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Sammanfattning    

Sjuksköterskor vittnar om en allt mer pressad arbetssituation. Höga krav kan äventyra 

både sjuksköterskans hälsa och patientsäkerheten. Syftet är att beskriva relevanta 

faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar vårdandet. Metoden som använts är 

baserad på Axelssons modell för systematisk litteraturstudie. De valda artiklarna är från 

olika länder vilket intressant nog visar att sjuksköterskor världen över verkar ha en 

liknande arbetsmiljö med liknande faktorer som påverkar möjligheterna till att skapa 

förutsättningar för vårdande. Genom att beskriva återkommande faktorer som påverkar 

vårdandet, både fysiska och psykiska, kan sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal 

få en större medvetenhet om vad som påverkar deras möjligheter att vårda patienterna.  

I resultatet framkom bland annat nio underkategorier som är: ”Leva upp till 

förväntningar och krav”, ”maktlöshet och hopplöshet”, ”osäkerhet relaterat till 

erfarenhet”, ”arbetsbelastning”, ”bemanning och personalkompetens”, ”ökat arbetskrav 

och ansvar”, ”stöd ifrån- och förtroende för –ledning”, ”medarbetarrelationer” och ”tid 

för patientkontakt”. Dessa underkategorier delades in i tre huvudkategorier som är: 

”känslomässiga faktorer”, ”arbetsorganisatoriska faktorer” och ”psykosociala faktorer”. 

Vi identifierade många likheter i de faktorer som framkommer i de valda artiklarna. 

Diskussionen visar att uppsatsens viktigaste resultat var upplevelsen av stress hos 

sjuksköterskorna vilket kan påverka förmågan att ge en god vård. Ett annat viktigt 

resultat var brist på stöd, feedback och känsla av kontroll hos sjuksköterskorna vilket 

ökar risken för stress. Resultatet i den här studien kan användas vid förbättringsarbete i 

arbetsmiljön på sjukhusavdelningar. 
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INLEDNING 

Under vårt tidigare arbete som undersköterskor på sjukhus och under utbildningen till 

legitimerade sjuksköterskor har vi många gånger blivit uppmärksammade på de höga 

krav som ställs på sjuksköterskorna. Det är exempelvis krav på att hinna med alla sina 

arbetsuppgifter på ett sådant sätt att arbetet är patientsäkert och följer de etiska 

värderingar, lagar och författningar som sjuksköterskan arbetar under. Krav på att ge en 

god och hälsofrämjande vård som kan ge patienter en upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Krav på att behärska och hinna med alla de medicintekniska och 

administrativa uppgifter som sjuksköterskor idag har. Centralt är att skapa en vårdande 

relation till varje unik patient där denne upplever trygghet, blir sedd och bekräftad.  

 

Sjuksköterskorna ställer även egna krav på sitt vårdande och sig själva. Vi har upplevt 

att tiden under ett arbetspass inte tycks räcka till det arbete sjuksköterskorna har; de 

arbetar övertid, tar kortare eller inga raster och avstår till och med toalettbesök. Vi har 

sett sjuksköterskor gråta på sitt arbete för att de är stressade och frustrerade över, som 

de uttryckte det, ”att aldrig räcka till” för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter och 

samtidigt hinna ge patienterna den tid och omsorg som de behöver. Sjuksköterskor som 

vi har fått handledning av under perioder med verksamhetsförlagd utbildning har ofta 

stannat för att arbeta vidare efter ordinarie arbetstid då vi gått hem. 

 

I den massmediala debatten och på sociala nätverk finns idag insändare från 

sjuksköterskor som beskriver en alltmer pressad arbetssituation. Detta kan ge 

konsekvenser som försämrad patientsäkerhet och försämrad hälsa hos sjuksköterskor. 

Som nästan färdiga sjuksköterskor på väg ut i yrket är sjuksköterskors beskrivningar av 

arbetsmiljön oroande.  

 

Detta fick oss att fundera på hur arbetsmiljön på sjukhus ser ut för sjuksköterskor och 

hur deras arbetsmiljö i sin tur påverkar vårdandet och relationerna till patienterna. Finns 

forskning kring sjuksköterskors arbetsmiljö och hur den påverkar vårdandet? Vilka är 

de faktorer som påverkar arbetssituationen? 

 

 

 

BAKGRUND 

Kort historik över sjuksköterskeyrkets utveckling 

Sjuksköterskeyrket i Sverige har en mer än hundraårig historia. Att vårda var tidigt en 

acceptabel sysselsättning för kvinnor. Sjuksköterskorna skulle se yrket som ett kall och 

därmed avstå från att skaffa familj för att helhjärtat ägna sig åt vårdande (Willman 

2009). Samhällsförändringar under 1930-talet startade en strejk- och demonstrationsvåg 

i Sverige. Det var bland annat sjuksköterskeelever som ställde sig på barrikaderna, de 

proklamerade att tider med dåliga löner, oreglerad arbetstid och kall var över vilket 

ledde till att villkoren för sjuksköterskor blev bättre. På 1950-talet blir 

sjuksköterskeyrket ett licenserat yrke och sjuksköterskorna får vårdvetenskapen som 

eget vetenskapsområde (Willman 2009). Under 2000-talet arbetar sjuksköterskan inom 

ett flertal verksamhetsområden med mycket skiftande arbetsuppgifter - skola, 
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äldreomsorg, sjukhus, privata kliniker med mera. Människor i alla åldrar och med eller 

utan funktionshinder finns i sjuksköterskans yrkesområde (Kristoffersen & Ottvik-

Jensen, 2006, ss. 175-185). 

 

Sjuksköterskans professionella vårdande 

Vårdande är liksom människa, hälsa och miljö ett av vårdvetenskapens kärnbegrepp. 

Det beskriver vårdvetenskapens intresseområden. Till vart och ett av dessa begrepp 

söker vårdvetenskapen svara på frågor som hur och vad (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003, s.17). Eriksson (2004, s. 8) tolkar vårdande som något 

naturligt mänskligt sprunget ur relationen mellan mamman och hennes nyfödda barn, 

där grundmotivet är att vilja den andre väl. Denna relation kallar Eriksson ”naturlig 

vård”. När den naturliga vården inte räcker till behövs professionell vård. Den naturliga 

vården ingår i professionell vård (von Post 1999 se Wiklund 2003, s.154) men här i ska 

också finnas kompetens, vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet, en skyldighet mot 

patienten och den ska styras av en etisk kod. Ett professionellt vårdande bygger på etik. 

International Council of Nursing (ICN) (2007, ss.3-8) har i sin etiska kod för 

sjuksköterskor fastslagit att av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är den 

viktigaste att ge människor vård, genom att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs förutom av en rad författningar och andra 

riktlinjer av Socialstyrelsens rekommendation kallad Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Denna rekommendation ska bidra till 

patienters goda vård genom att förtydliga sjuksköterskans yrke och yrkesutövning. 

Socialstyrelsen delar sjuksköterskans kompetens i tre områden, omvårdnadens teori och 

praktik, forskning samt utveckling, utbildning och ledarskap. Dessa tre områden ska 

genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Vidare beskriver Leksell & Lepp (2013) sjuksköterskans kärnkompetenser, vilka ingår i 

svensk sjuksköterskeförenings (SSF:s) strategi för utbildningsfrågor. Det är sex 

kärnkompetenser som lyfts fram, nämligen personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling och säker vård samt 

till sist information eller informatik.  

 

Lagstiftning och ansvar 

Det finns ett flertal lagar som är nödvändigt att sjuksköterskan har kunskap om. Hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientdatalagen 

(2008:355) och Socialtjänstlagen (SOL) (1980:620) för att nämna några. 

Hälso-och sjukvården omges av ett stort och komplext rättsligt regelsystem med hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL) i centrum. HSL är en ramlag kring hur hälso- och sjukvård 

ska bedriva sitt arbete. Denna trädde i kraft 1982 och har därefter genomgått ett antal 

förändringar. Särskilt omfattande var förändringen kring hälso- och sjukvårdsansvaret 

1992, då detta även ålades kommunerna och inte bara landstingen (Rönnberg 2011, ss. 

42-51). Utformningen av HSL är sådan att den ger kommuner och landsting stor frihet 
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att själva utforma sin hälso- och sjukvårdsorganisation men vad som är landstingens 

respektive kommuners ansvar regleras i HSL (SFS 1982:763). Målet är att främja hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. HSL betonar att hälso- och sjukvård ska 

bedrivas så att den uppfyller krav på god vård, vilket bland annat innebär att den ska 

vara av sådan kvalitet att den tillgodoser patientens behov av trygghet i vården, samt 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda 

kontakter mellan patienter och personal (SFS 1982:763).  

 

Arbetsmiljölagen anger ramarna för miljön på arbetet (SFS1977:1160). Arbetsmiljön 

ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så 

att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra 

ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att leda arbetet mot en god 

arbetsmiljö. Om personal far illa till följd av arbetsgivarens slarv med arbetsmiljöarbete 

kan detta anmälas som arbetsmiljöbrott. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till alla 

förhållanden i det dagliga arbetet som kan påverka hälsa och säkerhet hos de anställda. 

Arbetsmiljölagen gäller oavsett yrke och är således relevant även för sjuksköterskor. Att 

arbetsmiljön är god främjar möjligheten för sjuksköterskan att kunna utföra sitt arbete 

på bästa sätt och främjar goda vårdrelationer (Arbetsmiljöverket, 2002). 

