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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Stress relaterat till psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 
Sverige. Sjuksköterskors arbete innebär nära kontakt med människor och kan vara komplext 
och oförutsägbart. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som upplever stress relaterat till 
arbetsmiljön. En stressreaktion ska normalt vara under en kort tid men när det sker under 
längre perioder riskerar kroppens hälsa att påverkas negativt. Vid stress tvingas människan 
prestera över sin normala förmåga och resulterar i hög påfrestning på kroppen vilket i 
slutändan kan leda till psykisk ohälsa. Syfte: Var att belysa sjuksköterskors upplevelser om 
stressorer i arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa. Metod: En kvalitativ 
litteraturöversikt användes till studien där elva stycken vetenskapliga artiklar analyserades 
enligt Fribergs metod. Resultat: Studien belyser sju identifierade stressorer som 
sjuksköterskor upplever i arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa. Slutsats: Stressorer 
som sjuksköterskor upplever skapas av både verksamheten och arbetsgruppen. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Background: The most common cause of sick leave in Sweden is stress related to mental 
illness. Nurses work involves close contact with people and can be complex and 
unpredictable. Nurses are a professional group that experiences stress related to the work 
environment. A stress reaction should normally be for a short period of time, but when it 
occurs for longer periods, the body's health risks being adversely affected. Stress force 
people to perform above their normal ability and overperforming adversely affects the body 
and can lead to mental illness. Purpose: To elucidate nurses' experiences about stressors in 
the work environment can lead to mental illness. Method: A qualitative litteratured based 
study was used where eleven scientific articles were analyzed according to Friberg's method. 
Results: The study highlights seven identified stressors that nurses experience in the work 
environment that can lead to mental illness. Conclusion: Various stressors that nurses 
experience are created by the organisation and the working group. 
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INLEDNING 

Stress relaterat till psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och 
vård och omsorgspersonal är en yrkesgrupp som har hög sjukfrånvaro. Möjligtvis är det 
enklare för sjuksköterskor att känna vid stressade situationer “jag måste bita ihop och göra 
mitt arbete”. När sjuksköterskor upplever stress i arbetet anses patienter påverkas negativt 
och inte erhålla den vård och behandling de är i behov av.  Dagstidningar skriver mer 
frekvent om stress relaterat till arbetsmiljö hos sjuksköterskor och andra yrkeskategorier 
inom hälso- och sjukvården. Studien avser därför att belysa sjuksköterskors upplevelser om 
stressorer i arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa. Genom ökad kunskap och 
förståelse kring stressorer kan ett förebyggande arbete påbörjas på sjuksköterskors 
arbetsplats. Studien är angelägen att läsas av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.  

BAKGRUND 

Arbetsmiljön   	

Arbetsmiljön omfattar sociala, fysiska och psykologiska förhållanden (AFS 2001:1). 
Arbetsgivare ska på ett systematiskt sätt arbeta med arbetsmiljön på arbetsplatser. Chefer 
ska på ett kontinuerligt sätt undersöka och bedöma om vilka risker som finns på arbetsplatser 
(AFS 2015:4). Arbetsgivare ska inte ge arbetsuppgifter till arbetstagare som kan orsaka en 
ohälsosam arbetsbelastning. Det är viktigt att arbetsgivare ser signaler och tecken som ger 
upphov till ohälsosam arbetsbelastning och försöker ändra, variera och minska 
arbetsmängden för att arbetstagare ska kunna få chans till återhämtning (AFS 2015:4). 
Arbetsgivare ska även se till att arbetstider inte orsakar ohälsa hos arbetstagare och det ska 
finnas tid för återhämtning för att minska risken för en ohälsosam arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
Arbetsgivare ska arbeta för att hantera, uppmärksamma och förebygga kränkande 
särbehandling på arbetsplatser. Chefer och arbetsledare har ett ansvar att uppmärksamma 
samt förebygga konflikter på arbetsplatser (AFS 2015:4). Arbetet är idag en central faktor i 
många människors liv eftersom det avgör om de har råd med mat, kläder och husrum 
(Socialstyrelsen, 2003). Stress kan utlösas både i privatliv och arbetsliv, stress i privatlivet 
kan innefatta ekonomiska problem, sjuka anhöriga eller relationsbekymmer. Arbetsrelaterad 
stress kan innefatta hög arbetsbelastning, känslofyllt arbete eller brist på adekvat ledarskap 
(Glise, 2019). I hälso- och sjukvården finns arbetsmiljörisker eftersom arbetet belastas 
fysiskt, psykiskt, socialt samt organisatoriskt (Arbetsmiljöverket, 2018). Hälso- och 
sjukvården är ett arbete som ofta drabbas av avbrott i arbetsuppgifter och har ett högt 
arbetstempo där många yrkeskategorier är med och fattar olika beslut (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). För att sjuksköterskor inte ska lämna arbetsplatsen behöver 
arbetsgivare stärka och förbättra arbetsmiljön för dem (Lee et al., 2019). Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2019a) är stress relaterat till psykisk ohälsa den vanligaste orsaken 
till sjukskrivning i Sverige. Vård- och omsorgspersonal är gruppen med flest antal 
sjukskrivningar, gruppen stod för en femtedel av alla sjukskrivningar totalt 2014 (Lidwall, 
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2015). Vid brister i arbetsmiljön ökar risken för stress på grund av de höga kraven som ställs 
på sjuksköterskor (Irinyi et al., 2019). 

