) 

Sverige/2001 Kvalitati

v 

Granskad och 

godkänd av den 

etiska 

kommitteen vid 

medicinska 

fakulteten i 

Uppsala 

36/0 Semi-

strukturera

de 

intervjuer/ 

Innehållsa

nalys 

Yrkesrelater

ad stress 

medför att 

sjukskötersk

or 

upplever 

minskad 

kontroll över 

arbetssituati

onen, att de 

begränsas av 

svåra 

prioriteringa

r samt 

upplever 

svårigheter 

att 

tillgodose 

patienters 

behov. 

Hög 

(Hallin & 

Danielson, 

2007) 

Sverige/ 

2007 

Kvalitati

v 

Godkänd av 

etiska 

kommitteen vid 

Göteborgs 

Universitet 

20/5 Öppna 

intervjuer/

innehållsa

nalys 

Yrkesrelater

ad stress 

medförde 

ökade krav, 

känslor av 

otillräckligh

et, känslor 

av 

osäkerhet på 

den egna 

förmågan 

samt 

minskad 

kontakt med 

patienterna. 

Hög 

(Lees & Lal, 

2016) 

Australien/ 

2016 

Kvantitat

iv 

Undersökninge

ns protokoll 

godkändes av 

den etiska 

kommitteen vid 

humanistiska 

fakulteten vid 

Sydneys 

tekniska 

Universitet 

36/1 Frågeform

ulär samt 

registrerin

g av 

hjärnaktivi

tet för 

mätning 

av 

kognitiv 

förmåga 

Sjukskötersk

or som 

upplever 

yrkesrelatera

d stress har 

en ökad risk 

att utveckla 

ohälsosamm

a 

levnadsvano

Medel-

hög 
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r som i sin 

tur kan leda 

till sjukdom. 

Författare Land/år Design Etiskt 

hänsynstagande 
urval

/bort

fall 

Metod Huvudfynd Kvalité 

(Letvak & 

Buck, 2008) 

USA/ 2008 Kvantitat

iv 

Godkänd av 

universitets 

etiska kommitté 

samt godkänt 

av de tre 

deltagande 

sjukhusens 

ledning 

2100/

1777 

Frågeform

ulär/ 

korrelatio

nsanalys 

Ökad 

yrkesrelatera

d 

stress 

upplevdes 

minska 

sjukskötersk

ors 

produktivitet

. 

Sjukskötersk

or upplevde 

svårigheter 

att möta 

patienternas 

behov samt 

att den 

yrkesrelatera

de stressen 

ledde till att 

sjukskötersk

or lämnade 

yrket. 

Medel-

hög 

(Olofsson et 

al., 2003) 

Sverige/ 

2003 

Kvalitati

v 

Godkännande 

från 

avdelningsledni

ngen 

4/0 Semistrukt

urerade 

intervjuer/ 

innehållsa

nalys 

Sjukskötersk

ans 

upplevda 

stress kunde 

leda 

problem i 

yrkesutövan

det men 

även 

problematik 

utanför 

yrkesrollen 

Medel 

hög 

(Tajvar et 

al., 2015) 

Iran/ 2015 Kvantitat

iv 

Granskad av 

den etiska 

kommitteen vid 

Hormozgan 

Universitet 

72/16 Frågeform

ulär/ 

korrelatio

nsanalys 

Studien 

visar på ett 

samband 

mellan 

yrkesrelatera

Hög 



 

37 
 

d stress 

fysiska och 

psykiska 

åkommor 

Författare Land/år Design Etiskt 

hänsynstagande 
urval

/bort

fall 

Metod Huvudfynd Kvalité 

(Teo, 

Yeung, & 

Chang, 

2012) 

Australien/ 

2012 

Kvantitat

iv 

Godkändes av 

den första 

författaren då 

denna studien 

var del av en 

större 

undersökning 

som fått etiskt 

godkännande. 

Studien följde 

även 

obligatoriska 

etiska riktlinjer 

545/2

94 

Frågeform

ulär/ 

korrelatio

nsanalys 

Studien 

visade på att 

yrkesrelatera

d stress 

påverkade 

sjukskötersk

ors psykiska 

hälsa, 

arbetstrivsel 

samt 

organisatoris

ka 

engagemang

. 

 

Medel-

hög 

(Trybou et 

al., 2014) 

Belgien/ 

2014 

Kvantitat

iv 

Godkänd av 

den etiska 

kommitteen vid 

Universitetssju

khuset vid 

Ghent samt den 

medicinska 

fakulteten vid 

Université 

Libre de 

Bruxelles 

2066/

1539 

Sjukfrånv

arorapport 

er och 

frågeform

ulär/ 

deskriptiv/ 

korrelatio

nsanalys. 

Sjukskötersk

or som 

upplevde 

högre nivåer 

av 

yrkesrelatera

d stress var 

mer benägna 

att 

sjukanmäla 

sig. 

  

Hög 

 

 


