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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Att vara sjuksköterska idag är ett arbete som kräver mycket av individen som 

utför arbetet. I ett samhälle under ständig utveckling blir de ökade kraven och 

arbetsbelastningen ohållbar. Den arbetsrelaterade stressen påverkar sjuksköterskor både 

fysiskt och psykiskt och i sin tur även patientsäkerheten. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i 

sjukhusmiljö. 

Metod: En intervjustudie som utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Resultatet 

grundas på sju semistrukturerade intervjuer som genomgick en innehållsanalys. 

Resultat: De kategorier som det insamlade materialet kunde sammanställas i var Ökad 

medvetenhet hos patienten, Nya kulturer i sjukvården, Stressens inverkan samt 

Stresshantering. Resultatet visade att det är många olika faktorer som bidrar till 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress. Studien speglar även positiva sidor med stress genom 

att sjuksköterskan blir mer uppmärksam och skärpt.   

Slutsats: Stressig arbetsmiljö med tidsbrist präglar sjukvården idag. Sjuksköterskor riskerar 

sin egen hälsa på grund av yrkesvalet. Även om problemet debatteras i media bör det 

uppmärksammas mer. Att offra sin hälsa för ett yrke är inte hållbart. Vidare forskning krävs 

samt större medvetenhet om problemet hos arbetsgivaren. 
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INTRODUKTION 

Det finns olika faktorer som kan leda till arbetsrelaterad stress. Hög arbetsbelastning eller att 

det finns svårigheter i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens skyldighet 

att förebygga arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2016). Det kan till exempel beröra att 

öka bemanningen som i sin tur minskar pressen på arbetstagaren (ibid). Under de senaste åren 

har det varit rikligt med skriverier i media om massuppsägningar av sjuksköterskor inom 

landsting. Även rapporter om stora misstag inom vården har uppmärksammats (Westin, 

2017). I Region Kronoberg, där studien är utförd har antalet uppsägningar bland 

sjuksköterskor ökat från 4,2 % år 2010, till 7,3 år 2016 (ibid). Avgångssamtal och enkäter 

som genomförts i olika landsting visar att det beror på arbetsbelastning, arbetsmiljö och stress 

(ibid). Det påverkar även patientvården när erfarna sjuksköterskor försvinner och 

vårdskadorna förväntas att öka (Westin, 2017), därmed riskeras patientsäkerheten. 

1. BAKGRUND 

Arbetsmiljöverket (2016) beskriver arbetsrelaterad stress som en konsekvens som 

uppkommer med för hög arbetsbelastning. Vanliga orsaker till hög arbetsbelastning är 

skiftarbete samt brister i den fysiska miljön. För att upprätthålla balans på arbetsplatsen får 

inte kraven överstiga de resurser som finns (ibid). Idag innebär arbetsmiljön för 

sjuksköterskor mycket stress som i sin tur påverkar hälsan genom exempelvis trötthet och 

utbrändhet (Garrosa, 2008). Agervold (2001) menar att ökad stress på arbetet är 

sammankopplat med bristande kontroll hos sjuksköterskan. Sjuksköterskor arbetar med att 

hjälpa människor med sviktande hälsa, men riskerar själva att drabbas av ohälsa i samband 

med hög arbetsbelastning (ibid). Samtidigt beskriver ICN:s etiska kod (2014) att 

sjuksköterskor bör sköta sin egen hälsa så att förmågan att kunna ge vård inte äventyras.  

Gomes (2016) menar att stressen som sjuksköterskorna genomgår under sitt arbete påverkar 

deras fysiska och psykiska hälsa på ett negativt sätt. 

1.1 Stress 

Samhället utvecklas ständigt vilket även ökar kraven på människor. Stress är en process som 

sätts igång när människan är i fara (Skärsäter, 2009). Även om faran inte är verklig kan den 

mentala stressprocessen sättas igång. Det är olika från individ till individ hur hög stress du 

klarar av innan det påverkar hälsan. Vanliga tecken på att stressen gått för långt kan vara 

sömnsvårigheter, att dra sig undan sociala kontakter, oengagerad och minskad 

prestationsförmåga (Skärsäter, 2009). 
 

Lambert och Lambert (2008) menar att stress uttrycker sig olika från individ till individ. 

Stress kan även delas in i olika grupper beroende på hur de upplevs: Kognitiv, psykisk, 

känslosam eller med förändrat beteende (ibid). För att en situation ska definieras som 

stressfull ska den innefatta brist på kontroll och förutsägbarhet samt hur pass stresstålig 

personen är (Skärsäter, 2009). Det som upplevs som stress är en kombination av individen 

och omgivningen. När människan utsätts för stress startar en neurofysiologisk reaktion 

(Skärsäter, 2009). Det är en reaktion som gör människan inställd på kamp eller flykt. Olika 

hormoner utsöndras vilket höjer puls och blodtryck, men samtidigt sänker andra funktioner i 

kroppen (ibid). Stress är något alla upplever tidvis. Det kan vara ett plötsligt trauma som en 

bilolycka, en livshändelse såsom dödsfall eller skilsmässa (ibid). Däremot när en individ 

förblir i ett längre stresstillstånd kan de fysiologiska reaktionerna bidra till ett flertal skadliga 

hälsoproblem (Agervold, 2001). Bland annat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och 
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hjärtinfarkt (Strömberg, 2009). Agervold (2001) beskriver kopplingen mellan stressande 

upplevelser och fysiologiska reaktioner. Den psykologiska stressen som kan uppstå av för stor 

belastning på arbetet kan leda till en rad olika stressrelaterade sjukdomar (ibid). Skärsäter 

(2009) beskriver en ömsesidig påverkan mellan kropp och psyke. Fysiologiska sjukdomar 

påverkar psyket samtidigt som psyket ligger till grund för somatiska besvär. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att sjuksköterskan som själv drabbats av ohälsa inte klarar av att vårda 

en patient om. 

1.2 Sjuksköterskeprofessionen  

Den första svenska sjuksköterskeutbildningen öppnades år 1867 i Uppsala och påbörjade 

utvecklingen av utbildandet av sjuksköterskor i Sverige (Dahlborg, 2014). Det stora 

genombrottet kom 1884 då Sophiahemmets sjuksköterskeskola öppnade (ibid). Flera 

sjuksköterskeutbildningar fanns vilket orsakade att innehållet och längden på utbildningarna 

inte var detsamma varpå Svensk Sjuksköterskeförening bildades 1910 (ibid).  

 

Att vara sjuksköterska handlar om mer än praktisk kunskap (Moberg, 2007). Det behövs 

förståelse, färdighet, god värderingsförmåga samt ett förhållningssätt för att utöva yrket 

korrekt. Det krävs även god kompetens om professionen för att bibehålla respekten för yrket 

(Finnström, 2014). En viktig del i sjuksköterskeprofessionen går även ut på att respektera de 

mänskliga rättigheterna samt stå upp för människors rätt till autonomi under vårdtiden 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Autonomi är patientens rätt att vara med och 

bestämma i sin egen vård (Prignitz, 2014). Målet med vårdandet är att sjuksköterskan ska 

stödja patientens hälsoprocesser, lindra lidande samt främja välbefinnandet. Detta sker genom 

ett förhållningssätt med patienten i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010). Moberg (2007) 

menar att sjuksköterskor måste vara lyhörda för patientens ansiktsmimik för att kunna 

uppfatta förändringar i patientens mående. Professionen inbegriper även etiska riktlinjer, ICN, 

som sjuksköterskor ska använda som vägledning i sin yrkesutövning (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Riktlinjerna utgår från den etik och värdegrund som ska råda 

inom vårdandet (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Värdegrunden (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016) belyser att patientens värdighet och integritet ska respekteras. 

Samtidigt ska medvetenhet om att patienten befinner sig i en utsatt situation under vårdtiden 

finnas hos sjuksköterskan. Syftet med att ha en värdegrund för professionen är att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt för sjuksköterskor (ibid).  
 

Varje sjuksköterska har ett ansvar för att upprätthålla sitt yrkeskunnande och sin kompetens. 

Det innebär att på eget initiativ hålla sig uppdaterad om ny forskning och kunskap i takt med 

utveckling (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Anledningen är att upprätthålla kvalitén på 

omvårdnaden med bästa tillgängliga kunskap för varje patientens enskilda behov (ibid). 

Sjuksköterska är ett yrke som anses innebära hög arbetsstress (Costa, & Martins, 2011). 

Aiken et al (2008) menar att hög arbetsbelastning innebär ökad risk för utbrändhet hos 

sjuksköterskor och att patientsäkerheten försämras vid undermåliga arbetsförhållanden. 