Sjuksköterskans ansvarsområde	

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad vilket innefattar arbeten nära patienter och 
grundas på en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan leder omvårdnadsarbetet och 
bestämmer vård och behandling tillsammans med patienter och anhöriga. Utbildning till 
sjuksköterska leder till legitimation och innebär ett fritt arbete med självständigt ansvar. Det 
betyder att sjuksköterskan ska vara uppdaterad på ny forskning inom arbetsområdet samt 
förhålla sig till lagar och föreskrifter. Sjuksköterskan ska följa ett etiskt ansvar för 
bedömningar, beslut och bemötande samt följa den etiska koden för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Den etiska koden visar ett gemensamt förhållningssätt för alla 
sjuksköterskor och har grundläggande krav som att främja hälsa, lindra lidande, förebygga 
sjukdom och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan ska 
bland annat arbeta utefter patientsäkerhetslagen som innebär att bejaka patienters säkerhet i 
hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). Inom hälso- och sjukvården är kommunikation en 
viktig del i arbetet. För att kunna erhålla en god och säker vård krävs det att den verbala och 
den icke verbala kommunikationen fungerar optimalt. Det kan vara när personalen ger 
information angående patienter alternativt genom dokumentation. Kommunikationen kan 
påverkas på grund av olika hierarkier samt yrkesroller som läkare som ingår i hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskan har en väsentlig roll i effektiv kommunikation och är en central 
del för att erhålla ett bra samarbete i arbetsgruppen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Arbetet som sjuksköterska kan vara oförutsägbart eftersom vårdbehoven ser olika ut för 
varje enskild patient samt komplexa oplanerade situationer som kan uppstå i vårdandet. 
Faktorerna kan för många sjuksköterskor skapa svårigheter med stresshantering (Eriksson et 
al., 2019).  