 

 Teriizzi Defrino (2009, ss. 298-299) skriver att tillväxt, uppfyllelse och effektivitet 

mellan sjuksköterskor och andra blir bäst då man har ett fungerande nätverk med 

kollegor samt en fungerande support på arbetet. Den vårdpersonal som arbetar är 

ansvarig för helheten. Det är både professionellt och kliniskt kraftfullt att kunna lita på 

varandra på arbetsplatsen. Meningsfulla arbetsinsatser innefattar både vad 

sjuksköterskan åstadkommer på egen hand, men även vad hen lyckas få medarbetare att 

åstadkomma. Sjuksköterskan är ansvarig för helheten, både patientens välbefinnande 

och för att leva upp till arbetsplatsens förväntningar. Ansvaret sträcker sig längre än 

arbetsuppgifter och medicintekniska göromål och sjuksköterskan sätter ofta patientens 

och organisationens bästa framför sitt eget. Sjuksköterskan anstränger sig ofta över sina 

gränser och gör ”vad som än krävs” för att uppfylla mål och förväntningar. 

Sjuksköterskan har vårdande relationer som sin arbetsuppgift, både med patienter och 

medarbetare och om arbetsmiljön är tillfredsställande, ger tid och inser hur viktiga dessa 

relationer är ger det sjuksköterskan möjlighet att skapa positiva relationer. En maktlös 

och nedvärderad sjuksköterska fokuserar på uppgifter, tar sig igenom arbetspasset för att 

hen måste, blir stressad och utbränd och engagerar sig inte i att skapa meningsfulla 

relationer utan distanserar sig lätt från patienterna istället. Då hamnar fokus på de 

tekniska aspekterna av vårdande istället för på personen som vårdas. Kommunikation 

och emotionell kontakt med patienten går då förlorat enligt Terizzi Defrino. 

 

Hälsa och arbete 

Wiklund (2003, ss. 78-89) beskriver hälsa som en del av människans liv som är 

beroende av hennes förhållande till världen. Både vad gäller samspelet med den sociala 

och kulturella miljön, och påverkan från den yttre miljön i form av klimat, miljögifter 

och stress med mera. Människans biologiska arv är också betydelsefullt för hälsan. 

Hälsa är relaterat till hela människan och kan beskrivas som en upplevelse av sundhet, 

friskhet och välbefinnande. Hälsa beskrivs också av Wiklund (2003) som en dynamisk 
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process kännetecknad av rörelse, integration och relativitet. Om människan inte hinner 

med i denna ständigt pågående process blir det hon upplever inte längre förankrat i 

henne själv och den ”levda kroppen” kommer då i otakt med livet. Detta upplever 

människan som en känsla av att vara splittrad och av att ”tappa greppet” i tillvaron. 

Vidare skriver Wiklund att även om hälsa är rörelse så är det viktigt med stillhet, pausen 

och vilan är en förutsättning för integration. I vila upplever människan att hon är älskad 

och bejakad utan bedömning, är fri från bekymmer och tvång och trygg i sitt värde som 

människa. I vilan kan och får människan dröja och då skapas förutsättning för växt, 

utveckling och integration.  

 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hälsa. Nationella folkhälsokommittén (1999) 

lyfter i ett delbetänkande till rapport SOU 1999:137 att bland annat stress, belastning, 

arbetsmiljön och förmågan att ha kontroll över sin tillvaro är sådana faktorer. 

Världshälsoorganisationen (WHO), är Förenta Nationernas (FN) fackorgan för 

hälsofrågor och definierar hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, alltså 

inte enbart frånvaro av sjukdom (WHO 1948). 

 

Hälsosam vård 

Generell kunskap är viktig och en förutsättning för att vården ska bli bättre på att skapa 

förutsättningar för hälsa, skriver Dahlberg och Segersten (2010, s 183). Detta motsäger 

dock inte den vårdvetenskapliga uppfattningen att varje persons individualitet har högre 

prioritet än gruppens likheter. Tvärtom är det extra viktigt att beakta livsvärlden i en 

hälso- och sjukvård som i övrigt strävar efter att kategorisera och etikettera. Vårdande 

som har ambitionen att stärka patientens hälsoprocesser, att lindra lidande och främja 

möjligheter för välbefinnande är beroende av att det finns en fungerande 

mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. Att vara professionell som vårdare 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att vara helt och hållet närvarande i 

mötet med den lidande människan(Dahlberg och Segersten, 2010, ss.190). Trots 

ambitionen att ge god vård och erbjuda vårdande möten kan det bli fel och då blir 

vården inte vårdande. Det är mänskligt att som vårdare inte alltid orka ge god vård, men 

det kan få negativa konsekvenser för de drabbade. När vårdaren inte kan ge vård som 

stärker hälsoprocesserna kan ett vårdlidande uppstå. Det innebär ett lidande hos 

patienten som uppstår på grund av brister i vården. Patienter är utsatta och sårbara på 

grund av sitt lidande och behov av vård och då kan det rentav vara förödande att bli 

utsatt för ett ”icke-vårdande” bemötande som signalerar att man inte är värd vårdandet 

(Dahlberg och Segersten, 2010, ss.211-212).  

 

En vårdrelation betraktas ofta som kärnan, fundamentet i vårdande, och som en 

nödvändig utgångspunkt för att kunna bedriva omvårdnad. Eriksson (1995) definierar 

begreppet vårdrelation som en caritativ närvarohållning, ett tilltal samt ett svar på 

patientens berättelse, en inbjudan och ett mottagande av den lidande människan.  

 

Vårdrelationen utgör kärnan i vårdprocessen och är grunden i vårdandet. Den utgör 

även grunden för hälsoprocesserna hos patienten, skriver Björck och Sandman (2007 

ss.14-19). Vårdrelationen är inte en vanlig social relation eftersom den är asymmetrisk. 

Det vill säga att vårdaren/sjuksköterskan har ansvar och patienten är i centrum, men 

både vårdare och patient är delaktiga. Relationen ska vara hälsobringande, den 
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möjliggör växt och utveckling hos båda parter men ansvaret för relationen ligger hos 

vårdaren. Alla vårdrelationer är inte vårdande, relationer där patientens lidande ökar kan 

inte anses vara vårdande. En relation där patienten upplever vårdlidande är 

vårdrelationens motsats, då begreppet vård antyder att patientens lidande lindras. 

Vårdlidande uppstår ofta ur vårdrelationer, det vill säga i det förhållande mellan vårdare 

och patient som är menat att vara hälsobringande. En negativ vårdrelation förstärker ett 

vårdlidande och förnekandet av den lidande patienten får större kraft då det sker i en 

ömtålig vårdrelation enligt Björck och Sandman (2007 ss. 14-19). 

 

Tidigare forskning 

 

Mackintosh (2000 ss.321-327) skriver att sjuksköterskeyrket blir allt mer 

medicintekniskt och att fokus riskerar att flyttas från ett patientperspektiv till ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vårdandet riskerar att blir mekaniskt och patienterna riskerar 

att objektifieras och då går respekten för individen, dennes identitet och särskilda behov 

förlorad. Vårdande kan inte särskiljas från arbetet som sjuksköterska och det är viktigt 

att fundera över hur vårdandet påverkar sjuksköterskans kliniska yrkesutövning och 

tvärtom. Detta har lett till funderingar inom professionen angående hur en ”bra” 

sjuksköterska bör vara och agera. På sjuksköterskornas arbetsplatser pågår en ständig 

social process, som ofta tycks kretsa kring nödvändigheten av att ”få saker gjorda” 

snarare än kring patienten och relationen till denne. Att prata med patienter anses inte 

vara ”riktigt” arbete utan det är istället de medicintekniska uppgifterna som hamnar i 

centrum, enligt Mackintosh. 

 

Sjuksköterskor är unika vårdare som gör skillnad i patienternas liv skriver Hudacek 

(2007 ss. 124-129). Deras arbete med patienter och ute i samhället är inte bara viktigt, 

det räddar liv. Att vara sjuksköterska är mycket mer än medicintekniska uppgifter. 

Vårdande är sjuksköterskeyrkets kärna, anledningen till att sjuksköterskor vinner tillit 

och stöd, en instinktiv och naturlig del av yrket. Empati, att möta individens lidande och 

försöka komma med strategier för att förbättra hälsa är i sin tur vårdandets innersta 

kärna. Att kunna vårda kräver att sjuksköterskan ser längre än till praktiska uppgifter, 

detta kräver tid och ro, skriver Hudacek. 

 

Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007 ss. 905-915) utförde en intervjustudie där de 

intervjuade både patienter och sjuksköterskor om deras erfarenheter avseende samtal 

mellan sjuksköterska och patient inför operationer. Deras resultat visade att patienterna 

upplevde att sjuksköterskan tog dem på allvar när hen ansträngde sig för att lära känna 

dem och etablera en relation. I sjuksköterskans och patientens livsvärldar blev vårdandet 

tydligt för patienten då hen upplevde ett erkännande som person. Patienterna upplevde 

också att sjuksköterskan brydde sig om dem när hen höll sitt löfte att finnas där för 

patienten, ge uppmärksamhet och stöd när det behövdes. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan visade att hen verkligen brydde sig genom att avsätta tid för patienterna, 

vilket gav en känsla av trygghet i samband med operationen. 

 

Moret, Anthoine, Paillé, Tricaud-Vialle, Gerbaud, Giraud-Roufast, Michel och 

Lombrail (2011, ss. 1-7) påvisar i sin studie om relationen mellan sjuksköterskor och 
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missnöjda patienter att missnöjet ökade hos de patienter som upplevde sjuksköterskorna 

som frånvarande och distanserade under vårdtiden.  

 

I en annan studie av McCance, McKenna och Boore (1997 ss. 241-248), där författarna 

sökte teman relaterade till positivt respektive negativt vårdande, identifierades fyra 

viktiga teman knutna till positivt vårdande; ”uppriktig uppmärksamhet”, ”omvårdnad”, 

”ombesörjande” och ”att lära känna patienten”. Negativt vårdande identifierades som 

”tidsbrist”, ”bristande respekt” och ”avsikt att ge god vård som misslyckas”. 