1.3 Psykiska upplevelser 

Arbetsmiljöverket (2016) definierar arbetsrelaterad stress som en konsekvens av för hög 

arbetsbelastning. Situationer med hög arbetsbelastning kan åstadkomma försämrad psykisk 

och fysisk hälsa, med risk att drabbas av känslomässig utmattning som kan leda till 

utbrändhet (Khamisa, et al 2015). Utbrändhet är ett psykiskt syndrom orsakat av 

arbetsrelaterad stress samt hur nöjd sjuksköterskan är med arbetsplatsen (Khamisa, et al, 



 6 

2016). Sjuksköterskor som arbetar på somatiska avdelningar har högre risk att drabbas av 

utbrändhet (Voltmer, Wingenfeld et al. 2013). Faktorer som påverkar hur mottaglig 

sjuksköterskan är för arbetsrelaterad stress är ålder och engagemang för arbetet (ibid). Hur 

stressen hanteras påverkar även risken för utbrändhet eftersom det inverkar på hur 

sjuksköterskan kontrollerar situationen (Gomes, 2013). Piko (2006) menar att psykosomatiska 

symptom är vanligt vid uppkomsten av utbrändhet. Symptomen kan vara exempelvis 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem och känslomässig irritabilitet (Socialstyrelsen, 

2017). 

 

Enligt Khamisa, et al (2015) är arbetsrelaterad stress ett resultat av hög arbetsbörda, problem i 

personalgruppen samt brist på resurser. Dessa faktorer påverkar även hur nöjd sjuksköterskan 

är med sitt arbete. Samtidigt är moralisk stress en faktor som påverkar uppkomsten av 

utbrändhet (Rushton et al, 2015). Voltmer och Wingenfeldt et al (2013) menar att samarbete 

på arbetsplatsen leder till mindre stress. Med mindre stress på arbetsplatsen påtalar 

Manojlovich och DeCicco (2007) risken för att sjuksköterskan gör fel minskar. 

1.4 Patientsäkerhet och vårdlidande 

Tomic och Tomic (2010) menar att arbetsbelastningen är en betydande faktor i förhållande till 

sjuksköterskans ork och engagemang. Arbetsbördan på sjuksköterskor är idag hög eftersom 

arbetet inkluderar både psykiska och fysiska utmaningar. Till följd av detta klarar inte alltid 

den anställde att uppfylla de krav som ställs på sjuksköterskan (Tomic, & Tomic, 2010). Den 

psykiska belastningen består främst av arbete med väldigt sjuka och palliativa patienter, 

medan den fysiska belastningen berör förflyttningar och lyft av patienter (ibid). När 

arbetskraven är större än resurserna som finns på arbetsplatsen ökar risken utmattning (Zito, 

2016). Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som har höga krav på sig under arbetet, vilket 

påverkar risken för utmattning (Zito, 2016). Samtidigt orsakar den ökade arbetsbördan att 

kvaliteten på uppgifterna som ska göras försämras (Flinkman, 2013). Hibberd och Norris 

(2015) beskriver sjuksköterskors upplevelser utifrån deras kvalitativa studie om hög 

arbetsbörda vid personalbrist. En bidragande faktor för sjuksköterskans oro var att de 

ofrivilligt skulle skada någon patient samtidigt som de önskade ge patienten den tid och vård 

som de behöver, men att tiden inte fanns. 

 

När patientsäkerheten försämras vid stress och tidsbrist ökar också risken för vårdlidande hos 

patienterna (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan innebära att vården inte är vårdande (ibid). 

Att sjuksköterskor inte alltid klarar av att prestera sitt yttersta är mänskligt. Det innebär att 

sjuksköterskan inte engagerar sig i patientens problem, som kan resultera i att vårdkvalitén 

sjunker samt att patientens hälsoprocesser inte kan stärkas (Dahlberg, & Segesten, 2010). 

Vårdlidande kan uppstå eftersom det finns brister i vården (ibid). Som patient kan det kännas 

förnedrande och förödmjukande att vara i behov av hjälp och varken blir sedd eller hörd av 

sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärldsteorin i centrum, eftersom 

individuella erfarenheter ligger till grund för resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). Det 

innebär att det är ett vetenskapligt synsätt med patienten i fokus. Ett vårdvetenskapligt 

perspektiv kan alla yrkesgrupper inom sjukvården tillämpa, den är inte avsedd för endast 

sjuksköterskor (Dahlberg & Segesten, 2010). Inom vårdvetenskapen ser sjuksköterskan varje 

patient som unik med egna känslor, erfarenheter och värderingar (Birkler, 2005). De begrepp 

som präglar den teoretiska referensramen är hälsa, livsvärld samt vårdarna.  

2.1 Hälsa 

WHO definition av hälsa från 1946 säger att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Men hälsan är ett fenomen 

som är svårt att förklara och endast kan förstås av den personen som upplever den. Hälsan 

berör hela människan och är ett tillstånd med känsla av jämvikt i livet (Dahlberg, & Segesten, 

2010). Människans livssituation speglas av den personliga hälsan vilket innebär att den 

påverkas negativt om människan inte upplever sig vara i jämvikt i livet. Hälsan är därför 

någonting som kan påverkas om en sjuksköterska upplever arbetet som stressigt, eller om 

arbetsbördan är för hög (Dahlberg, & Segesten, 2010). Hälsa är högst individuellt. En person 

kan däremot uppleva hälsa trots ohälsa. Detta innebär att trots ohälsa vara förmögen att känna 

välbefinnande i tillvaron (Birkler, 2007). 

2.2 Livsvärld  

Livsvärld är ett centralt begrepp i det vårdvetenskapliga perspektivet (Dahlberg & Segesten, 

2010). Livsvärlden förstås som den upplevs av den unika individen. Alla människor har olika 

erfarenheter, vilket påverkar den personliga livsvärlden, och därmed synen på världen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att vårdandet ska bli så bra som möjligt måste 

sjuksköterskan ha insikt i patientens livsvärld. Patientens livsvärld är högst personlig då 

patienterna är experter på sig själva medan sjuksköterskan är experter på vårdandet. Dessa bör 

därför kombineras för ett ultimat vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden förstås 

som den upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010). Det innebär att även sjuksköterskans livsvärld 

påverkas av dagliga situationer. Samma sak kan upplevas på olika sätt av olika individer 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att patienten kan uppfatta sjuksköterskan som 

lugn och utan stress, medan verkligheten för sjuksköterskan är något annat.  

2.3 Vårdarna  

Vårdarna är sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas perspektiv på arbetsplatsen är viktigt då en 

god vård är svår att ge om miljön inte upplevs som positiv. Ohälsa på arbetsplatsen kan 

innebära att kvalitén på vårdandet försämras och att patientens perspektiv hamnar i 

skymundan (Dahlberg & Segesten, 2010) Sjuksköterskans jobb är att vårda. Stress blir en 

oundviklig bieffekt av för hög arbetsbörda på arbetsplatsen (ibid). Vid stressituationer på 

arbetsplatsen kan sjuksköterskan uppleva att de inte räcker till, vilket kan ge uppkomst till 

negativa tankar och känslor (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

 
 



 8 

3. PROBLEMFORMULERING 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan är ett stort problem som kan skapa ohälsa hos 

personal och patienter. Som sjuksköterskestudenter upplevs stressen på arbetsplatsen påtaglig 

eftersom sjuksköterskor har ofta hög arbetsbörda och många patienter att ta hand om. Mycket 

tyder på att sjuksköterskor är särskilt utsatta för arbetsrelaterad stress och de negativa 

konsekvenser som medföljer. Flera studier har visat att arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor och vårdpersonal förekommer mer frekvent än hos andra yrkesgrupper. Till 

följd av detta ökar risken för utbrändhet, fysiska och psykiska besvär, samt att patientvården 

riskeras. Sjuksköterskeyrket har visats vara mottagbara för arbetsrelaterad stress, trots detta 

finns inga lösningar eller förbättringar på problemet.  
 

Brist på tid och kontroll samt den arbetsrelaterade stressen det genererar kan orsaka en sämre 

arbetssituation för sjuksköterskor med ökad risk att drabbas för ohälsa. Utöver risken att 

drabbas av ohälsa i arbetet, kan även patientsäkerheten påverkas när stressen hos 

sjuksköterskor är hög. Därför är det viktigt att fortsätta undersöka olika faktorer som ger 

upphov till den arbetsrelaterade stressen. Samtidigt är vårdmiljön i ständig förändring vilket 

sjuksköterskan måste anpassa sig till. Dessutom måste sjuksköterskan ständigt uppdatera sin 

kunskap om nya riktlinjer och arbetsmetoder. Det är stora krav på sjuksköterskan och därför 

viktigt att fortsätta undersöka hur den arbetsrelaterade stressen påverkar denne. Trots alla 

studier och forskning inom området finns det fortfarande ingen direkt lösning på problemet 

med arbetsrelaterad stress. Därför är det viktigt att belysa hur sjuksköterskornas upplever 

problemet så att det skapas ytterligare medvetenhet kring problemet.  
 