Stress	

Ordet stress är ett vanligt uttryck som grundas i frustration och oro för att människan tvingas 
prestera över sin normala förmåga (Mcewen, 2013). Stress är en överlevnadsmekanism som 
finns naturligt i kroppen. När människan upplever hot gör kroppen sig redo att fly ifrån en 
farlig situation vilket innebär hög påfrestning på kroppen. Stressreaktionen ska normalt vara 
under kort tid men när det sker under längre perioder ökar risken att kroppens hälsa påverkas 
negativt (Holmgren & Göthe, 2019). Det finns tre olika typer av stress som innefattar positiv 
stress, tolerabel stress och negativ stress. Den positiva stressen är en stressreaktion som 
uppstår i en situation som är hanterbar och resulterar en känsla av belöning för att lyckats 
bemästra stressreaktionen. Tolerabel stress innebär olika stressreaktioner som inträffar, dock 
har friska människor förmågan att kontrollera situationer som uppstår. Negativ stress 
grundas i negativa händelser där människor har brist på socialt stöd och inte har förmåga att 
bemästra stressen, ofta på grund av tidigare händelser som påverkat hjärnans förmåga av 
impulskontroll och omdöme (Mcewen, 2013). Utsöndring av hormonet kortisol och det 
sympatiska nervsystemet i kroppen ökar vid långvarig stress. Det påverkar kroppen negativt 
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för att faktorerna hotar kroppens inre miljö (Sand et al., 2007). Hjärnan påverkas under både 
kortvarig och långvarig stress och är det organ som styr de system i kroppen som påverkas 
negativt vid stress som immunsystemet, metabola systemet och hjärt- och kärlsystemet 
(Mcewen, 2013). Långvarig stress orsakar både fysiska och psykiska symtom som ständig 
trötthet, oro, huvudvärk, smärtor i kroppen och sömnsvårigheter (Hensing, 2013). 
Sömnsvårigheter kan uppstå i samband med stressrelaterad oro i form av svårigheter att 
somna samt ytlig sömn under natten (Grossi et al., 2015). Nedvarvning och återhämtning 
har en stor betydelse i människans liv utöver nattsömnen. Stress leder till bristande sömn 
och återhämtning och är faktorer till utvecklingen av psykisk ohälsa (Lindfors, 2013). 
Begreppet psykisk ohälsa innefattar olika tillstånd som kan yttras i olika svårighetsgrader 
och kan innebära lättare tillstånd som nedstämdhet eller oro till svårare tillstånd som 
depression och ångestproblematik (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Sjuksköterskor är en 
yrkesgrupp som upplever stress i arbetet relaterat till arbetsmiljön och individuella 
egenskaper som människa vilket innebär att olika stressorer inom arbetsmiljön och 
egenskaper hos den enskilda människan leder till stress (Guo et al., 2018). Stressorer är olika 
faktorer och stimulin i en människas liv som leder till stress. Olika stressorer uppstår i en 
människas liv beroende på livssituation samt hur människan tolkar och upplever händelser 
som uppstår (Eriksen & Ursin, 2013).  

Människa 	

Begreppet människa innebär att varje enskild människa är unik och ska bemötas personligt. 
Integritet, autonomi, sårbarhet och värdighet är begrepp som människan besitter och ska 
beaktas i möte med människan. Begreppen utmärker varje enskild människa och ligger även 
till grund för människors olikheter (Högskolan i Skövde, 2011). Varje enskild människa har 
olika förutsättningar i livet beroende på livsstil, beteenden och tidigare erfarenheter vilket 
medför att människan reagerar olika på stress. Situationer uppfattas olika och är avgörande 
för människans stressreaktion (Lundberg & Wentz, 2004). För att lära sig leva med 
långvariga tillstånd krävs lärdom av sin egen existens eftersom förutsättningar i livet är unika 
för varje människa. Att leva med långvarigt tillstånd uppstår i många fall av att initialt 
ignorera situationen. Acceptansen av situationen resulterar i en förändrad livsvärld eftersom 
livet ser annorlunda ut för en människa som drabbas av långvarigt tillstånd eller sjukdom, 
dock medför läran om tillståndet andra prioriteringar i livet och större förståelse för andra 
människor (Berglund, 2014). En människa som drabbats av psykisk ohälsa på grund av stress 
kan uppleva känslan av att människor i omgivningen inte förstår sjukdomen samt att 
sjukdomen förminskas och ifrågasätts. Det kan påverka att människan upplever ensamhet i 
sjukdomen vilket kan skapa ett lidande (Arman et al., 2010). 	