 

Heggen och Wellard (2003 ss. 293-298) skriver att ekonomiska aspekter och deras 

ökande dominans inom sjukvården riskerar att öka avstånden mellan patienter och 

sjuksköterskor och kan göra det lättare att omedvetet orsaka lidande hos patienterna 

genom att åberopa sådant som kvalitet, effektivitet och resultat. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskeyrket är en profession i ständig och snabb utveckling. Enligt den etik och 

de lagar sjuksköterskor arbetar utifrån ska de kunna garantera att patienterna får en god 

och trygg vård som främjar hälsa. Sjuksköterskan hanterar medicinteknisk utrustning, 

ser till att patienterna får mediciner, samt sköter administrativa uppgifter som 

dokumentation och samordning mellan olika instanser i vårdkedjan. Dessa 

arbetsuppgifter tar mycket tid ifrån arbetet med patienterna och minskar möjligheterna 

att skapa hälsofrämjande och vårdande patientrelationer, vilket kan påverka vårdandet 

negativt. Sjuksköterskan riskerar att låta tid för omsorg och samtal stå tillbaka på grund 

av andra uppgifter som måste slutföras.  

Detta har författarna till den här kandidatuppsatsen själva upplevt i praktiken, både 

under tidigare arbete som undersköterskor och som sjuksköterskestudenter.  

Yrkesverksamma sjuksköterskor arbetar övertid, hoppar över raster och upplever stress 

och frustration relaterat till arbetsmiljön. Vad finns det för faktorer i arbetsmiljön som 

bidrar till sjuksköterskornas upplevelser? Hur påverkar dessa faktorer vårdandet? 

 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva relevanta faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar 

vårdandet.  

 

 

METOD 

Metoden som använts är baserad på Axelssons modell (2009, ss.173-188) för 

systematisk litteraturstudie. Modellen används för att sammanställa tidigare forskning. 

Genom summering av primärkällor, alltså tidigare forskning, förtydligas den kunskap 

som finns kring det som användaren av modellen väljer att studera.  
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Datainsamling och urval 

De databaser som valdes för datainsamlingen var CINAHL och Pubmed. Dessa 

databaser användes eftersom de har ett brett utbud av vårdvetenskapliga artiklar. 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000-

2013, vara granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter, samt belysa faktorer 

som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö i resultatet. I första hand valdes sådana 

artiklar som baserades på allmänsjuksköterskors erfarenheter. Då vi inte fann tillräckligt 

många artiklar som uppfyllde dessa kriterier, inkluderades även ett fåtal artiklar 

baserade på specialistsjuksköterskors upplevelser då de ansågs relevanta för syftet. 

 

Sökorden som användes var nurs*, experience, work AND environment, stress AND 

occupational, qualitative, interview, occupation, job satisfaction och workload. Dessa 

sökord kombinerades på olika sätt i bägge databaserna för att få en så bred sökning som 

möjligt, samt för att få en bild av vilka artiklar som var återkommande och därmed 

relevanta för syftet (se bilaga 1). Cirka femtio abstract lästes, de abstract som visade att 

artikeln handlade om annat, valdes bort då det inte var detta vi ville undersöka i studien 

det kunde till exempel vara artiklar som handlade om arbetsmiljön för sjuksköterskor i 

hemsjukvård. Vi valde ut 18 artiklar för närmare granskning. De 18 artiklarna lästes 

igenom men slutligen valdes nio av dessa bort eftersom de inte motsvarade 

litteraturstudiens syfte, då de efter en närmare granskning visade sig undersöka andra 

saker än de författarna ville belysa i den här kandidatuppsatsen. De återstående nio 

originalartiklarna ligger till grund för studiens resultat. 

 

Dataanalys 

Med hjälp av Axelssons (2009, ss. 173-188) modell för en litteraturstudie analyserades 

de valda artiklarna. Författarna till kandidatuppsatsen började med att läsa igenom de 

valda artiklarna noggrant var för sig samt diskutera sinsemellan hur vi uppfattade 

resultaten. Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och 

viktigaste resultat. På detta sätt fick vi en uppfattning om hela materialet och dess 

likheter och skillnader (Se bilaga 2). 

 

Utifrån denna sammanställning började vi enligt Axelsson (2009, ss. 181-182) gå från 

helhet till delar för att på så sätt kunna nå en ny helhet i vårt resultat genom att 

identifiera faktorer i artiklarna som markerades och noterades. Dessa blev till 

underkategorier då flera av dessa sammanföll i mer övergripande kategorier; 

”känslomässiga faktorer”, ”arbetsorganisatoriska faktorer” och ”psykosociala faktorer”. 

På detta sätt skapades en struktur för studiens resultat. Underkategorier som 

framkommit fick sedan olika färgkoder och märktes upp i artiklarna med hjälp av 

färgpennor för att på ett lättöverskådligt sätt kunna identifiera likheter och skillnader 

mellan artiklarna. De övergripande kategorierna fick olika nummer och även dessa 

märktes upp i artiklarna. Detta gav oss en bra bild över hur vårt resultat skulle komma 

att se ut och utifrån detta kunde vi sedan sammanfatta den data som skulle vara med i 

resultatet. Genom att återigen gå igenom artiklarna kunde vi kontrollera om de 

kategorier vi kommit fram till verkligen fångade de valda artiklarnas resultat. Alla 

faktorer återfanns inte i alla artiklar men vi ansåg ändå den röda tråden vara tillräckligt 

stark i och med att flertalet faktorer fanns med i alla artiklar och några innehöll alla de 

kategorier vi kommit fram till. Därefter sammanfattades den data som slutligen kommit 
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att ligga till grund för vår analys och de olika faktorerna sorterades in i de framkomna 

underkategorierna och kategorierna. 

 

Från början var vårt syfte att identifiera sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och 

hur detta påverkar vårdandet. Under analysens gång insåg vi att det som framkommit i 

artiklarna till större del handlade om faktorer som påverkar än upplevelser och syftet 

kom då att ändras till relevanta faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som påverkar 

vårdandet. 

 

 

 

RESULTAT 

I de analyserade artiklarna ville författarna beskriva faktorer i sjuksköterskans 

arbetsmiljö som påverkar vårdande. Resultatet redovisas med hjälp av tre kategorier och 

nio underkategorier (se tabell 1). 

 

Tabell 1 

Underkategorier Kategorier  

Leva upp till förväntningar och krav 

Osäkerhet och/eller bristande erfarenhet 

Maktlöshet och hopplöshet 

Känslomässiga faktorer  

Arbetsbelastning 

Bemanning och personalkompetens 

Ökat arbetskrav och ansvar 

Arbetsorganisatoriska faktorer  

Stöd ifrån och förtroende för ledning 

Tid för patientkontakt 

Medarbetarrelation 

Psykosociala faktorer  

 

Känslomässiga faktorer 

Känslomässiga faktorer innehåller tre underkategorier, där den första kategorin, ”att 

leva upp till förväntningar och krav”, innefattade sådant som att som sjuksköterska 

uppleva att patienter, anhöriga och övrig personal ställer krav på yrket och omvårdnad 

som kan vara svåra att leva upp till. Även de krav sjuksköterskorna ställer på sig själva 

framkom i resultatet, att vara kompetent och effektiv är viktigt och när sjuksköterskan 

inte lyckas uppfylla detta uppstår en känsla av otillräcklighet. 

 

Den andra underkategorin, ”osäkerhet och bristande erfarenhet”, visar bland annat att 

erfarenhet kan hjälpa sjuksköterskan att hantera svårigheter och situationer i 

arbetsmiljön. Samt att osäkerhet kan uppstå då sjuksköterskan är rädd att inte kunna 

agera korrekt och glömma bort viktig information i stressade situationer. 

 

Den tredje underkategorin, ”maktlöshet och hopplöshet”, handlar om sådant som att inte 

kunna tillfredställa patienter och anhörigas behov, att inte få tiden att räcka till och att 

inte kunna påverka sin arbetssituation. Detta visade sig i resultaten leda till upplevelsen 

av maktlöshet och hopplöshet hos sjuksköterskorna 
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Leva upp till förväntningar och krav 

Upplevelsen av att inte kunna svara emot förväntningar och krav från patienter, 

anhöriga och övrig personal, samt de krav sjuksköterskorna ställer på sig själva var 

återkommande i flera av artiklarna. I en studie av Billeter-Koponen och Fredén (2004 

ss. 20-27) framkom att förväntningar på sjuksköterskor bland annat kan vara sådant som 

att vara kompetent och effektiv vilket kan leda till psykisk trötthet då känslan av att inte 

kunna leva upp till dessa krav uppstår. Samtliga deltagare i studien sade sig ha upplevt 

känslan av att inte räcka till. Patienter, anhöriga, medicintekniska uppgifter, kontakt 

med andra vårdinstanser samt akuta situationer som kan uppstå med patienter var alla 

sådana uppgifter som sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att klara av, ofta 

med övertid som resultat för att hinna med. I Olofsson, Bengtsson och Brinks (2003 ss. 

351-358) studie identifierades också känslan av att inte räcka till, men resultatet såg lite 

annorlunda ut. Att inte räcka till kunde enligt en sjuksköterska i studien ge upphov till 

känslan av att inte ha gjort ett bra jobb och därmed skuldkänslor. Även känslan av att 

vara oprofessionell togs upp i samband med upplevelsen av att inte räcka till. Att inte 

hinna ge tid för vårdandet på grund av andra uppgifter ansågs bidra till detta. Flera av 

sjuksköterskorna i Hallin och Danielson (2006 ss. 1221-1230) upplevde det stressande 

att möta kraven från kollegor och patienter. Men de hade även höga krav på sig själva. 

Majoriteten av sjuksköterskorna försökte att hinna med så många arbetsuppgifter de 

kunde på så kort tid som möjligt, för att ha tid i fall något akut skulle inträffa. De 

försökte undvika att lämna ofärdiga uppgifter till den avlösande sjuksköterskan. Flera 

sjuksköterskor nämner upprepade gånger i studien att de upplevde krav på att kunna 

anpassa sig, ha tålamod och styrkan för att utföra alla sorters sjuksköterskeuppgifter och 

ha en hög arbetskapacitet. Sjuksköterskorna som deltog i Silén, Tang, Wadensten och 

Ahlströms intervjuer (2008 ss. 222-231) upplevde både fysiska och psykiska krav som 

var svåra att leva upp till. Detta orsakade extrem trötthet under fritiden. Kraven från 

patienters närstående ansågs ha ökat, dessa krav var ibland orealistiska, de vill till 

exempel träffa läkare genast, och när sjuksköterskorna inte kunde hantera dessa krav 

blev de ledsna och frustrerade vilket för oss över till nästa kategori. 