4. SYFTE  

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress i 

sjukhusmiljö. 
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5. METOD  

Intervjustudien utgick från en kvalitativ metod, eftersom det är människans upplevelse som 

ligger grund för resultatet. Studien hade en induktiv ansats, vilken ansågs lämpligt eftersom 

det kommande resultatet baserades på erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2016) som 

ska jämföras och beskrivas (Bryman, 2011). Genom detta skulle syftet kunna besvaras. 

Sjuksköterskeyrkets människosyn är holistiskt (Nortvedt & Grimen, 2006), vilket betyder att 

människans ses som en helhet och varken definieras av fysiska eller psykiska faktorer 

(Nortvedt & Grimen, 2006). Detta innebär att fokus är på hela människan, både kropp och 

själ, fysiskt och psykiskt (ibid). 

5.1 Datainsamling  

Under våren 2017 insamlades data genom sju intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på 

olika somatiska avdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. I en kvalitativ studie föredras en 

datainsamlingsmetod anpassat för kvalitativa studier eftersom denna metod tillåter 

informanterna att berätta om sina upplevelser med egna ord (Forsberg & Wengström, 2015). 

Intervjumetoden som användes var en semistrukturerad metod. Det innebär att det var en 

intervjuguide (Bilaga 1) med friare struktur där det finns utrymme för följdfrågor (Forsberg & 

Wengström, 2015). Intervjuerna skedde på den plats som informanterna valt. Detta gjordes 

för att få informanterna att känna sig så bekväma som möjligt och för att undvika störande 

moment. Om informanterna godkände, spelades intervjun in för att undvika risken för 

feltolkning av materialet (Forsberg & Wengström, 2015). Båda författarna deltog under 

samtliga intervjuer, där en av författarna ställde frågor medan den andra antecknade svar, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck hos informanten. Författarna hade innan intervjun förklarat 

hur intervjun var upplagd, samt att det tilläts längre tystnader för att ge informanten tid att 

tänka. 

5.2 Urval och urvalsförfarande 

Informanter till studien lokaliserades genom ett nominerat urval, vilket innebar att den första 

informanten efter genomförd intervju fick ge förslag på andra informanter som har erfarenhet 

om det studien undersöker (Forsberg & Wengström, 2015). Den första sjuksköterskan 

lokaliserades genom bekvämlighetsurval som passade inklusionskriterierna. Samtliga 

informanter tog del av ett informationsbrev (Bilaga 2) som beskrev syftet med studien, 

kriterier för att delta samt samtyckesformulär (Bilaga 3). I studien deltog sju informanter, från 

olika somatiska avdelningar från ett sjukhus i södra Sverige. 

5.2.1 Pilotintervju  

En intervjuguide (Bilaga 1), skapades och genomfördes med den första informanten. Det är en 

pilotintervju vars syfte var att bedöma relevansen av intervjufrågorna (Pilot & Beck, 2016). 

Pilotintervjun höll tillräckligt hög kvalitét för att inkluderas i resultatet.  

5.2.2 Inklusionskriterier  

För att delta i studien skulle informanterna ha en svensk examen i sjuksköterskeutbildning 

och arbetat i Sverige som sjuksköterska i minst fem år. Vid tiden för intervjun skulle de ha 

arbetat på samma somatiska avdelning i minst ett år. Detta tidsintervall valdes för att få en 

tydligare bild av stressen hos en erfaren sjuksköterska. Det valdes även eftersom nyutbildade 
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sjuksköterskor kan uppleva en annan sorts stress eftersom de eventuellt inte kommit in i sin 

yrkesroll. Författarna ville undersöka den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor som är 

säker i yrkesrollen men ändå upplever stress på arbetsplatsen. Svensk sjuksköterskeutbildning 

valdes för att avgränsa studien till ett land. 

5.2.3 Exklusionskriterier 

De exklusionskriterier som valdes för studien var sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom något område, eller som arbetat som sjuksköterska i mindre än fem år. Även 

sjuksköterskor som hade arbetat i fem år, men hade en sjuksköterskeutbildning från ett annat 

land uteslöts från studien. 

5.3 Analys 

Författarna närvarade på samtliga intervjuer och hörde allt material från informanterna 

tillsammans. Intervjuerna har sedan lästes igenom var för sig och sedan tillsammans för att 

förstå helheten (Graneheim & Lundman 2003). Därefter transkriberades texten.  

Resultatet analyserades enligt Graneheim och Lundman (2003) modell om kvalitativ 

innehållsanalys av text byggd på intervjuer. Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger 

för att förstå texten som en helhet. 

 

Texten delades sedan in i meningsenheter. Det vill säga betydande meningar för det 

kommande resultatet som framkommit i texten. Dessa kondenserades därefter utifrån innehåll. 

Det innebär att korta ner meningen, ta bort icke relevanta ord och endast använda det som är 

betydelsefullt i meningen. De kondenserade meningarna lästes sedan igenom som en helhet 

och delats in i koder. Koder är de ord som beskriver innehållet i de kondenserade meningarna. 

Koderna jämfördes och diskuterades utifrån skillnader och likheter, som i sin tur delades in i 

underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2003). Därefter gjordes ett 

kodschema (Bilaga 4) enligt Polit och Beck (2012) så att materialet kunde struktureras upp 

och sammanställa resultatet. 

 

6. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska informanten visas hänsyn genom integritet och 

sekretess vid datainsamling. Eftersom studien bygger på intervjuer innebär det att 

informanterna mottagit information om Helsingforsdeklarationen (2013), vilket betyder att 

informanternas deltagande grundas på samtycke och är frivilligt. De har även rätten att 

avbryta intervjun, samt att neka att svara på frågor utan att uppge anledning. Materialet har 

även hanterats konfidentiellt genom kodning och avidentifiering för att följa 

konfidentialitetskravet enligt Helsingforsdeklarationen (2013).  
 

Endast författarna har haft tillgång till materialet för att skydda informanterna enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). Denna information gavs till informanterna både muntligt 

och skriftligt för att säkerställa att informanterna kan sina rättigheter (Bilaga 3). De etiska 

riktlinjerna är till för att respektera samt bevara anonymiteten hos informanterna (ibid).   
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6.1 Förförståelse 

I kvalitativa intervjustudier är det viktigt att författarna är medvetna om sin förförståelse. 

Forsberg och Wengström (2015) menar att förförståelse är den kunskap som författarna 

besitter inom området innan forskningen äger rum. Detta kan i sin tur påverka resultatet samt 

hur materialet analyseras. Att redovisa förförståelsen är ett kvalitetskrav i en kvalitativ studie. 

Det kan vara utgångspunkten för hur informationen tolkas eftersom personliga erfarenheter 

eventuellt kan ha påverkat analysen (Forsberg & Wengström, 2010). Det var av vikt att utföra 

studien med minsta möjliga förförståelse eftersom det annars kunnat påverka studiens resultat 

(Birkler, 2007). Det gjordes genom medvetenhet om den enskilda förförståelsen och inte låta 

studien påverkas av egna erfarenheter, samt endast analysera utifrån materialet från 

intervjuerna. Eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse bemöts 

informanter på samma sätt som sjuksköterskan möter patienten; som en unik individ, med 

egna upplevelser, erfarenheter och värderingar (Birkler, 2005). 

6.2 Etiska överväganden 

Studien bygger på personliga upplevelser och genomgick av den orsaken en etiskt 

egengranskning (Bilaga 5) där frågorna 1-5 besvarades med nej. Det innebär att ingen 

ansökan om etikprövning krävs (Etikkommitén, Sydost, 2016). Inga personuppgifter 

insamlades utan materialet kodades direkt samt att inget material underhölls eller 

förvanskades. Endast information som var aktuell för studiens syfte återfinns i studiens 

resultat (Helsingforsdeklarationen 2013). Tillstånd för intervjuerna hämtades från samtliga 

informanter (Bilaga 3). 
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7. RESULTAT 

De sju informanterna som intervjuades var mellan 28-62 år gamla. I genomsnitt hade 

informanterna arbetat i ca 16 år som sjuksköterskor (7 år - 40 år). Den kvalitativa 

innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundmans (2013) resulterade i fyra kategorier och 

sju underkategorier. Kategorierna som framkom var Ökad medvetenhet hos patienten, Nya 

kulturer i sjukvården, Stressens inverkan samt Stresshantering.  
 

Tabell 1.  

Kategorier Underkategorier 

Ökad medvetenhet hos patienten Självdiagnostisering och Journaltjänster 

Nya kulturer i sjukvården Förändrat samhälle, Språkbarriärer 

Stressens inverkan  Sjuksköterskans hälsa, Patientsäkerhet och 

bemötande 

Stresshantering Strategier, Positiv stress 

 

7.1 Ökad medvetenhet hos patienten 

Materialet påvisade att ökad medvetenhet hos patienten var en faktor för stressen som 

sjuksköterskor upplevde på arbetsplatsen.  