Lidande	

Lidande betyder att utstå smärta, känna av smärtsamma omständigheter, att uthärda och att 
tåla. Ordet lidande kan väcka känslor hos människan. Människor kan reagera olika på 
lidande, för en del människor kan det ses som utveckling och för andra kan lidandet bryta 
ner dem (Arman, 2015). Lidande kan inte endast ses som kroppsligt eftersom inte hela 
människan bejakas. Lidandet uppkommer från exempelvis stress, depression, skräck, 
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förtvivlan, oro, osäkerhet, frustration, hjälplöshet och desperation. Det är en förutsättning 
inom sjukvården att erhålla kunskap och förståelse om lidande för att vården ska kunna 
lindra lidandet för patienter (Arman, 2015). Genom brister i arbetsmiljön kan sjuksköterskor 
uppleva stress, vilket genererar i att den enskilda människan påverkas negativt och ett 
lidande skapas (Bassalobre Garcia et al., 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor riskerar att drabbas av stress på grund av brister 
i arbetsmiljön, därför är avsikten med studien att belysa stressorer i arbetsmiljön som kan 
leda till psykisk ohälsa genom sjuksköterskors egna upplevelser. Om brister i arbetsmiljön 
fortskrider kan det resultera i fler sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa, bristande 
patientsäkerhet samt lidande för sjuksköterskor som enskilda människor. Genom erhållen 
kunskap kan sjuksköterskor förebygga stressorer som kan leda till psykisk ohälsa och 
tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö. Stressorer som sjuksköterskor upplever i 
arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa är frågeställningen författarna avser besvara i 
studien.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser om stressorer i arbetsmiljön 
som kan leda till psykisk ohälsa. 
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METOD 

En litteraturöversikt med kvalitativ data användes till studien för att erhålla kunskap om 
sjuksköterskors upplevelser om stressorer i arbetsmiljön som kan leda till psykisk ohälsa. 
Vid litteraturöversikt studeras tidigare forskning för att få ökad kunskap om ett 
problemområde (Friberg, 2017a). Kvalitativ forskning baseras på människors upplevelser, 
förväntningar och erfarenheter inom ett visst ämne och ger därmed en djupare förståelse för 
deras livssituation (Segesten, 2017). Eftersom studien belyser sjuksköterskors upplevelser 
ansågs inte kvantitativ forskning vara relevant för studiens syfte. Kvantitativ forskning 
används bland annat för att finna samband mellan olika faktorer som bidrar till ett särskilt 
sjukdomstillstånd ut ett objektivt synsätt (Dahlborg Lyckhage, 2017).  

Urval 

Urvalet till studien begränsades utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier för att 
belysa sjuksköterskors egna upplevelser om stressorer i arbetsmiljön som kan leda till 
psykisk ohälsa. Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ data. Ytterligare 
inklusionskriterier var sjuksköterskor, både manliga och kvinnliga deltagare inkluderades då 
uteslutning av kön inte var relevant för syftet av studien. Artiklarna skulle vara 
engelskspråkiga för att författarna till studien har god språkkunnighet i svenska och 
engelska. Exklusionskriterier var artiklar äldre än tio år för att erhålla aktuell forskning och 
människor under 18 år exkluderades eftersom studiens innehåll baserats på utbildade 
sjuksköterskor. Artiklar som inte var peer reviewed exkluderades för enligt Östlundh (2017) 
har de inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift.  

Datainsamling 

Datainsamling genomfördes med en systematisk sökning från databasen CINAHL för att 
databasen enligt Östlundh (2017) innehåller omvårdnadsartiklar. Ingen ytterligare databas 
användes för att författarna till studien fann de elva artiklar som användes i resultatet. Sökord 
i olika kombinationer användes som burnout, experience, workplace, workload, nurse, 
stressors och stress. Ytterligare sökord var new, graduate nurse och qualitative study för att 
avgränsa antal artikelträffar (bilaga 1). Sökningarna utfördes enligt BOOLESK sökteknik 
och i den används AND för att sökorden ska kunna kombineras på sätt som gör att författarna 
finner relevanta artiklar. Trunkering (*) användes för att få fram olika böjelser på orden i 
sökfältet (Östlundh, 2017). Dessa söktekniker användes för att finna artiklar som passade 
syftet med studien. Academic journal valdes som en begränsning i CINAHL, dels för att 
minska antal artiklar samt säkerställa att artiklarna var vetenskapliga. Artiklar som inte 
kunde öppnas i fulltext i CINAHL söktes via namn och öppnades genom Google scholar 
eller Libsearch. Valda artiklar till studien granskades enligt Friberg (2017b).  
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Analys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017a) metod i tre steg. I första steget läses 
artiklarna flertalet gånger för att erhålla förståelse och sammanhang av innehållet. I andra 
steget dokumenteras samtliga artiklar i en översiktstabell för att skapa en överblick över den 
fortsatta analysen. I tredje steget söks likheter och skillnader mellan artiklarna (Friberg, 
2017a). Författarna läste och diskuterade samtliga artiklar flertalet gånger och ord översattes 
till svenska för att erhålla god förståelse av datamaterialet. Sammanfattning av artiklarna 
gjordes som stöd för analysen. Därefter skrevs en sammanfattning av samtliga artiklar in i 
en översiktstabell (bilaga 2). Relevant data från artiklarnas resultat som ansågs svara på 
syftet av studien ströks under. Den understrukna datan sammanställdes i ett worddokument. 
Genom likheter från den understrukna datan identifierades stressorer som sjuksköterskor 
upplevde i arbetsmiljön och en ny helhet skapades som bildade denna studies resultat. Under 
analysprocessen framkom det sju underkategorier som var de identifierade stressorerna. De 
förenades till två huvudkategorier som beskrev orsakerna till stressorernas uppkomst. 