 

 

Osäkerhet och/eller brist på erfarenhet 

Olofsson, et al. (2003 ss.351-358) skriver att sjuksköterskorna i deras studie kunde 

uppleva en osäkerhet inför att inte agera korrekt i stressiga situationer, att glömma bort 

viktig information under stress eller att arbetsuppgifterna skulle bli övermäktiga. 

Osäkerhet inför att vara för få sjuksköterskor under arbetspasset, att inte ”ha tillräckligt 

många händer” om något oväntat skulle inträffa och att behöva fatta beslut angående 

prioriteringar, ansågs leda till stress. Att ha erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska 

ansågs i en studie av Mackintosh (2005 ss. 982-990) kunna vara till hjälp för att hantera 

en del av de svårigheter som sjuksköterskan möter i sitt arbete. Sjuksköterskorna i 

studien sade att deras erfarenhet bidrog till hur de valde att hantera olika situationer som 

kunde uppstå på arbetet, både vad gällde hur de valde att hantera sjuksköterskans 

arbetsuppgifter samt hur de bemötte patienter. Vissa deltagare i studien uttryckte att 

professionella problem hade blivit viktigare för dem ju längre tid de arbetat. Detta ansåg 

de vara relaterat till att de under sin professionella karriär fått bättre positioner inom 



 10 1

0 

arbetet och på så sätt avancerat. Billeter-Koponen och Fredén (2004 ss. 20-27) skriver 

att precis som inom andra professioner utvecklas sjuksköterskor genom sitt arbete. Att 

möta sjukdom, hälsa, död och födelse ger en förståelse som är användbar för att lösa 

problem inom arbetet och för att kunna möta människor i olika livssituationer. Att ha 

erfarenhet gör arbetet lättare. De intervjuade i Silén et.al.s (2008 ss. 222-231) artikel 

som hade begränsad erfarenhet kände en stor anspänning när de började arbetet på 

avdelningen och önskade att de fått en mer heltäckande introduktion på arbetsplatsen. I 

en studie av Jenaro, Flores, Begona Orgaz och Cruz (2011 ss. 865-875) framkom 

däremot att de sjuksköterskor som arbetat mindre än ett år hade en upplevelse av mindre 

stress än de som arbetat längre. En av sjuksköterskorna intervjuad i Foglia och Grassley 

(2010 ss. 302-316) hade svårt att hålla tårarna tillbaka en dag när hon på grund av 

personalbrist blev tilldelad två patienter i stället för en. Båda hennes patienter var 

mycket sjuka barn och en av dem var dessutom nyopererad. Hon kände sig otillräcklig 

och osäker och beskriver att Guds nåd var det enda som gjort att inget gått fel den 

dagen. Trots att nio av tio av deltagarna i Milisen, Abraham, Darras och de Casterlé 

(2005 ss. 745-754) var stolta över att vara sjuksköterskor var det bara sex av tio som 

skulle välja sjuksköterskeyrket igen, om de fick välja. Över hälften av deltagarna skulle 

inte uppmuntra familj eller vänner att studera till sjuksköterska. 

 

Maktlöshet och hopplöshet 

Känslor av maktlöshet och hopplöshet kunde identifieras i flertalet studier. Frustration 

var något som upplevdes av deltagare i Silén et.al (2008 ss. 222-231). Frustrationen 

kom som en konsekvens av att, av olika skäl, inte kunna tillfredsställa sina patienters 

och deras närståendes behov. En typ av medlidande, maktlöshet och sorg uppstod hos 

flera av sjuksköterskorna när de vårdade döende patienter som de kunde relatera till. Det 

kunde till exempel vara unga människor som borde ha hela livet framför sig, men i 

stället skulle dö i sjukdom. I Olofsson, Bengtsson och Brinks (2003 ss. 351-358) studie 

beskrev sjuksköterskorna känslor av emotionell maktlöshet när de inte kunde få tiden att 

räcka till på ett sådant sätt att de gavs möjlighet att ta hand om patienterna som de skulle 

vilja. Hopplöshet upplevde sjuksköterskorna i studien i samband med insikt om att de 

inte hade möjlighet att påverka sin arbetssituation och de kände att de försök de gjort att 

påverka inte uppmärksammats. Att inte kunna påverka sin egen arbetssituation och att 

inte känna sig delaktig i den bidrog till känslor av förlorad glädje över/hängivenhet till 

arbetet. Detta i sin tur kunde leda till en negativitet och stress både individuellt och som 

arbetslag. 

 

Även Billeter-Koponen och Fredén (2004 ss. 20-27) beskriver känslan hos 

sjuksköterskorna av att inte få tiden att räcka till patienterna som en bidragande faktor 

till maktlöshet. Obalansen mellan det arbete sjuksköterskorna önskar utföra och det 

arbete de i praktiken utförde ökade känslan av att inte räcka till, vilket i sin tur ledde till 

känslor av maktlöshet. Känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation framkom 

också, men sjuksköterskorna i den här studien sade sig vara medvetna om deras 

begränsningar och att de bara kunde göra så gott de kan för att ta sig igenom en stressig 

dag på arbetet. Sjuksköterskor beskriver även i Hallin och Danielssons studie (2006 ss. 

1221-1230) en känsla av att inte räcka till, vilket förtydligas som en känsla av oro att 

inte vara kompetent och över att ha missat något när arbetsdagen är över. 

Frustrationskänslor uppstod när sjuksköterskorna upplevde att personalen inte klarade 
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av att ta hand om svårt sjuka patienter. De riktade även ilska och frustration mot 

politiker och beslutsfattare. Hos de mexikanska sjuksköterskorna (Squires & Juáres. 

2012 ss. 793-802) uppstod stora stresspåslag därför att det inte fanns tillräckligt med 

utrustning eller mediciner. De fick be patientens familjemedlemmar att skaffa till 

exempel mediciner till sina sjuka anhöriga. 

 

Arbetsorganisatoriska faktorer 

En av de tre underkategorier som framkom relaterade till arbetsorganisatoriska faktorer 

var ”arbetsbelastning”, vilket beskrivs som en av de främsta bidragande faktorerna till 

stress i arbetsmiljön hos sjuksköterskor. Även ökat antal patienter att ansvara för, hög 

genomströmning på patienter, förkortade vårdtider och ökat administrativt arbete 

framkommer i resultatet som bidragande faktorer till hög arbetsbelastning.  

 

Den andra underkategorin handlar om ”bemanning och personalkompetens”, och här 

påvisades bland annat att en tung arbetsbelastning gav ett stort behov av mer personal. 

Det framkom även att det är viktigt att ha kollegor att kunna fördela och delegera 

arbetet till. Även vikten av reflektion tillsammans med medarbetare framkom i flertalet 

artiklar. 

 

”Ökat arbetskrav och ansvar” kallas den tredje och sista underkategorin. Här framkom 

att sjuksköterskeyrket ständigt utvecklas och att man som sjuksköterska måste vara 

flexibel och hänga med i förändringarna. Sjuksköterskorna i artiklarna upplevde att det 

blir mer administrativt arbete, att det finns ett ökat personalbehov och att 

sjuksköterskeyrket blir allt mer fokuserat på logistiska problemlösningar i stället för 

vård. 

 

Arbetsbelastning 

En av de främsta bidragande faktorerna till stress i arbetsmiljön är bland annat 

arbetsbelastning, ett stort antal patienter att ansvara för, samt annat arbetsrelaterat 

ansvar (Jenaro et al. 2011 ss. 865-875). Liknande resultat framkommer hos Hallin och 

Danielson (2006 ss. 1221-1230). Här beskriver sjuksköterskorna ett ständigt ökande 

antal patienter per sjuksköterska. Det höga patientflödet, korta vårdtider och patienter 

som slussas mellan avdelningar ledde enligt beskrivning till ett massivt pappersarbete 

och tidskrävande rapporter. Sjuksköterskorna i Billeter-Koponen och Fredéns (2004 ss. 

20-27) studie ansåg sig vara ansvariga för vårdkvalitén på sin arbetsplats. Detta kunde 

leda till en upplevelse av stress, de vet hur uppgifter bör utföras och hur man ska 

bemöta patienter, vilket leder till en vilja att klara av arbetsuppgifterna själv istället för 

att be om hjälp eller delegera till undersköterskor. Studien påtalar också att 

sjuksköterskeyrket är i ständig utveckling och de organisatoriska och 

utbildningsmässiga förändringarna sker allt fortare, vilket påverkar arbetsmiljön. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna i studien att de accepterar att arbetet kräver mycket energi och 

att de ändå har en vilja att utvecklas inom sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev sina 

egna erfarenheter av att lösa den ökade arbetsbelastningen genom att exempelvis börja 

tidigare på morgonen, hoppa över lunchen och andra raster, samt jobba över på 

eftermiddagen/kvällen. Att inte kunna få tid till sitt privatliv gjorde sjuksköterskorna 

sårbara. Förväntningarna på att kunna sluta arbetet i tid då man ska lämna över till 
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nästkommande sköterska upplevdes som stressande. Sjuksköterskorna ville inte lämna 

över halvfärdiga uppgifter utan föredrog att i så fall arbeta övertid (Billeter-Koponen 

och Fredén, 2004 ss. 20-27). 