7.1.1 Självdiagnostisering och Journaltjänster 

Insamlat material tyder på att sjuksköterskor upplevde att patienter sitter hemma och söker på 

sina symptom för att få upp en möjlig diagnos. Vid första mötet med patienter var det vanligt 

att patienten redan hade en uppfattning om vilken diagnos som kunde vara aktuell. Utöver att 

patienten redan införskaffat förkunskap om en diagnos, så delgav patienterna gärna sina 

misstankar till sjuksköterskan. Detta var en stressande situation för sjuksköterskan, eftersom 

det inte är sjuksköterskans uppgift att ställa diagnos utan läkarens. När en patient utan 

medicinsk utbildning försökte förstå hur deras symptom hänger ihop kunde det bli 

frustrerande för patient och sjuksköterska.  

 

Patienterna är så insatta i allting nu för tiden, då det finns så mycket på internet. 

Vi blir ifrågasatta hela tiden i allt vi gör. Man måste hela tiden beskriva varje 

steg. Det känns som man måste motivera allt som görs och varför (Intervju 3).  

 

Samtidigt kunde det vara bra att ha möjligheten att söka på symptom, trots att det blev 

ytterligare en stressfaktor för sjuksköterskan. Frågor kring medicinering samt varför läkaren 

valt något läkemedel istället för ett annat. Enligt en intervju användes ofta läkemedel från en 

billigare tillverkare och det kunde vara svårt för vissa patienter att förstå. Självdiagnostisering 

visade sig var stressande för både patient och sjuksköterska. För sjuksköterskan innebar 

självdiagnostisering ibland mer arbete, eftersom det kunde ta längre tid att förklara för 

patienterna att deras självdiagnos inte stämmer med läkarens bedömning. 
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Under de senaste åren har journaltjänster online blivit tillgängligt för privatpersoner. 

Diagnoser, provsvar, remisser och journalanteckningar kan läsas. Det har visat sig att 

patienterna ibland har haft möjligheten att läsa sin journal hemifrån, och kommit över 

information som läkaren inte hört av sig med till patienten än. För en privatperson utan 

medicinsk utbildning kan det naturliga vara att söka upp det som står i journalen på internet. 

Det kunde leda till en eventuellt felaktig diagnosbild, tvetydighet av sin situation samt skapa 

osäkerhet.  

 

När jag har arbetat har det hänt att utskrivna patienter ringt till oss på 

avdelningen och varit frustrerade då det läkaren har sagt motstrider det som de 

har läst på internet. De anklagar oss för att inte säga hur allvarligt läget är, då de 

faktiskt har googlat sina diagnoser (Intervju 5). 

 

Som citatet från intervju 5 visar kunde oroliga patienter vara en onödig stressfaktor. Samtal 

från oroliga patienter som blivit utskrivna tar tid från patienterna på avdelningen som var i 

behov av vårdpersonalens tid. Samtalen handlade främst om att lugna patienten och fråga om 

patienten ville boka tid för återkoppling med läkare. Samtidigt fanns det mycket positivt med 

journaltjänster eftersom det ökar transparensen i vården. Det framkom att det kunde skapa 

både ångest och stress för sjuksköterskan att veta att patienten hade möjligheten att läsa allt. 

Ett skrivfel kunde göra att patienten kände sig kränkt eller missuppfattad av sjuksköterskan. 

7.2 Nya kulturer i sjukvården 

I intervjuer framkom det att sjukvården hade förändrats. Både positiva och negativa 

situationer beskrevs som kunde tillkomma med nya kulturer och språk på arbetsplatsen. 

7.2.1 Förändrat samhälle 

I intervjuerna framkom att förändringen av samhället även påverkat sjukvården. Materialet 

visade att sjuksköterskorna var eniga om att det var spännande och lärorikt att möta nya 

kulturer, men att det även kunde skapa en moralisk stress. Det innebar osäkerhet i hur 

situationen skulle hanteras och var vanligt förekommande vid möte med en patient från annan 

kultur enligt informanter. Intervjuerna visade att sjukvården var annorlunda idag jämfört med 

för 15 år sedan. ”När jag började jobba var det inte alls lika ofta som man inte förstod vad 

patienten sa. Hela samhället är förändrat, och det märks i sjukvården” (Intervju 4).  

Det framkom två åsikter om bemötandet av patienter med annan kultur. Det ena var att 

behandla alla patienter likvärdigt samt vikten av att anpassa sig till patienten. 

I samband med möte av patienter med annan kultur kunde det vara tidskrävande att lära sig 

hur anpassningen skulle ske. Det berodde främst på att det krävdes kunskap om patientens 

kultur och hur bemötandet skulle ske enligt patientens sed. Ibland kunde det vara svårt om det 

dessutom fanns en språkbarriär. Det tog också tid att rapportera angående patienten till 

resterande i personalgruppen. Särskilt om det fanns rutiner som avvek från standard. Kunskap 

om patientens kultur behövde finnas hos hela personalstyrkan. Det framkom även att det alltid 

fanns patienter som var mer tidskrävande, men att personalen var mån om att möta patienter 

på deras villkor. 

7.2.2 Språkbarriärer 

Det visade att det var frustrerande när en patient inte förstod vad personalen försökte förmedla 

och tvärtom. Språkbarriärer var en stressfaktor eftersom det tog längre tid att förstå vad 
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patienten menade samt att förmedlandet av information som patienten behövde. Det fanns 

möjlighet att boka telefontolk med det krävdes planering från sjuksköterskans sida. Patienten 

hade ofta en anhörig som var bättre på språket och ville använda dem som tolk. Emellertid 

framkom att det inte var etiskt, eftersom det inte gick att garantera att informationen patienten 

sa till sin anhörig framfördes. Därmed också om patienten hade förstått innebörden av 

sjuksköterskans information. Det innebar att språkbarriären kunde leda till nedsatt 

patientsäkerhet eftersom sjuksköterskan aldrig kunde ha full kontroll på situationen. 

”Det är jobbigt när man inte riktigt kan nå fram till sin patient. Jag kan ju aldrig vara säker 

på att patienten förstår vad jag menar” (intervju 7). Risken för bristande patientsäkerhet 

berodde främst på risken för att information föll bort vid kommunikation genom en tredje 

part. Vid telefontolk kunde det bli problem eftersom tekniken ofta var besvärlig eftersom 

sjuksköterskan inte var van vid att använda den utrustningen som krävdes. Användningen av 

telefontolk och anhörig kunde leda till missuppfattningar som inte uppstod vid samspråkighet. 

Missuppfattningar kunde leda till att patientsäkerheten riskerades. Vid intervjuerna framkom 

det att vid förekomst av språkbarriärer på arbetsplatsen ökade stressen eftersom det innebar 

mer arbete. 

7.3 Stressens inverkan  

Intervjuerna som genomfördes påvisade hur stressen på arbetsplatsen påverkade 

sjuksköterskans hälsa. Stressen på arbetsplatsen påverkade även bemötandet av patienter 

negativt och riskerade att minska patientsäkerheten. 

7.3.1 Sjuksköterskans hälsa   

Intervjuerna visade att arbetet som sjuksköterska ofta var stressigt. “Jag skrek i bilen efter 

avslutat arbetspass” och “Jag vände ut och in på mig själv, gjorde allt men fick inget 

tillbaka” är meningar som framförts under intervjuerna. Efter kvällspass ofta var svårt att 

varva ned vid hemkomst. Det antogs bero på att sjuksköterskan ständigt var i rörelse under 

arbetet eftersom det alltid fanns något som behövde göras. Ofta var det dessutom stressigt 

precis innan skiftbytet, eftersom kvällsmedicinen skulle delas ut och nattpersonalen skulle ha 

rapport. Även nedvarvning var svår på kvällarna på grund av sjuksköterskans skiftarbete. 

Åsikterna var eniga om att det var slitsamt att arbeta kväll, för att dagen efter ha ett dagspass. 

Även tröttheten var mer påträngande dagen efter kvällspass eftersom vilan mellan 

arbetspassen blev kortare vid skifte mellan kväll och dagspass. Insomningssvårigheter 

förekom också efter avslutat kvällspass. De ansåg att möjligheten att varva ned efter ett 

arbetspass var grundläggande för att behålla välmående. Dagar när det däremot varit högt 

tempo var det svårt att slappna av eftersom tanken av att ha glömt något infann sig som en 

dålig magkänsla. Magkänslan följde med hem tillsammans med tankar om att arbetet inte 

skötts korrekt och även känsla av att vara otillräcklig när patientens behov inte bemötts. 

Materialet visade att kollegor hade gått in i väggen på grund av hög stress och stor 

arbetsbelastning. En av informanterna hade själv gått in i väggen.  

 

Jag vet helt ärligt inte själv hur jag klarade av det arbetstempot så länge som jag 

gjorde, samtidigt är jag arg på mig själv för att jag offrade min egen hälsa bara 

för att göra ett bra jobb (Intervju 2).  