Etiska överväganden 

Vetenskapliga artiklar som användes till studiens resultat var granskade och godkända av en 
etisk kommitte för en ökad tillförlitlighet i forskningarna. Kraven som medicinska 
forskningsrådet (2000) skriver ska ha uppfyllts för att studien ska vara etiskt godkänd har 
erhållits. De fyra grundläggande principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska 
blivit informerade både skriftligt och muntligt om studien, samtyckeskravet innebär att 
deltagarna ska gett samtycke till att medverka, konfidentialitetskravet innebär att det inte ska 
kunna urskiljas vem som medverkat i studien och nyttjandekravet innebär att materialet 
endast får användas till studiens ändamål (Medicinska forskningsrådet, 2000). Enligt 
Dahlberg (2014) har människor erfarenheter från sitt eget liv och erhåller därmed en 
förförståelse. Författarna till studien diskuterade sin egen förförståelse eftersom de tidigare 
arbetat inom hälso- och sjukvården och har därmed erfarenheter kring ämnet. Det 
diskuterades även att författarna erhållit information från dagstidningar och sociala medier 
angående stress hos sjuksköterskor vilket bidrog med en förförståelse. Genom diskussionen 
kunde författarna bortse från egna åsikter och erhålla ett objektivt synsätt under analysen 
och studiens resultat. 
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RESULTAT 

Resultatet av analysen presenteras med två huvudkategorier och sju tillhörande 
underkategorier, tabell 1. Huvudkategorierna visar vad stressorer orsakats av och 
underkategorierna visar identifierade stressorer som framkommit ur analysprocessen.  

Tabell 1. Sammanfattning av huvudkategorier och underkategorier. 	

Huvudkategorier Underkategorier 

 
Stressorer orsakade av verksamheten 

Arbetsbelastning 

Personalbrist och tidsbrist 

Skiftarbete 

  
   
Stressorer orsakade av arbetsgruppen 

Oro 

Brister i bemötandet 

Brister i kommunikationen 

Konflikter och mobbning 

 

Stressorer orsakade av verksamheten 

Sjuksköterskor upplevde att verksamhetens uppbyggnad, prioriteringar samt olika beslut 
skapade stressorer på arbetet och resulterade i brister i arbetsmiljön.  