 

I Olofsson, Bengtsson och Brink (2003 ss. 351-358) framkom att sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att hinna med i arbetstempot då flera kolleger samt patienter var i 

behov av hjälp. Stress uppstod även när de förväntades vara tillgängliga för flera 

patienter samtidigt. Att inte ha tid att kunna möta alla dessa behov, när det pågående 

arbetet ständigt stördes av nya arbetsuppgifter, skapades stress och dåligt samvete över 

att inte hinna med och räcka till. En av sjuksköterskorna i studien uttryckte att hon 

upplevde stress i form av magsmärtor och stigande puls. Stressen kom när hon inte 

visste vilken patient hon skulle fokusera på, eller hur hon skulle agera så att inget gick 

fel. Många av deltagarna i Milisen et. al. (2005 ss.745-754) var oroliga för att inte 

kunna ge den vård de önskade ge. Två tredjedelar uppgav att de upplevde sin nuvarande 

arbetssituation som stressig. 

 

Bemanning och personalkompetens 

När arbetsbelastningen är tung uttryckte sjuksköterskorna i Billeter-Koponen och 

Fredéns (2004 ss 20-27) studie att behovet av mer personal var stort. Att ha kolleger att 

kunna fördela och delegera arbetsuppgifter till uppfattades som positivt, likaså att ha 

någon att kunna reflektera över arbetet tillsammans med. Om det saknades en 

sjuksköterska så uppstod genast en situation där någon annan fick ta över den saknades 

arbetsuppgifter. Under långtidssjukskrivningar upplevdes det som positivt om en och 

samma person kunde vikariera för den sjukskrivna sköterskan då detta kunde minska 

arbetsbördan för övriga sköterskor. Bristande kontinuitet i arbetsstyrkan ansågs kunna 

bidra till negativ stress. Att aldrig veta vilka som skulle ingå i arbetslaget från dag till 

dag och att se nya ansikten hela tiden ledde till att arbetet upplevdes som oengagerat. 

 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003 ss. 351-358) skriver att hög arbetsbelastning och 

personalnedskärningar bidrog till att sjuksköterskorna i deras studie fortsatte att tänka 

på arbetet på sin lediga tid, vilket ledde till trötthet och irritation och negativ påverkan 

på privatlivet, på så sätt att arbetet och tankar kring det tog så mycket energi att de inte 

kunde koppla av och ägna sig åt familj och vänner. Förmågan att kunna stänga av 

arbetet identifierades däremot i Mackintoshs (2005 ss. 982-990) studie. Alla deltagarna 

ansåg det viktigt att skilja på yrkesroll och privatliv. Sjuksköterskorna i studien beskrev 

det som en förmåga att skifta mellan två personligheter, även om dessa inte var helt 

skilda åt och detta användes som ett verktyg för att hantera arbetsrelaterad stress. I 

proportion till antalet patienter så är det för lite personal visar resultatet i Silén et. al 

(2008 ss. 222-231). Vissa skift, oftast på kvällar och helger, var det alldeles för få som 

arbetade och detta kände deltagarna att de inte kunde påverka. 

 

Ökat arbetskrav och ansvar 

Sjuksköterskorna i Billeter-Kopponen och Fredéns (2005 ss. 20-27) studie upplevde att 

det händer mycket nytt inom professionen och att de måste vara flexibla och acceptera 

förändringarna. Att lägga alltmer tid på administrativa uppgifter istället för på 

patienterna ansågs väcka både moraliska och etiska frågor. Att hänga med i ny 
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forskning och utvecklas som person i yrket kan ses som en ny arbetsuppgift. Nya 

datorer och program installeras och sjuksköterskor förväntas sköta all dokumentation. 

Att använda datorerna ansågs ta mycket tid i anspråk eftersom man hela tiden tvingas gå 

ifrån och utföra andra uppgifter. Sjuksköterskans arbete måste hela tiden utföras med 

hjälp av mindre personal och arbetstakten ökar. Sjuksköterskans yrke blir alltmer 

lösningsorienterat och handlar mer om att utföra uppgifter. Att börja tänka på patienter 

som objekt istället för individer gör att det dagliga arbetet hamnar i konflikt med 

vårdandets filosofi, skriver Billeter-Kopponen och Fredén (2005 ss. 20-27). Det fanns 

missnöje hos deltagarna i Silén, et.al (2008 ss. 222-231) angående ökat arbetskrav. 

Administrativt arbete sågs som mödosamt och en klar källa till stress. Särskilt 

resulterade planeringen av patienters eftervård, i ökat administrativt arbete. 

 

Psykosociala faktorer 

Psykosociala faktorer delades in i tre underkategorier där den första är ”stöd ifrån, och 

förtroende för ledningen”. I resultatet framkommer sådant som att ledningen förväntas 

stötta sjuksköterskorna i deras arbete, men att det ofta finns obalans eller avsaknad av 

feedback på det utförda arbetet. 

 

”Tid för patientkontakt” är den andra underkategorin och här framkom att stress 

påverkar förmågan till patientkontakt, att sjuksköterskor upplever att de förlorar 

vårdandet på grund av administration. Sjuksköterskor upplevde välbefinnande av att 

hinna arbeta nära patienterna och bygga relationer med dem. 

 

Den tredje och sista underkategorin, ”medarbetarrelation”, visade att medarbetare är en 

viktig del av den sociala arbetsmiljön som ger och behöver stöd. Reflektion tillsammans 

med kolleger visade sig vara viktigt. När arbetsplatsen inte fungerar, exempelvis på 

grund av att vårdandet inte är förenligt med organisationens mål eller när samarbete 

mellan olika professioner ej fungerar, uppstår en känsla av hopplöshet och 

arbetsbelastningen ökar. 

 

Stöd ifrån och förtroende för ledningen 

Billeter-Koponen och Fredén (2005 ss.20-27) skriver att ledningen förväntas vara ett 

stöd för sjuksköterskan, en person man kan vända sig till för professionella reflektioner 

och någon som förstår ens arbete. Stöd är viktigt för välbefinnandet, men i studien 

kunde obalans mellan att ge och få, och framförallt avsaknad av, stöd märkas. Olofsson, 

Bengtsson och Brinks (2003 ss. 20-27) identifierade i sin studie att en stor bristfällighet 

i arbetsmiljön var att inte få erkännande och respons för det arbete som 

sjuksköterskorna utfört under arbetsskiftet. Avsaknad av chefer som lyssnar och är 

lyhörda inför de anställdas stressignaler påtalades också i studien. Att få feedback och få 

höra att man utfört ett bra arbete ansågs vara viktigt, men sjuksköterskorna ansåg att de 

inte fick den uppskattning från ledning och överordnade som de förtjänade. Upplevelsen 

av att inte få erkännande stärkte upplevelsen av stress i arbetssituationen och gav en 

känsla av att inte bli sedd. Deltagarna i studien uppgav att cheferna ofta inte verkade 

engagerade i hur arbetet gick och varken gav positiv eller negativ respons. De uppgav 

även att arbetsbelastningen ibland kunde upplevas som mycket påfrestande men att 

deras påtalande om detta för ledningen ignorerades. På möten diskuterades enbart 
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praktiska detaljer och de upplevde att deras åsikter om vad som var viktigast inte togs 

på allvar. Även i Jenaro et als studie (2010 ss. 865-875) identifierades brist på feedback 

för det utförda arbetet som en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress. 

 

Tio sjuksköterskor som valt att sluta från en akut pediatrisk avdelning (Foglia, Grassleu 

& Zeigler, 2010 ss. 302-316) intervjuades om vad som föranlett deras avskedsansökan. 

Sjuksköterskorna beskrev att otillräckliga resurser var en källa till massiv arbetsstress. 

Arbetsstressen de upplevde trodde de själva berodde på otillräckligt, både fysiskt och 

psykiskt, stöd vid omvårdnaden av sina patienter. Otillräcklig bemanning, långa 

arbetspass, extrem trötthet och hög arbetsbelastning resulterade i att de inte kunde ge 

god och säker omvårdnad. De små barnen var mycket akut sjuka på denna avdelning 

och därför var också dödsfall en vanligt förekommande erfarenhet för dessa 

sjuksköterskor. Men de kände sig inte utrustade för att vårda varken de döende barnen 

eller deras familjer. Sjuksköterskorna fick inte heller tid för att sörja när deras patienter 

avlidit, det var bara att ladda om eftersom nästa barn redan var på väg in. Allt detta 

skapade stress. Det visade sig också att de hade en negativ uppfattning om sina 

chefer/teamledare. I intervjuerna framkom fyra teman kring dessa uppfattningar, 

”inkonsekvent kommunikation”, ”favorisering”, ”de var otillgängliga” och ”de 

uppskattade inte personalen”, detta bidrog till den ständiga stressen. I svåra stunder 

hade sjuksköterskor upplevt att inte fått stöd av andra sjuksköterskor och av 

klinikledningen (Silén et.al. 2008 ss. 222-231). De hade även känslan av att inte ha 

inflytande över beslut och de fick heller inte någon känsla av att deras åsikter 

uppskattades. 

 

Tid för patientkontakt 

Billeter-Koponen och Fredén (2005 ss.20-27) beskriver professionalitet som en förmåga 

att möta, att se hela människan och skapa en balans. Kontakt och relationer är en 

naturlig del av sjuksköterskans arbete. Att lära känna patienten ger sjuksköterskan en 

möjlighet att kunna planera vården och följa upp behandlingar. Att vara sjuksköterska är 

ett socialt arbete där mötet med människor är viktigt. Den vårdande relationen till 

patienterna ger en positiv upplevelse av professionalitet och ger en känsla av att göra 

något gott. Upplevelsen av stress på arbetsplatsen påverkar inte förmågan att bygga upp 

en professionell relation, men däremot påverkar det förmågan att verkligen möta 

patienterna. 