 

Informanten ifråga märkte inte den dagliga påverkan från arbetsplatsen tills det blev omöjligt 

att ta sig upp ur sängen på morgonen. I efterhand hade familjen märkt att något var fel, det var 

lätt att nonchalera sina egna symptom på icke-välmående. Samtliga intervjuer påvisade att 
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den upplevda stressen på arbetet orsakade negativa konsekvenser. Det kan vara svårt att 

somna på kvällar efter arbetsdagar med mycket stress. Även magproblem och svårigheter att 

fokusera på umgänge med familjen uppkom eftersom arbetet hängde med hem.  

7.3.2 Patientsäkerhet 

I intervjuerna framkom det att sjuksköterskor upplevde att stressen påverkar deras arbete. Det 

händer att vården sjuksköterskan gav vid stressade situationer var sämre, eftersom risken för 

slarvfel ökade, vilket påverkade patientsäkerheten negativt.  

 

Jag har en gång för länge sedan gett fel tabletter. Men då tog jag kontakt med 

läkaren direkt. I en stressig situation har jag även givit ett intravenöst läkemedel 

utan att spä det (Intervju 1). 

 

Känslan när något går fel är tung. Rädslan för att patienten ska drabbas av konsekvenser 

kombinerat med en oro att förlora sin legitimation om patienten skulle drabbas av allvarliga 

påföljder. När ett fel har gjorts drabbar det även självförtroendet eftersom det lätt för tankarna 

till att inte duga till att utföra arbetet. Det påverkar arbetet ytterligare negativt. Upplevelser 

om risken för att göra felbedömningar ökade när de var stressade. Det berodde på att det fanns 

mindre tid att göra en bedömning på, samt att stressen orsakade högre risk till självtvivel. Det 

ansågs att arbete i team underlättade när bedömningar skulle göras, eftersom det alltid fanns 

en kollega att fråga om råd i närheten även om tiden var knapp. 
 

Det var inte enbart läkemedelsfel som var risk för patientsäkerheten enligt informanterna. Det 

kunde även vara undernäring, trycksår och fallskador. Under en stressig arbetsdag kunde det 

vara svårt att hinna med att hjälpa patienterna till toaletten. Det har även hänt att 

personalgruppen skjuter upp att vända en patient en kortare stund, men att även en kortare 

stund kan bidra till risk till trycksår. En stressig miljö kunde få sjuksköterskan att tappa fokus 

på det relevanta.  

 

Jag tappade all basal kunskap jag behöver för att utföra mitt arbete korrekt. Jag 

var förtvivlad över att min patient skulle till operation utan att ha ätit lunch, när 

man ska vara fastande 6 timmar innan (Intervju 3).  
 

När det var mycket stress på arbetet upplevdes det att det kan vara svårt att behålla ett 

professionellt förhållningssätt. Det vittnades om incidenter där patienter fått uppleva korta 

svar och snäsande kommentarer. Även situationer där sjuksköterskan kom på sig själv med att 

vara på väg ut ur patientrummet när samtalet fortfarande pågick. Det kunde vara svårt att ge 

patienten den tid som behövdes. Särskilt när det fanns en medvetenhet om att inte hinna 

färdigt allt som skulle göras. Åsikterna om bemötande var varierade, då vissa sjuksköterskor 

menade att deras bemötande sällan påverkades av stress utan endast i extrema situationer. 

7.4 Stresshantering 

Vid upplevelsen av arbetsrelaterad stress var det viktigt att själv skapa strategier för att 

hantera situationen. Antingen under stressen eller efter för att ha möjlighet att varva ned. 

Lagom med stress kunde ha en positiv effekt eftersom engagemang och motivation uppstod 

för att kunna göra det bästa av situationen. Intervjuerna visade dock att en för hög stressnivå 

påverkade sjuksköterskan negativt.  
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7.4.1 Strategier  

Hanteringen av den personliga stressen var individuell men nödvändig för att ha kontroll över 

situationer på arbetsplatsen med högt tempo. Det beskrevs hur sjuksköterskorna hanterade sin 

egen stress. Det framkom att majoriteten av informanterna hade en gemensam faktor för 

stresshanteringen. De valde att kommunicera med sina kollegor under situationer med hög 

stress.  
 

För mig tycker jag det underlättar när jag pratar mycket med mina kollegor… 

inte klaga eller gnälla för det förstör bara, Men när vi är tydliga med vem som 

gör vad och vad vi redan gjort slipper vi gå efter varandra och inse att något 

redan är gjort. Det sparar så mycket tid (Intervju 6). 
 

Det visade att det var svårt att få till ett möte i arbetsgruppen för genomgång när det var 

mycket att göra. Samtidigt underlättade det i längden. Det framkom även att svårigheten ofta 

låg i att någon i arbetsgruppen fastnat i ett tidskrävande moment hos en patient. Det kunde 

därför vara svårt att bestämma exakt tid för när mötet skulle ske. Det ansågs att 

reflektionsstund i slutet av dagen hjälpte för att bearbeta dagen och göra sig av med onödig 

spänning innan passet avslutades. Vikten av att kunna prata fritt utan att bli dömd av 

kollegorna påpekades. Det var ovanligt att hinna reflektera eftersom tiden inte räckte till. När 

passet var avslutat vill personalen hellre hem framför att ha reflektionsstund på arbetsplatsen. 

Möjligheten att varva ned kunde bero på transportsättet till arbetet. Att cykla eller gå hem 

fungerade avslappnande, eftersom tid för att tänka igenom dagen fanns. Att hitta sin egen 

strategi för att hantera stressfulla situationer angås vara ett sätt för bearbeta arbetsklimatet, 

eftersom all stress inte måste ha en negativ påverkan.  

7.4.2 Positiv stress 

Intervjuerna visade att en viss grad av stress kan vara bra för yrkesutövningen. Är tempot för 

lugnt på arbetsplatsen är det lätt att glömma saker och bli för avslappnad. Den positiva 

stressen som finns på arbetet uppmärksammades eftersom de dagar som arbetet fungerade 

bäst var ofta de som innefattade lagom med stress. Lagom med stress gör att sjuksköterskan 

blir skärpt, uppmärksam och har ett effektivt arbetstempo. Att kunna prioritera det viktigaste 

först och lägga upp dagen steg för steg även om det är mycket att göra, är något som visat sig 

ha en positiv inverkan. 
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8. DISKUSSION 

Studiens resultat visade att det finns flera olika faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress. 

Resultatet belyser även positiv stress samt hur den arbetsrelaterade stressen kan hanteras. 

Dagens teknik utvecklas och det gör även kunskapen hos privatpersoner med tillgång till 

internet. Resultatet tydde på att sjuksköterskans handlingar behöver motiveras i större 

omfattning, vilket tillsammans med tidsbrist skapar en stressande arbetsmiljö. Det var inte 

bara sjuksköterskans hälsa som påverkades av en stressande arbetsmiljö, utan även 

patientsäkerheten. 

8.1 Metoddiskussion 

Denna studie om arbetsrelaterad stress var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. 

En kvalitativ metod var att föredra då syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter. 

Genom denna metod erhölls en djupare kunskap av det efterfrågade, samt att det eftersträvade 

var kvalité före kvantitet (Forsberg & Wengström, 2015). Med vald metod kunde syftet 

besvaras på ett lämpligt sätt. 
 

I kvalitativ forskning används sällan statistik eller numeriska värden för att redovisa resultat 

(Forsberg & Wengström, 2015). I intervjuer framgår beskrivningar av upplevelser vilket var 

studiens syfte och därför valdes metoden. Forsberg och Wengström (2015) menar att denna 

metod ökar trovärdigheten i en studie. Eftersom att studiens syfte var att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse var en intervjustudie lämplig, för att resultatet skulle bli mer djupt 

och beskrivande. Intervjustudie valdes även för att ha möjligheten att komma med unika 

följdfrågor anpassade efter tidigare svar. Möjligheten att ställa följdfrågor hade exempelvis 

inte varit möjligt om vid en enkätstudie istället. 
 

Nominerat urval valdes eftersom det var det smidigaste sättet att få ihop lämpliga informanter 

snabbt. Den första informanten som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval spred vidare 

information till kollegor som passade inklusionskriterierna. Ett nominerat urval kan vara en 

nackdel eftersom det kan ha påverkat resultatet. Informanterna kan ha känt varandra eller 

befunnit sig i samma bekantskapskrets och kan därför haft liknande åsikter trots arbete på 

olika vårdavdelningar. Forsberg och Wengström (2015) menar att urval till kvalitativa studier 

inte är stickprov av populationen, eftersom det består av att välja enheter av människor och 

tillfällen som kan ha överförbarhet till andra liknande situationer (ibid). Studiens syfte var i 

behov av sjuksköterskor, som upplevt arbetsrelaterad stress varför inte största möjliga 

urvalsbredd krävdes för ett resultat som besvarar studiens frågeställning och syfte (ibid).  