Arbetsbelastning 

Sjuksköterskor upplevde att hög arbetsbelastning utgjorde hinder för återhämtning eftersom 
tankarna var kvar på arbetet även efter arbetspassen. Sjuksköterskor upplevde att de blev 
utmattade eftersom de erhöll många arbetsuppgifter samtidigt (Epstein et al., 2019). 
Arbetsbelastningen ansågs påverkas av arbetsuppgifter som avbröts av telefonsamtal samt 
material som inte fanns på avdelningen. På grund av den höga arbetsbelastningen upplevde 
sjuksköterskor svårigheter att fokusera på arbetet och det kunde resultera i missbedömningar 
och att inte uppmärksamma tidiga förändringar i patienters tillstånd. Sjuksköterskor 
upplevde att de tvingades prioritera åtgärder för patienter eftersom den totala omvårdnaden 
inte kunde uppfyllas (Van Bogaert et al., 2017). De upplevde att oförväntade händelser på 
arbetsplatsen som många inläggningar av patienter på kort tid orsakade hög arbetsbelastning 
och upplevdes vara en stressor (Hayward et al., 2016; Liang et al., 2018). Överbeläggningar 
av patienter upplevdes vara ytterligare en stressor som resulterade i hög arbetsbelastning 
(Happell et al., 2012; Hayward et al., 2016; Liang et al., 2018; Van Bogaert et al., 2017). 
När stressen på arbetsplatsen blev påtaglig på grund av hög arbetsbelastning upplevde 
sjuksköterskor att det hanterades genom irritation (Epstein et al., 2019; Happell et al., 2012; 
Parizad et al., 2017; Van Bogaert et al., 2017). Den höga arbetsbelastningen upplevdes vara 
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orimlig för sjuksköterskor och orsakades av faktorer som personalbrist och tidsbrist (Parker 
et al., 2012; Van Bogaert et al., 2017). 	

Personalbrist och tidsbrist 

Sjuksköterskor upplevde att personalbristen var en stressor som påverkade dem negativt 
(Halpin et al., 2017; Happell et al., 2012; Hu et al., 2017; Liang et al., 2018; Parizad et al., 
2017; Parker et al., 2012). Till följd av personalbrist upplevde oerfarna sjuksköterskor att de 
gavs större ansvar än vad de erhöll kompetens för vilket upplevdes vara en stressor (Halpin 
et al., 2017; Hayward et al., 2016; Liang et al., 2018; Parker et al., 2012). Det var svårt för 
dem att be om hjälp när sjuksköterskekollegor var upptagna med andra arbetsuppgifter 
(Parker et al., 2012). Erfarna sjuksköterskor upplevde att de fick vårda mer komplexa 
tillstånd hos patienter vilket var en stressor för dem (Happell et al., 2012; Hayward et al., 
2016; Van Bogaert et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att på grund av tidsbrist 
undervisades de inte tillräckligt i rutiner och arbetsuppgifter för att erhålla kompetensen som 
arbetsplatsen krävde (Ebrahimi et al., 2017; Happell et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde 
dock att de förväntades utföra patientsäker vård trots personalbrist (Van Bogaert et al., 
2017). Sjuksköterskor upplevde att många arbetsuppgifter skulle utföras under kort tid vilket 
bidrog till att utrymme inte fanns för patienter (Hayward et al., 2016; Hu et al., 2017; Parizad 
et al., 2017; Van Bogaert et al., 2017). De upplevde att patienter inte fick den vården de 
förtjänade (Hayward et al., 2016). När sjuksköterskor upplevde tidsbrist för arbetsuppgifter 
och när verksamheten inte tillät nyttjades inte rasterna vid utsatt tid och det förekom att 
sjuksköterskor fick avstå helt från raster (Halpin et al., 2017; Happell et al., 2012). För att 
bli färdig med dokumentation och arbetsuppgifter krävdes övertidsarbete vilket upplevdes 
vara en stressor att inte kunna sluta arbetet på ordinarie tid (Halpin et al., 2017; Hu et al., 
2017; Parker et al., 2012). Det gavs inte mycket tid till att tänka på livet utanför arbetet då 
sjuksköterskor upplevde att de var ifrån arbetet få timmar på grund av skiftarbete (Epstein 
et al., 2019; Walker et al., 2012). 

Skiftarbete 

Skiftarbetet upplevdes vara en stressor för sjuksköterskor (Epstein et al., 2019; Happell et 
al., 2012; Hayward et al., 2016; Walker et al., 2012). Nedvarvning och återhämtning 
upplevdes svårt mellan kvällsskift och dagskift eftersom det var få timmar mellan 
arbetsskiften och skapade sömnsvårigheter (Epstein et al., 2019; Walker et al., 2012). 
Nattskift upplevdes vara en stressor och orsakade sömnsvårigheter och obalans i både 
arbetsliv och privatliv (Happell et al., 2012; Hu et al., 2017; Liang et al., 2018; Walker et 
al., 2012). På grund av skiftarbetet upplevdes svårigheter att tänka bort arbetet på ledig tid 
vilket skapade oro hos sjuksköterskor (Epstein et al., 2019). 