 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003 ss. 351-358) skriver, att inte ha tillräckligt med 

tid för patientkontakt på grund av administrativa uppgifter är frustrerande. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att de förlorade det givande vårdandet och 

patienten bland pappersarbete och telefonsamtal. När de Belgiska sjuksköterskorna i 

Milisen et.al (2005 ss. 745-754) fick frågor om vad de inte hann med att göra om de 

tänkte tillbaka på sitt senaste arbetspass svarades att på grund av tidsbrist hann de inte 

med att lyssna på patienten, ge patienten respons på frågor eller önskningar och de hann 

heller inte med att utbilda patienter eller deras närstående. I Mackintosh's (2005 ss. 982-

990) studie uppgav sjuksköterskorna däremot att de upplevde välbefinnande av att få 

arbeta nära patienterna och bygga relationer med dem. De upplevde även att mer tid till 

att bygga dessa relationer vore att föredra. Deltagarna i studien uppgav också att de 

hade lättare att bygga meningsfulla relationer med patienter de kunde relatera till, vilket 
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fick konsekvensen att vissa av patientrelationerna var mycket mer opersonliga. Även 

erfarenhet påverkade förmågan att bygga upp patientrelationer. De ansåg sig mer 

professionella i sina patientrelationer än tidigare i karriären. 

 

För lite patientkontakt gör att sjuksköterskan inte kan skapa sig en bild över patientens 

tillstånd. Avsaknad av denna bild skapar osäkerhet hos sjuksköterskan, då en sådan bild 

kan ses som en bekräftelse på att patienten får den optimala vården. Avsaknaden av 

tillräcklig patientkontakt fick sjuksköterskorna att uppleva vårdkvaliteten som låg. Det 

framkom tydligt att ökande krav på dokumentation tog mycket tid från patienterna. 

Patienttid beskrevs av deltagarna som en bonus (Hallin & Danielson. 2006 ss. 1221-

1230). 

 

 

Medarbetarrelation 

Stress relaterat till medarbetare identifierades i Jenaro et als (2010) studie. Relationer 

till arbetskamrater visas påverkas i samband med svårigheter för sjuksköterskan att 

delegera till undersköterskor. Konflikter kunde uppstå för att undersköterskor inte ville 

hjälpa till eller för att deras kunskap brast och delegationer ifrågasattes (Hallin & 

Danielsson, 2006 ss. 1221-1230). Enligt sjuksköterskorna i Olofsson, Bengtsson och 

Brinks (2003 ss. 20-27) studie var fokus på uppgifter och beslut vad gällde vårdandet 

inte förenliga med organisationens mål. Detta gjorde att arbetsbelastningen ökade, vilket 

fick konsekvenser för vårdlaget och patienterna. Att arbetsplatsen inte fungerade 

optimalt var något som personalen pratade om varje dag, vilket ledde till en känsla av 

hopplöshet i arbetsteamet. 

 

I Billeter-Koponen och Fredéns (2004 ss. 20-27) studie uttryckte sjuksköterskorna att 

relationen till kollegor och medarbetare både gav och krävde stöd. De uppgav att de 

försökte hjälpa varandra. Arbetsmiljön är psykosocial och inte bara fysisk. Mötet med 

medarbetare är en viktig del av den sociala arbetsmiljön. Att möta andra och få 

möjlighet till reflektion på raster uppgavs ge energi som ledde till bättre arbetsinsatser. 

Att veta att man inte är ensam i svåra situationer och att ha stöd från kollegor ansågs 

viktigt. Däremot kunde det i stressade situationer upplevas som svårt att ge stöd då man 

själv upplevde stress i situationen. 

 

Milisen et.al (2005 ss. 982-990) visat i sitt resultat att 98,6 procent av de deltagande 

belgiska sjuksköterskorna skattade betydelsen av kommunikation kring vård med 

arbetskollegor högt eller mycket högt. Sjuksköterskorna hade höga förväntningar på 

ledning och lagarbete. Men klagomål på för lite lagarbete mellan sjuksköterskor och 

läkare framkom (43,3 procent) och flera deltagare tyckte att sjuksköterskornas 

arbetsinsatser underskattades av läkare. Genom att tolka deltagarnas dialoger, visar 

Squares och Juáres (2012 ss. 793-802) i sin studie att relationerna på arbetsplatsen 

tydligt påverkar arbetsmiljöns kvalitet, personalens upplevda stressnivå och 

självständigt agerande i krissituationer. Det fanns en positiv känsla av kamratskap hos 

sjuksköterskorna i Silén et. Als studie (2008 ss. 222-231), som var viktig för att klara av 

den krävande arbetssituationen. Sjuksköterskorna stöttade varandra och 

kommunikationen mellan dem ansågs god. Men på grund av vad man trodde var rester 

från ett hierarkisk system så kände de att de inte respekterades som yrkesgrupp av vissa 
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läkare. Läkarna verkade inte se något värde i deras kunskaper om patienten och förslag 

om vårdåtgärder välkomnades inte alltid. Arbetsrelationen till undersköterskorna kunde 

lätt bli irriterad då det var mycket att göra, då ville undersköterskorna ha hjälp av 

sjuksköterskorna och visade ingen förståelse för att sjuksköterskan hade lika mycket att 

göra. Trots att det i botten fanns en kamratskapskänsla kunde konflikter även uppstå 

mellan sjuksköterskorna och det fick flera att känna sig ledsna. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Artiklarna som inkluderades i studien bestod till största del av artiklar med kvalitativ 

ansats. Endast två artiklar med kvantitativ ansats togs med i resultatet och dessa 

analyserades liksom de övriga genom att relevanta faktorer identifierades. I dessa 

artiklar handlade det om studier där ett stort antal sjuksköterskor medverkat vilket gav 

ett mer generaliserande resultat. Utifrån studiens syfte visade sig kvalitativa artiklar 

passa bättre än kvantitativa då vi ville beskriva faktorer som påverkar vården snarare än 

generell kunskap. Axelsson (2009, s. 174) skriver att det kan vara en fördel inom 

hälsoområdet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar i en litteraturstudie 

för att kunna studera ett problem ur olika perspektiv. Det skulle därför ändå kunna ses 

som en svaghet att studien endast har med två artiklarna med kvantitativ ansats. 

 

Ett problem som uppstod under analysen var författarnas ovana att läsa och tolka 

engelska texter. Även detta kan ses som en svaghet då det på grund av språkbarriären 

kan bli svårt att göra en helt korrekt tolkning av datamaterialet. Författarna valde att inte 

jämföra artiklarnas generella resultat. Fokus lades på att beskriva de faktorer som 

svarade på vårt eget syfte.  

 

Syftet har ändrats under arbetet med studien. Författarnas ursprungliga syfte handlade 

om att jämföra arbetsmiljön i den privatiserade vården kontra landstingsvård. Syftet 

ändrades eftersom det ursprungliga syftet visade sig sakna relevant forskning till att 

genomföra en litteraturstudie. 

 

Artiklarna som används i resultatet kommer från spridda delar av världen. Detta kan ses 

både som en styrka och en svaghet beroende på infallsvinkel. Sjuksköterskeyrket 

praktiseras över hela världen och som sjuksköterska kan man välja att arbeta utomlands. 

Författarna ansåg därför att det kunde vara intressant att även använda sig utav studier 

från andra länder än Sverige för att på så sätt få en uppfattning om eventuella skillnader. 

Samtidigt är det förmodligen i den svenska vården de flesta svenska sjuksköterskor 

kommer att arbeta och därför kan de svenska förhållandena anses mer primära i den här 

studien. Eftersom fyra av de nio inkluderade artiklarna kommer från Sverige anser 

författarna att vi ändå fått en bra jämnvikt i resultatet. 

 

Det hade varit intressant att genomföra en empirisk studie och intervjua ett antal 

sjuksköterskor om deras upplevelse av arbetsmiljön för att på så sätt få en fördjupad 

kunskap. På grund av tidsbrist hann författarna tyvärr inte detta, men den här studien 

kan vara ett bra underlag för framtida studier. Även en utvidgad litteraturstudie som 
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relateras till vårdandets grundmotiv hade varit intressant att genomföra. Då båda 

författarna arbetar inom vården och i praktiken själva upplevt hur arbetsmiljön ute på 

vårdavdelningar och boenden ter sig finns, det en risk att förförståelsen bidragit till 

minskad objektivitet i arbetet med att kritiskt granska de artiklar som finns presenterade 

i resultatet. Men vårt arbete i vården kan även ses som fördelar i form av inblick, 

erfarenhet och engagemang. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det fanns övervägande likheter i faktorer relaterat till 

arbetssituation hos sjuksköterskor. Fyra svenska artiklar användes i studien. De fem 

återstående var från USA, Belgien, Mexico, Spanien och Storbritannien. Studierna 

visade trots sin geografiska spridning på liknande resultat. Känslor av frustration, 

psykisk trötthet på grund av höga krav, hög arbetsbelastning, frånvaro av stöd från 

arbetsledning, bristande patientkontakt och att inte räcka till var några av de faktorer 

som påverkar sjuksköterskans arbetssituation och möjligheter att ge en god vård som 

framkom ur de artiklar som granskats. 

 

Stress kan sammankopplas med samtliga av de faktorer som identifierats och stressen i 

sig påverkar sjuksköterskans förmåga att ge en god vård vilket kan leda till ohälsa hos 

både patienter och personal. Detta anser författarna vara studiens viktigaste resultat. 

Även vårdandets grundmotiv, caritasmotivet, får då stå tillbaka. En annan viktig 

konsekvens av hög arbetsbelastning och stress är att patientsäkerheten riskerar att 

äventyras. 

 

Caritastanken medför ett tydligt etiskt perspektiv där god vård utgår från ett genuint 

intresse att lindra lidande och värna om patientens värdighet. På så sätt blir etisk vård 

också god vård. Eriksson (1990, ss. 23-24) är den som från början utformade 

Caritasmotivet. Hon beskriver Caritas som en människogemenskap där man förmedlar 

tro, hopp och kärlek genom ansande, lekande och lärande. Detta innebär idag olika slags 

uppgifter eller åtgärder där man i denna anda av tro, hopp och kärlek hjälper människan 

med det hon behöver hjälp med. Förmågan att ge en etisk, god vård äventyras när tiden 

inte räcker till på grund av ohållbara arbetsförhållanden och stress uppstår hos 

sjuksköterskan. Detta anser författarna vara motsägelsefullt, då vårdandet i praktiken 

borde komma före sådant som administrativa och medicintekniska uppgifter. Studiens 

resultat visar istället på att vårdandet är det som tvingas prioriteras i sista hand, med 

patienternas välbefinnande och förtroende som pris. Givetvis förstår författarna 

samtidigt att det finns svårigheter med denna situation då sådant som undersökningar 

och medicinering kan vara livsavgörande. Det författarna frågar sig är dock om inte 

även existentiella samtal kan ha lika stor betydelse.  