 

Valet att använda nominerat urval togs eftersom författarna hade en kontakt som passade in 

på inklusions-kriterierna som själv var intresserad av att delta i studien. Författarna var endast 

bekanta med den informant som valdes genom bekvämlighetsurval och var därför medvetna 

om risken av förförståelse vid intervjun. Resterande informanter mötte författarna första 

gången vid intervjutillfället, och anses ha mer trovärdighet då risken för förförståelse är 

mindre. 
 

Informationsbrev till studiedeltagarna delades ut tillsammans med samtyckesformulär av den 

första informanten med avsikt att upplysa deltagarna om studiens syfte och rättigheter. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) är medverkande i en studie berättigade till att veta sina 

rättigheter. Eftersom studiens deltagare och sjukhuset är anonyma, samt att studien endast 

behandlar upplevelser, valdes det att avstå från insamlande av samtyckesformulär från 
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avdelningschef. Det ansågs inte relevant eftersom studiens resultat inte behandlar eller 

avslöjar den specifika arbetsplatsen eller ort. Avidentifiering av allt material har utförts, vilket 

skyddar anonymiteten (Forsberg & Wengström, 2015). Att skydda deltagarnas anonymitet 

ansågs vara mer relevant än att väcka eventuella spekulationer på arbetsplatsen. I efterhand 

uppfattas det som en etisk svaghet, eftersom det inte bevisats att arbetsgivare godkänt den 

anställdes deltagande, trots att samtliga deltagare uppgett godkännande. Vidare har inte 

metoden varit optimal eftersom deltagaren fick eget ansvar att lämna information till 

avdelningschef. Forsberg och Wengström (2015) menar att intresset för att samla in ny 

information måste vägas mot kravet att skydda studiedeltagarna.  
 

Studien innefattade sju intervjuer varav en var en pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes 

med den informant som valdes genom bekvämlighetsurval. Samtliga informanter uppfyllde 

inklusionskriterierna. Forsberg och Wengström (2015) menar att vid planering av en 

kvalitativ intervju ska syfte och problemområde vara klarlagt för att få ett bra resultat. 

Även pilotintervjun kunde inkluderas i resultatet eftersom intervjuguiden genererade relevant 

material som passade studiens syfte (ibid.).  

 

Etiska aspekter av det nominerade urvalet skulle kunna vara att informanter som tillfrågats av 

bekvämlighetsurvalet eventuellt känt sig tvingade att delta. Samtliga deltagare har blivit 

informerade om Helsingforsdeklarationen (2013) och var därmed medvetna om att 

deltagandet i studien var frivilligt.  

 

Av de sju informanter som deltog i studien var det sex kvinnor och en man. Utfallet av 

könsuppdelningen i studien var slumpmässigt. Eftersom upplevelser är individuella samt att 

genomförda intervjuer inte har påvisat skillnad mellan könen går det att anta att 

könsuppdelningen inte påverkat studiens resultat.  
 

Författarna valde i tidigt skede att låta informanterna bestämma plats för intervju eftersom det 

ansågs bidra till en mer bekväm miljö. Författarna bedömer att det kan ha varit till fördel 

eftersom att det hade kunnat upplevas stressfullt för informanten att genomföra intervjun på 

sin arbetsplats. Genom valet av genomförande kunde det även undvikas att informanten 

genomförde intervjun på lunchrast, med tidspress att vara klar till rastens slut. Därmed kunde 

intervjun ske i valfri takt, med utrymme för informanten att tänka genom sina svar. 

För att få fram ett resultat gjordes en innehållsanalys av de inspelade intervjuerna enligt 

Graneheim och Lundbergs (2013) modell om kvalitativ innehållsanalys. Metoden utfördes för 

att få fram det materialet som ansågs relevant för studiens syfte. Materialet har först 

analyserat enskilt och sedan tillsammans. När en bild av helheten framkom diskuterades 

likheter och skillnader. Därigenom kunde rubrikerna till resultatet sammanställas. Fördelar 

med att först analysera materialet var för sig var att få en egen uppfattning av materialet utan 

påverkan från den andra.  

 

Däremot om det analyserat materialet inte hade haft några likheter, hade det varit en nackdel 

eftersom det försvårat sammanställningen av resultatet. Forsberg och Wengström (2015) 

menar att tolkningen av materialet påverkas vid olika perspektiv, eftersom det är individuellt 

hur informationen tolkas vid analysering.  
 

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes för att begränsa urvalet. Ett inklusionskriterium 

var att sjuksköterskan arbetade på en somatisk sjukhusavdelning. Kriteriet valdes då 

avdelningsarbete skiljer sig från exempelvis hemsjukvård, vilket kunde innebära att 

faktorerna som orsakar stress är olika. Tidsintervallet på arbetstiden valdes av samma 

anledning. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan fortfarande vara ovana vid yrkesutövningen, 
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och sjuksköterskor som har yrkesvana och erfarenhet eftersöktes. Valet att endast välja 

sjuksköterskor som genomgått sin utbildning i Sverige togs eftersom sjuksköterskor med 

likvärdig utbildning efterfrågas. 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie vilket genererar att resultatet inte är överförbart 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Överförbarhet behandlar om resultatet kan tillämpas på 

andra situationer eller grupper. Författaren kan skapa förutsättningar för högre överförbarhet, 

genom en noggrann beskrivning av studiens kontext (ibid).  

 

Forsberg och Wengström (2015) menar att kvalitativ forskning bidrar till evidens genom 

förmedling av deltagarnas upplevelse på ett fenomen. Genom kvalitativa studier kan 

individers reaktioner och beteende beskrivas och läsaren kan få en förståelse (ibid). Forsberg 

och Wengström (2015) menar att studier där igenom kan bidra till utveckling av strukturer 

samt policyförändringar som berör enheten deltagare i studien.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Informationen som framfördes under intervjuerna analyserades och kategoriserades i de fyra 

kategorierna; Ökad medvetenhet hos patienten, Nya kulturer i sjukvården, Stressens inverkan 

på sjuksköterskan samt Stresshantering. Allt ifrån kommunikationsproblem till patienternas 

oändliga tillgång till information på internet angavs som stressande moment för 

sjuksköterskan.  
 

Studien visade att språkbarriärer och kommunikationsproblem var stressande moment för 

sjuksköterskan. Detta menar även Bernard, Whitaker och Ray et al (2006) som i sin studie 

visar att språkbarriärer på arbetsplatsen är ett hinder för kvalitetsvård och därmed orsak till 

stress. Denna studie visar att 97 % av sjuksköterskor upplever språkbarriärer som stressande 

och som ett hinder för bra vård (ibid.). Det kan antas att i takt med att Sverige får nya kulturer 

i samhället ökar även trycket på sjukvården. Med nya kulturer och annat språk menar även 

Bernard, Whitaker och Rays et al (2006) studie att barriärer kan försvåra vården. Författarnas 

studie har påvisat liknande fynd angående svårigheter med språkbarriärer och anpassning till 

andra kulturer. 
 

I resultatet framkom det att psykisk ohälsa och utbrändhet var några konsekvenser av 

arbetsrelaterad stress, vilket styrks av Gardulf, Söderström och Orton et al. (2005) vars studie 

som visar att sjuksköterskor lämnar sina arbeten på grund av stress och arbetsrelaterad 

utmattning samt sämre kvalité på patientvården (ibid). 

Det insamlade materialet visade att utbrändhet är en komplikation som sjuksköterskor kan 

drabbas av till följd av arbetsrelaterad stress. Det kan tolkas som att den individuella 

stresshanteringen var en avgörande faktor, och att sjuksköterskor behövde skapa ett eget sätt 

för att varva ned. Baserat på resultatet går det även att anta att den arbetsbelastning som 

bidrog till utbrändhet begränsade sig till enstaka avdelningar. 
 

Föreliggande studie visade att sjuksköterskors hälsa påverkades av arbetsrelaterad stress samt 

att det var svårt att varva ned efter ett kvällspass, eftersom detta innebar att sjuksköterskan 

fick mindre kvalitetssömn. Skipper, Young och Coffey (2005) har visat hur kvinnors hälsa 

påverkas av att arbeta skift som sjuksköterska. Det visade sig att sjuksköterskor som arbetar 

annat än dagskift hade större risk att drabbas av negativa hälsoaspekter. Arbetsmiljöverket 

(2016) menar att minst elva timmars vila behövs mellan varje arbetspass, vilket inte kan 

uppfyllas om sjuksköterskan går av sitt kvällspass vid 21.00 för att vara tillbaka på arbetet 
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klockan 07 morgonen därpå. Att arbetsrelaterad stress drabbar sjuksköterskors hälsa är inte 

hållbart i längden. Resultatet i studien visade att även patientsäkerheten drabbades av stress 

hos sjuksköterskor, vilket tidigare studier också har visat. Podsakoff et al (2007) påpekar att 

de vårdskador patienter kan drabbas av under sin vårdtid går hand i hand med 

sjuksköterskeyrkets stressiga karaktär. Föreliggande studie visade att inte all stress behöver 

leda till negativa konsekvenser, eftersom stressen även kunde upplevas positiv och 

motiverande. 
 