 

I en studie (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2012) genomförd i 12 

europeiska länder sade sig mer än hälften av sjuksköterskorna i 9 av de 12 deltagande 

länderna vara missnöjda med arbetsförhållandena på sin arbetsplats. Majoriteten ansåg 

detta till stor del bero på personal- och tidsbrist, samt bristande stöd från ledningen, 

samt att sjuksköterskorna inte tilläts att delta i beslut rörande avdelningen de arbetade 

på. Av de deltagande svenska sjuksköterskorna uppgav11 procent att deras avdelning 
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hade bristande patientsäkerhet. Många av de deltagarna ansåg även att patientsäkerhet 

inte sågs som en prioriteringsfråga av ledningen. På frågor rörande huruvida 

sjuksköterskorna vid sitt senaste arbetspass haft tid att slutföra arbetsuppgifter som 

ansågs primära för att kunna utföra en god vård, uppgav många att flertalet viktiga 

arbetsuppgifter lämnats ogjorda, på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Vissa 

uppgifter, främst medicinska som smärtlindring, behandlingar och undersökningar 

lämnades ogjorda endast av en liten del av de deltagande sjuksköterskorna. Däremot 

uppgav ungefär hälften av totala antalet deltagare att de uppgifter som fick stå tillbaka i 

första hand var sådant som att prata med och trösta patienter och att ge 

patientundervisning både till patienter och anhöriga (Aiken et. al., 2012).  

 

Den här studiens resultat visar att sjuksköterskor ofta upplever brist på stöd och känsla 

av kontroll. Den höga arbetsbelastningen leder även till att tiden för återhämtning 

minskar. Därmed uppstår stress och ohälsa hos sjuksköterskorna vilket författarna anser 

kan påverka deras förmåga att ge en god vård till patienterna negativt.  

Statistiska centralbyrån (SCB, 2001) utförde på uppdrag av arbetsmiljöverket en 

undersökning kring negativ stress och ohälsa, denna visar att antalet kvinnor och män 

som utsätts för höga krav på arbetet ökat och det, att vara utsatt för höga krav innebär 

ökad risk för negativ stress. Om kraven är för höga och upplevs övermäktiga av den 

utsatte, som kanske även saknar strategier för att hantera kraven, kan olika fysiska, 

psykiska och kognitiva problem uppstå. Detta enligt arbetsmiljöverket (2002) som även 

menar att återhämtning, stöd och känsla av kontroll krävs för att kunna hantera höga 

krav utan att bli stressad 

 

Institutet för stressmedicin (ISM) startade 2004 en kartläggning av arbetsmiljö, stress 

och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen (VGR) och Försäkringskassan i 

Västra Götaland (KART-studien, 2004). Syftet med studien var bland annat att studera 

frekvensen av upplevd stressbelastning och stressrelaterad psykisk ohälsa hos ett urval 

av anställda vid Västra Götalandregionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. I den 

första delrapporten från KART-studien framkommer att 44 procent av de VGR-

anställda som svarat på enkäten upplevde en hög stressnivå i arbetslivet. 25 procent av 

de sjuksköterskor som svarat visade genom enkätsvarens skattning uppfylla kriterierna 

för något eller flera av de stressrelaterade tillstånden uppvarvning, utmattningssyndrom, 

utbrändhet, depression eller ångest (Hultberg A, Hadžibajramović E, Pettersson S, 

Ahlborg G jr. 2011). KART-studiens resultat stämmer väl överens med vad vi hört 

sjuksköterskor säga i massmedia nämnda i inledningen. 

 

Sambandet mellan utbrända, missnöjda sjuksköterskor och annan vårdpersonal och 

patientdödsfall belyses av Aiken, Clarke, Sloane, Sochlaski och Silber (2002). De visar 

att patientdödligheten bland kirurgpatienter var större på sjukhus där sjuksköterskan 

ansvarade för många patienter samtidigt. Schmitz, Neumann och Oppermann (2000) 

skriver att arbetsrelaterad stress och upplevelser av att inte ha kontroll över 

beslutsfattande och miljö kan leda till utbrändhet bland sjuksköterskor. De skriver också 

att höga nivåer av stress kan associeras med låga nivåer av kontroll. Personal som är 

stressad och utbränd riskerar att ge sämre vård vilket leder till missnöjda patienter och 

riskerad patientsäkerhet. 
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Stress leder även till fysiska reaktioner som kan påverka sjuksköterskans förmåga att ge 

en god vård. Människan omges av en fysikalisk, kemisk och biologisk miljö som vi 

modifierar med hjälp av sociala strukturer och processer, där strukturen kan vara 

arbetsplatsen och processen det arbete som utförs där. Dessa strukturer och processer 

kan påverka hälsa och välbefinnande genom olika mekanismer så som känsloreaktioner, 

kognitiva reaktioner, beteenden och fysiologiska stressreaktioner. Dessa fyra reaktioner 

kan i sin tur leda till psykiska och kroppsliga funktionsrubbningar och besvär, till 

exempel ångest, oro, koncentrationssvårigheter och minnesrubbningar. Detta tror 

författarna kan bli direkt farligt för patienterna då viktiga uppgifter riskerar att glömmas 

bort. 

 

En viktig bidragande faktor till stress som sjuksköterskan ofta kan känna igen sig i är 

klyftan mellan den ansträngning sjuksköterskan lägger ner och den lön som fås för 

mödan. Detta kan visa sig i form av sådant som uppskattning och trygghet. När 

sjuksköterskans egna överambitioner eller när överkrav från arbetsledning och patienter 

blir övermäktiga blir sjuksköterskan lätt stressad. Detta ligger bakom mycket av den 

arbetsrelaterade stressen inom bland annat sjukvården (Levi 2005, ss. 59-65). Genom att 

få stöd och förståelse från arbetsledning tror författarna att sjuksköterskan skulle känna 

sig tryggare och bättre rustad att möta de utmaningar som uppstår dagligen i 

arbetsmiljön. 

 

Chantal, Nyberg och Brousseau (2001, ss. 6-12) skriver att vara omvårdande kan vara 

svårt och tidskrävande för dagens sjuksköterskor. En arbetsmiljö som fokuserar på 

vårdande kan vara ett kraftfullt verktyg för att få nöjda patienter, sjuksköterskor som 

trivs på sitt arbete, är motiverade och presterande. Om sjuksköterskorna är nöjda med 

sin arbetsmiljö kommer patienterna att vara mer nöjda med den vård de får.  

Sjuksköterskor kan bara överleva och växa om de är beredda att ta risker och arbeta 

tillsammans. Sjuksköterskor i synnerhet måste acceptera rollen som patientens advokat 

och aldrig glömma hur viktigt det är att sätta patienterna, och sig själva både som 

individer och yrkesgrupp, i första rummet. Istället för svårigheter, aggression, 

ekonomisk dominans och kontroll kan väl sjuksköterskor försöka belysa och fokusera 

på vårdande, medkänsla, ömhet, kärlek, ömsesidigt ansvar och vårdande 

hälsoprocesser? ”Sjuksköterskan måste fånga dagen- Carpe diem, för våra hjärtan och 

själar är i riskzonen” skriver Chantal et al. 

 

Slutsatser 

Genom att identifiera faktorer i arbetsmiljön som påverkar sjuksköterskans möjligheter 

att ge en god, hälsofrämjande och patientsäker vård med meningsfulla relationer till 

patienterna hoppas författarna till den här kandidatuppsatsen kunna bidra med en ökad 

medvetenhet, som i sin tur kan hjälpa sjuksköterskor att hantera och arbeta med dessa 

faktorer ute på arbetsplatserna för att kunna ge mer tid för vårdande.  

Även chefer och ansvariga kan använda resultatet i förbättringsarbete i 

arbetsmiljöfrågor. Detta kan förhoppningsvis leda till att tiden tillsammans med 

patienterna ökar. 
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Bilaga 1 Översikt artikelsökning. 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

PubMed stress 

job satisfaction 

nursing staff 

workload 

132 2 

(Lästa abstract: 6) 

PubMed stress 

burnout 

nurs* 

qualitative 

experience 

25 2 

(Lästa abstract: 3) 

Cinahl occupational stress 

nurs* 

experience 

44 1  

(Lästa abstract: 4) 

Cinahl stress 

work environment 

nurs* 

qualitative 

135 2 

(Lästa abstract: 5) 

Cinahl stress* 

nurses 

work 

qualitative 

15 2 

(Lästa abstract: 2) 
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Bilaga 2 Översikt av analyserade artiklar. 

Författare, årtal, land, 

titel och tidsskrift 

Syfte Metod  Urval Resultat 

Billeter-Koponen, S. & 

Fredén, L (2005) 

 

Sverige 

 

Long-term stress, 

Burnout and patient-

nurse relations: 

qualitative interview 

study about 

nurses´experiences. 

 

Scandinavian journal of 

caring sciences. 

Syftet var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

upplever långvarig stress 

och utbrändhet i relation 

till professionalitet och 

patientrelationer 

Kvalitativ design. Data 

samlades in genom 

bandade och 

transkriberade kvalitativa, 

semistrukturerade 

intervjuer. Grounded 

theory användes för att 

analysera data. 

Tio sjuksköterskor med 

erfarenhet av långvarig 

stress eller utbrändhet, 

som hade varit sjukskrivna 

från sitt arbete i minst två 

månader. 