Moustaka och Constantinidis (2010) menar att vissa situationer som sjuksköterskeyrket 

innehåller alltid kommer vara stressiga, till exempel vid livshotande tillstånd. Trots detta är 

sjuksköterskor generellt sett mer utsatta för stress på grund av det fysiska, psykiska och 

sociala aspekterna av sitt yrke. De menar att det är dessa faktorer som bidrar till utbrändhet 

och sjukskrivning, vilket i sin tur påverkar patientvården (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att en bra vårdande relation är grunden för en bra vård med patienten i fokus. Har 

sjuksköterskan inte tid att samtala med sina patienter kommer den vårdande relationen att bli 

påverkad negativt. Det finns inte någon möjlighet att ge patienten exakt den vård som denne 

behöver, när det inte fanns tid för patient och sjuksköterska att samtala med varandra. Detta 

kan leda till att patienter inte känner förtroende till sjuksköterskan. Risken att patienten inte 

berättar allt för sjuksköterskan ökar vilket minskar patientsäkerheten. Bemötande är därför är 

en viktig aspekt i kommande vårdrelation, för att ge patienten bästa möjliga vård.  

 

En skiljaktighet som speglade sig i resultatet var att det även finns positiv stress. En viss 

mängd stress kunde bidra till ökad koncentration och prestationsförmåga. En studie som 

jämför sjuksköterskors kommunikation i stressande-/icke stressande situationer av André och 

Frigstad et al (2016) stärker detta. Studien visade att kommunikationen och 

uppgiftsorientering försämrades under stressande situationer. Samtidigt ökade den kreativa 

förmågan signifikant, med innebörden att sjuksköterskan motiverades till kreativitet under en 

viss mängd stress (ibid).  
 

Studien visade hur patientens ökade medvetenhet speglar sig i sjukvården. Den oändliga 

mängd information som kan hittas på internet av alla med tillgång till mobiltelefon. Att 

privatpersoner kan läsa sin journal med provsvar och journalanteckningar är en positiv 

utveckling för patienters delaktighet i vården. Emellertid har resultatet visat att det kan bli 

ytterligare en stressfaktor för både sjuksköterska och patient. Inga vetenskapliga artiklar som 

stödjer detta har hittats. Däremot hittades en kandidatuppsats som berörde ämnet, vilket kan 

tolkas som att detta perspektiv är en ny stressfaktor i sjuksköterskeyrket.  
 

Resultatet visade även att patienters självdiagnostisering var en stressfaktor för 

sjuksköterskan. Även här saknas vetenskapliga artiklar som behandlat liknande fynd. 

Människor är unika och hanterar stress på olika sätt. Informanterna i studien var generellt sett 

eniga om att ett bra sätt att hantera sin stress är bra kommunikation med sina kollegor. Att 

kunna avsluta dagen med 10 minuter reflektion kan behövas för att sjuksköterskan ska kunna 

släppa stressen på arbetet. Detta är dock inte enbart sjuksköterskans ansvar utan även 

arbetsgivaren bör utveckla metoder som hjälper sjuksköterskor att hantera den stress som 

kommer med arbetet. Arbetsrelaterad stress som påverkar hälsan är inte något sjuksköterskan 

utsättas för på grund av yrkesvalet. Kinnunen- Amoroso och Liira (2014) stärker det i sin 

studie som visar att det finns ett stort behov av stresshantering på arbetsplatsen. Det är därför 

ytterst angeläget att arbetsgivaren eller ledningen tar tag i detta problem så att det kan ske en 

förändring som minskar arbetsrelaterad stress. 
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9. SLUTSATS 

Att patienter har möjligheten att läsa sina journaler online orsakar ökat krav på sjuksköterskan 

och blir en påfrestning för hälsan. Sjuksköterskans måste motivera sina handlingar i större 

omfattning än tidigare. Patienterna ställer högre krav och därför krävs mer kompetens och 

kunskap från sjuksköterskans sida. Detta är ett relativt nytt fynd, eftersom det saknas 

vetenskapliga artiklar som berört detta ämne. Arbetsrelaterad stress behöver mer 

efterforskning för att få en tydligare kartläggning av hur det kan relateras till tidsrelaterad 

stress.   
 

Arbetsrelaterad stress gör att sjuksköterskor tvingas välja mellan patientens välbefinnande och 

sin egen hälsa. Tidsbrist och stressiga miljöer kan få sjuksköterskan att känna sig otillräcklig 

och att genomföra arbetet fortare för att hinna med, men ändå uppleva att det inte räcker till. 

Stressade sjuksköterskor följs ofta av försämrad patientsäkerhet. Hög arbetsbelastning gör det 

svårt för sjuksköterskan att få en helhetsbild av patienten. Att fokusera på patientens fysiska 

och emotionella behov kan försvåras vid den tidsbrist som hög arbetsbelastning orsakar. 

Istället händer det att sjuksköterskan låser sig vid patientens fysiska behov och bortser från de 

emotionella behoven. Sjuksköterskan bör inte offra hälsan för sitt yrke, men det är dessvärre 

vanligt i sjuksköterskans arbetsmiljö. Stora förändringar krävs av arbetsgivaren för att 

sjuksköterskor ska kunna ge bättre vård utan att den egna hälsan påverkas.  
 

Arbetsrelaterad stress är ett problem i många yrkesgrupper, men särskilt inom vården. 

Sjuksköterskan ansvar för patienternas liv, och därför kan arbetsrelaterad stress få ofattbara 

konsekvenser. Samhället är under ständig utveckling och även stressfaktorerna på arbetet 

förändras. Därför behöver fortsatta studier inom ämnet utföras, eftersom det som anses som 

stressfaktorer i nutid inte upplevdes stressande för 10 år sedan.  

9.1 Förslag på framtida forskning  

Vidare forskning inom området kan exempelvis vara skillnader i hur män och kvinnor 

upplever arbetsrelaterad stress, samt att undersöka hur patienter upplever vården de får av 

sjuksköterskan vid arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskeyrket kommer alltid innefatta stress på 

grund av oförutsägbara situationer. Däremot bör stressen kunna minska till den grad där 

sjuksköterskans hälsa inte påverkas av yrkesutövandet.   
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från, http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html.pdf?print-media-

type&footer-right=%5bpage%5d/%5btoPage 

 

Hibbert-M, J., & Norris, J. (2015). Striving for safety: experiences of nurses in a hospital 

under siege. Journal of Advanced Nursing, 17(4), 487-495. doi: 10.1111/j.1365-

2648.1992.tb01934.x 

 

Khamisa, N., Oldenburg, B., Peltzer, K., Illic, D. (2015). Work related stress, burnout, job 

satisfaction and general health of nurses. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 12, 652-666. doi:10.3390/ijerphl10100652 

 

Khamisa, N., Peltzer, K., Ilic, D., Oldenburg, B. (2016). Work related stress, job satisfaction 

and general health of nurses: A follow-up study. International Journal of Nursing Practice, 

22, 538-545. doi: 10.1111/ijn.12455 

 

Kinnunen-Amoroso, M. Liira, J. (2014). Finnish Occupational Health Nurses' View of Work-

Related Stress. Workplace Health & Safety, 62(3), 105-112. doi: 10.3928/21650799-

20140219-04 

 

Lambert,V,A., & Lambert C,E. (2008). Nurses’ workplace stressors and coping strategies. 

Indian Journal of Palliative Care, 14(1), 38-44. 

 



 24 

Lundman, B., Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: (red.) Granskär, 

M., Höglund-Nielsen, B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Manojlovich, M., DeCicco, B. (2007). Healthy work environments, nurse-physician 

communication, and patients' outcome. American Journal of Critical Care, 16(6), 536-543. 

 

Moberg, Å. (2007). Hon var ingen Florence Nightingale - Människan bakom myten. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Moustaka, Ã., Constantinidis, T-C. (2010). Sources and effects of Work-related stress in 

nursing. Health Science Journal, 4(4), 210-216. 

 

Nortvedt, P., & Grimen, H. (2006). Sensibilitet och reflektion: filosofi och vetenskapsteori för 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  
 

Hur definierar du stress?  

 

Vad innebär arbetsrelaterad stress för dig?  
 

Hur upplever du stress på din arbetsplats? - Beskriv/förklara!  
 

Vad upplever du som stressigt på arbetet?  
 

Vill du ge något exempel på positiv/negativ stress från din arbetsplats? 

 

Hur har dina patienter eventuellt drabbats av att du har för mycket att göra på din arbetsplats? 