Sjuksköterskorna kände 

maktlöshet att kunna 

påverka hur 

sjuksköterskors arbete 

värderas. Beslut som vid 

till exempel 

omorganiseringar togs 

utan att fråga efter 

sjuksköterskans 

erfarenheter och 

kunskaper. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att patientrelation var en 

viktig del av vårdande. 

Foglia, DC., Grassley, 

JS. & Zeigler, VL. 

(2010)  

 

USA 

 

Factors that influence 

pediatric intensive care 

unit nurses to leave their 

jobs. 

 

Critical Care Nursing 

Syftet var att uppdaga 

varför tio sjuksköterskor 

på en intensivpediatrisk 

avdelning lämnade sina 

arbeten. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer som tolkades 

utifrån Dinkelmanns 

tolkande och 

fenomenologiska metod. 

Deltagarna valdes med 

stickprov ut av de 

sjuksköterskor som 

frivilligt lämnat någon av 

de tre 

pediatrikakutavdelningarna 

belägna på 

universitetssjukhuset. 

Det finns en oundviklig 

spänning mellan 

mänskliga faktorn och 

arbetsmiljön på 

pediatrikakuten. Den 

oavbrutna arbetsstressen 

var var den största 

anledningen till att 

lämna. Arbetets natur, 

otillräckliga resurser, 

oförstående 

chefer/teamledare bidrog 
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Quarterly. till utveckling av 

jobbstress. 

     

Hallin, L. & Danielsson, 

E. (2006) 

 

 Sverige 

 

Registered nurses´ 

experience of daily 

work, a balance between 

strain and stimulation: A 

qualitative study. 

 

International journal of 

Nursing Studies. 

 

Syftet var att beskriva 

legitimerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av sitt dagliga 

arbete. 

Uppföljningsstudie. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer som spelades 

in, transkriberades och 

analyserades av 

författarna. 

1996 valdes 20 

sjuksköterskestudenter ut 

genom randomiserat urval, 

att delta i en studie. Sex år 

efter deras examen 

frågades dessa 20 

sjuksköterskor om de ville 

delta i denna 

uppföljningsstudie, av de 

20 kunde/ville 15 stycken 

deltaga. 

Analysen av 2006 

uppföljningsstudie 

resulterade i ett 

huvudtema: ”en balans 

mellan strävan och 

stimulans”. Två teman, 

det första: ”en stressig 

arbetssituation” följdes 

av fyra subteman: ”att 

möta alla krav”, ”att inte 

räcka till”, ”att vara 

osäker på sig själv” och 

”för lite patientkontakt”. 

Mackintosh, C. (2005) 

 

Storbritannien 

 

Protecting the self: A 

descriptive qualitative 

exploration of how 

registered nurses cope 

with working in surgical 

areas. 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

Syftet var att undersöka 

och beskriva hur 

sjuksköterskor på 

kirurgavdelning 

hanterade de utmaningar 

de dagligen mötte. 

Kvalitativ design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med deskriptiv 

ansats, dessa bandades 

och transkriberades under 

en tremånadersperiod. 

Datan analyserades med 

ett tematiskt innehålls 

analys 

32 sjuksköterskor 

arbetande inom kirurgi 

ville vara med i studien. 

Detta antal ansågs vara för 

stort då önskan inte var att 

producera generaliserbar 

kunskap. Därför 

reducerades antalet till 16 

genom slumpmässigt urval 

av de 32 frivilliga 

sjuksköterskorna. 

Tre teman framkom i 

resultatet: 

patientrelation, att vara 

en person och effekten 

av upplevelserna 
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Milisen, K., Abraham, I., 

Siebens, K., Darras, E. ? 

de Casterlé, B.(2005)  

 

Belgien  

 

Work environment and 

workforce problems: A 

cross-sectional 

questionnaire survey of 

hospital nurses in 

Belgium. 

 

International Journal of 

Nursing Studies. 

 

 

Syftet var att undersöka 

belgiska sjuksköterskors 

uppfattningar kring 

arbetsmiljön, 

personalfrågor, 

vårdkvalitet, 

arbetstillfredsställelse 

och ytkesmässiga 

beslutsfattningar. 

 

 

Kvantitativ. Ett 

frågeformulär med 52 

frågor fördelade över de 

fem områdena besvarades 

av deltagarna. 

 

 

Av 143 tillfrågade sjukhus 

i Belgien visade 66st 

intresse att delta i studien. 

22St sjukhus valdes då 

dessa ansågs kunna 

representera Belgiens 

vårdsystem. 13958 

behöriga sjuksköterskor 

fick frågeformuläret och 

71,2% svarade. 

 

 

Studien identifierade ett 

flertal spännigsområden 

för sjuksköterskor i 

Belgien. Att kunna vara 

en kompetent vårdgivare 

var vad de allra flesta 

ville enligt formuläret 

men många av de 

svarande upplevde ett 

flertal komplexa hinder i 

arbetsmiljön. Så som: 

Kvaliten på ledarskapet, 

otillräcklig 

personalstyrka, tidspress 

och stressig arbetsmiljö 

besktivs som hinder fö 

att kunna ge god vård. 

Olofsson, B., Bengtsson, 

C. & Brink, E. (2003)  

 

Sverige 

 

Absence of respons: a 

study of nurses´ 

experience of stress in 

the workplace. 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av stress och 

de känslor som kan 

uppkomma av 

arbetsrelateras stress. 

Kvalitativ design. 

Bandade och 

transkriberade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Datainsamlinge och 

analysen pågick simultant 

och författarna använde 

sig av en konstant 

komparativ metod 

Sjuksköterskor på en 

rehabiliteringsklinik blev 

tillfrågade att deltaga i 

studien och fyra 

sjuksköterskor tackade ja. 

Återkommande stressiga 

situationer orsakade 

problem för 

sjuksköterskorna.. De 

saknade inte bara 

bekräftelse från sina 

chefer utan upplevde 

även känslor som: 

Frustration, maktlöshet, 

hopplöshet och 
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Journal of nursing 

management. 

 

(förståelse genom 

jämförelse) för att data. 

otillräcklighet. 

Silén, M., Tang, PF., 

Wadensten, B & 

Ahlström, G. (2008)  

 

Sverige 

 

Workplace Distress and 

Ethical Dilemmas in 

Neuroscience Nursing 

 

Journal of Neuroscience 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

Svenska sjuksköterskors 

upplevelse av 

arbetsplatsstress och 

förekomst av etiska 

dilemman på en 

neurologisk avdelning. 

Konversationsbaserade 

intervjuer med 

huvudfrågor och 

individuella följdfrågor 

som ställdes beroende på 

svar. Intervjuerna 

analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats (dra 

slutsatser utifrån 

insamlad information och 

erfarenhet). 

Deltagarna tillfrågades av 

sina chefer om de ville 

delta i studien. Deltagarna 

informerades skriftligen 

och muntligen om att det 

var frivilligt att delta och 

att deras identitet inte 

skulle avslöjas. Av 21 

tillfrågade tackade 20 ja, 

då tillfrågades en annan 

sjuksköterska som tackade 

ja. Så att det totalt blen 21 

intervjuer. 

Vanliga 

arbetsplatsstressorer var: 

hög arbetsbelastning och 

avsaknad av möjlighet 

att påverka. Dessa 

faktorer ansågs ha 

negativa konsekvenser 

på vårdkvaliteten. De 

etiska dilemmana 

uppkom oftast då beslut 

skulle fattas särskilt då 

beslut om begränsad 

vårdinsats skulle tas. 

Squires, A. & Juáres, A. 

(2012)  

 

Mexico 

 

A qualitative study of 

the work environments 

of Mexican nurses 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

Syftet var att studera 

mexikanska 

sjuksköterskors 

uppfattning om sin 

arbetsmiljö för att sedan 

jämföra mellan I- och U-

länder. 

Sekundär innehållsanalys 

på kvalitativ data från 46 

intervjuer med arbetsplats 

som tema 

Urvalet skulle spegla den 

socioekonomiska 

strukturen i Mexico. 

Sjuksköterskorna i 

moderstudien skulle ha 

arbetat i minst ett år och 

vara aktiva i vårdarbete. 

Det tre teman som 

framkom i de 

internationella 

moderintervjuerna gällde 

även de mexikanska 

sjuksköterskorna. 

Nämligen: vårdkvalitet, 

relationen mellan 

vårdpersonal och 

administrativt arbete. Ett 

fjärde framkom: Dåliga 

anställningsvillkor så 

som löner och 

arbetstider. 
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Jenaro, C., Flores, N., 

Orgaz, MB. & Cruz, M. 

(2010).  

 

Spanien 

 

Vigour and dedication in 

nursing professionals: 

towards a better 

understanding of work 

engagement 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

 

 

Studiens syfte var att 

undersöka samband 

mellan sjuksköterskors 

individuella 

karaktärsdrag, 

arbetsmiljö och 

arbetsengagemang 

 

 

 

Kvantitativ design. Data 

samlades in under en 

sjumånadersperiod i en 

korrelationsstudie (söker 

samband mellan minst 

två olika variabler) med 

frågeformulär. 

Formulären delades ut 

enligt ett schema till 

avdelningar på ett allmänt 

sjukhus. 

 

 

 

412 sjuksköterskor på 30 

olika avdelningar på ett 

allmänt sjukhus. De 

deltagande 

sjuksköterskorna skulle ha 

arbetat som sjuksköterskor 

i minst ett år. 

 

 

 

Den del som handlade 

om psykisk sjukdom så 

visade 49% av 

sjuksköterskorna fylla 

kriterierna för somatiska 

symptom, 65,5% fyllde 

kriterier för oro och 

sömnsvårigheter, 10% 

fyllde kriterier för svår 

depression. Delen om 

arbetsengagemang visar 

att 33% av 

sjuksköterskorna 

upplevde hög 

hängivenhet medans 

36,7% upplevde arbetet 

som absorberande. 
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