- Exempel!  
 

Hur hanterar du arbetsrelaterad stress? 

 

Hur har den arbetsrelaterade stressen förändrats under ditt yrkesliv?  
 

Känner du att att tar med dig “arbetet hem” efter avslutat arbetspass? 

Vid ja - Följdfrågor som ex hur ofta, vad beror det på osv. 

Vid nej - Fortsätta intervju.  
 

Har du något du vill tillägga om dina erfarenheter av arbetsrelaterad stress? 
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BILAGA 2 - INFORMATIONSBREV 

 

Förfrågan och information om deltagande i en intervjustudie med syfte att studera 

sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

 

Vi heter Amanda Berglund och Elina Martinsson och läser till sjuksköterska på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Studien vi vill genomföra ingår i vår kursplan och vi har valt att 

göra en intervjustudie med sjuksköterskor som uppfyller följande villkor; 

□ Svensk sjuksköterskeutbildning. 

□ Arbetat minst 5 år som sjuksköterska i Sverige på somatisk sjukhus avdelning. 

□ Arbetat på samma avdelning i minst 1 år. 

Om du är intresserad av att delta, så du som informant välja plats för intervjun som beräknas 

ta mellan 30-40 minuter. Vi rekommenderar en plats med avskildhet där du känner dig 

bekväm. Vi kommer behandla materialet från intervjuerna konfidentiellt, samt att inga 

personuppgifter samlas in. Materialet kommer dessutom avidentifieras så att inga 

vårdavdelningar eller personer kommer kunna identifieras i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Amanda Berglund, ab222wq@student.lnu.se 

Elina Martinsson, em222hb@student.lnu.se 

Kontakt med handledare vid förfrågan.  
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BILAGA 3 - SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Samtyckesformulär till deltagande i studien ”Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad 

stress i sjukhusmiljö”. 

Kontaktuppgifter till intervjuarna 

Amanda Berglund och Elina Martinsson 

Mejladress: ab222wq@student.lnu.se eller em222hb@student.lnu.se 

 

□ Jag godkänner deltagande i studien och att intervjun spelas in. 

□ Jag har fått information om Helsingforsdeklarationen och mina rättigheter, att kunna 

dra tillbaka intervjun eller specifika svar samt rätten att avböja att svara på en fråga 

utan ge författarna en anledning. 

□ Jag har gått information om att materialet jag lämnar är konfidentiellt och att endast 

författarna kommer ta del av hela intervjun. Jag har även fått information om att 

materialet kommer raderas när studien är genomförd. 

□ Jag har läst informationsbrevet som jag tilldelats med syfte att veta vad studien 

handlar om.  
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Underskrift av informant 

--------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande och datum 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Underskrift av studenter    

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande och datum  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BILAGA 4 - INNEHÅLLSANALYS 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man känner hela tiden att 

man inte räcker till 

ordentligt. Man jobbar 

fortare och fortare men det 

är ändå aldrig tillräcklig. 

Tillslut påverkas ens egen 

hälsa. Det funkar inte i 

längden.  

Det känns som att man 

är otillräcklig. Man 

jobbar fortare och 

fortare men räcker ändå 

aldrig till. Tillslut 

påverkans den egna 

hälsan, vilket inte 

funkar i längden. 

-Känslan av 

otillräcklighet 

-Stress 

påverkan egna 

hälsan 

Sjuksköterskans 

hälsa 

Stressens 

inverkan på 

sjuksköterskan 

Ett ex, om man visar hur 

mycket man har och göra, 

hur stressad man är, så kan 

patienterna känna att de är 

i vägen och inte är viktiga 

nog. Ett lugnt bemötande 

är väldigt viktigt samt att 

vara ärlig att jag just nu 

inte har tid, men jag 

kommer tillbaka om en 

liten stund. Man får 

prioritera det viktigaste 

hela tiden 

Visar man hur mycket 

man har att göra, kan 

patienterna känna sig 

ivägen och att de inte är 

viktiga nog. Ett lugnt 

bemötande är viktigt 

samt att vara ärlig om 

att jag just nu inte har 

tid, men kommer 

tillbaka. Man får 

prioritera. 

-Patienter 

känner sig 

ivägen 

- Prioritera det 

viktigaste 

- Viktigt med 

lugnt 

bemötande 

Strategier Stresshantering 

Kraven ökar hela tiden på 

oss sjuksköterskor. 

Patienterna är så insatta i 

allting nu för tiden, då det 

finns så mycket på 

internet, så vi blir 

ifrågasatta hela tiden. Man 

måste hela tiden beskriva  

Kraven ökar på oss 

sjuksköterskor. 

Patienterna är insatta i 

allting då det finns så 

mycket på internet. Vi 

blir ifrågasatta i varje 

steg man gör och måste 

motivera. 

-Motivera sina 

handlingar, 

-Insatta 

patienter,  

-Högre 

arbetskrav 

Självdiagnostisering Ökad 

medvetenhet 

hos patienten  

Sedan har trycket på 

sjukvården ökat väldigt 

mycket. Patienter söker 

vård mycket oftare nu. 

Sedan har ju Sverige fått 

mycket nyinflyttade som 

är vana vid att gå till 

doktorn så fort deras barn 

får feber. De är inte vana 

vid egenvård många av 

dom.  

Trycket på sjukvården 

har ökat väldigt mycket. 

Patienter söker oftare 

vård. Sverige har även 

fått mycket nyinflyttade 

som har andra 

sjukvårdsvanor.  

-Ökat tryck på 

sjukvården 

- Patienter 

söker vård 

oftare 

-Nyinflyttade 

med andra 

vanor 

Förändrat samhälle Nya kulturer i 

sjukvården 
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BILAGA 5 - MALL FÖR EGENGRANSKNING 

 Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, 

kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande inför 

rådgivande etisk bedömning/granskning  

   

 Projekttitel: Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad 

stress i sjukhusmiljö 

   

 Projektledare: balbalbalblablalalal    

 

Handledare: Ja Tveksamt Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör hälsa 

eller sexualliv) 

  

x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  

x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460)  

  

x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)?  

  

x 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 

det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information om Etikprövningsnämnden se 

www.epn.se. Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen 

genom att kryssa när punkten är uppfylld: 
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  Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 

kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig 

person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

x   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är namngivna 

(prefekt, verksamhetschef eller motsvarande) 
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BILAGA 6 – SÖKSCHEMA BAKGRUND OCH DISKUSSION   

Bakgrund  
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Cinahl 2017-02-03 Nurses (MM) 13,399  

  AND stress (MH) 24 1 

Cinahl 2017-02-03 Nurses (MM) 13,399  

  AND Work (TI) 1,619  

  AND engagement 13 1 

Cinahl 2017-02-03 Nurses (MM) 13,399  

  AND workload (MH) 181  

  AND health (MJ) 31 1 

Cinahl 2017-02-06 Nurses (MM) 13,399  

  AND experience (TI) 113  

  AND hospital 18 1 

Cinahl 2017-02-06 Nurses (MM) 13,399  

  AND experiences (TI) 116  

  AND hospital 22 1 

Cinahl 2017-02-07 Nurses (MM) 13,399  

  AND stress (AB) 132  

  AND work environment (AB) 17 1 

Cinahl 2017-02-07 Stress (TI) 19,378  

  AND nurses (MJ) 373  

  AND mental health 31 1 

Cinahl 2017-03-23 Work-related stress (TI) 167  

  AND burnout 27  

  AND nurses 16 2 

Cinhal 2017-03-23 Nurses (MM) 13,399  

  AND work enviroment (MM) 242  

  AND hospital (AB) 44 1 
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Pubmed 2017-04-06 Nurses 224,497  

  AND work-related stress 939  

  AND general health 141  

  AND burnout 50 1 

Cinahl 2017-04-06 Nursing care 9,025  

  AND stress 331  

  AND emotions 20 1 

Cinahl 2017-04-06 Burnout (MJ) 2,621  

  AND reflection  28  

  AND work-related stress (AB) 3 1 
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Resultat 
 

Databas Datum Sökord Antal Träffar Utvalda Artiklar 

Cinahl 2017-05-08 Nursing Care 203,261  

  AND Stress 7,181  

  AND Language Barriers 22 1 

Cinahl 2017-05-08 Nurses 358,216  

  AND Stress Factors 6,198  

  AND Quit job 10 1 

Cinahl 2017-05-10 Nursing 370,767  

  AND How to handle stress 15 1 

Cinahl 2017-05-10 Patient safety in nursing 11,350  

  AND Stress consequences 25 1 

Cinahl 2017-05-10 Nursing 370,767  

  AND Work related stress 872  

  AND Physical Consequences 14 1 

PubMed 2017-05-10 Challenge Stressors 943  

  AND Job attitudes  2 1 

Cinahl 2017-05-09 Communication (MW) 44,563  

  AND Nurses 9,110  

  AND Non stress 30 1 

 