Stressorer orsakade av arbetsgruppen	
Sjuksköterskor upplevde att negativ behandling mellan kollegor skapade stressorer vilket 
resulterade i brister i arbetsmiljön. 
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Oro 

Oro skapades hos sjuksköterskor när de upplevde att de inte kunde tänka bort arbetspassets 
händelser och även när tankar på nästa arbetspass uppstod. Tankar hindrade förutsättningen 
för nedvarvning och återhämtning på sjuksköterskors lediga tid (Epstein et al., 2019). De 
upplevde oro över att orsaka patienter mer lidande och gick därför igenom arbetsuppgifter 
flertalet gånger för att inte utföra felaktiga arbetsuppgifter. Upplevelsen av osäkerhet ökade 
stressen eftersom sjuksköterskor upplevde att deras arbetsuppgifter tog lång tid att utföra för 
att noggrannheten bejakades (Hu et al., 2017; Liang et al., 2018; Halpin et al., 2017; Parker 
et al., 2012). Oro för felmedicinering var en stressor sjuksköterskor upplevde (Epstein et al., 
2019; Hu et al., 2017; Halpin et al., 2017; Liang et al., 2018; Parker et al., 2012). Tankar om 
felaktigheter i hantering av mediciner och arbetsuppgifter bearbetades efter arbetspasset och 
det förekom att sjuksköterskor drömde om arbetet under natten eller inte kunde somna 
(Epstein et al., 2019). Oerfarna sjuksköterskor kände en oro inför det hierarkiska beteendet 
som fanns från erfarna sjuksköterskor (Hu et al., 2017; Parker et al., 2012). Oerfarna 
sjuksköterskor upplevde att de var oroliga över att arbeta med erfarna sjuksköterskor 
eftersom de upplevdes ha brister i bemötandet (Hu et al., 2017; Ebrahimi et al., 2017; Parker 
et al., 2012; Walker et al., 2012).  

Brister i bemötandet 

Brister i bemötandet från arbetsgruppen var en stressor som sjuksköterskor upplevde 
(Ebrahimi et al., 2017; Epstein et al., 2019; Hayward et al., 2016; Hu et al., 2017; Parizad et 
al., 2017; Parker et al., 2012; Walker et al., 2012). De upplevde att de blev exkluderade från 
sjuksköterskegruppen (Ebrahimi et al., 2017; Liang et al., 2018; Parker et al., 2012). 
Oerfarna sjuksköterskor ansågs endast följa erfarna sjuksköterskor och utföra de 
arbetsuppgifter och åtgärder de blev tilldelade (Hu et al., 2017). Oerfarna sjuksköterskor 
upplevde att de kritiserades framför läkare, andra sjuksköterskor och patienter vilket 
upplevdes vara en stressor och påverkade deras självkänsla (Hayward et al., 2016; Halpin et 
al., 2017; Parizad et al., 2017; Walker et al., 2012). Att bli kritiserad utav erfarna 
sjuksköterskor upplevdes inte vara lärande utan istället påverkade självkänslan och en del 
sjuksköterskor upplevde att det var svårare att våga utföra olika arbetsuppgifter (Walker et 
al., 2012). De upplevde att det var svårt att be om hjälp om arbetsuppgifter på grund av det 
negativa bemötandet. Det förekom att sjuksköterskor upplevde att de inte hjälpte varandra 
och inte uppmärksammade arbetsplatsens behov (Hayward et al., 2016; Parizad et al., 2017; 
Parker et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde att det gavs mer negativ kritik om utförda 
arbeten vilket resulterade i att sjuksköterskor upplevde att de aldrig fick beröm för deras 
insatser (Hayward et al., 2016; Liang et al., 2018; Parizad et al., 2017; Walker et al., 2012). 
Sjuksköterskor upplevde att den negativa kritiken därmed resulterade i bristande stöd från 
kollegor (Happell et al., 2012; Hayward et al., 2016; Parizad et al., 2017; Parker et al., 2012). 
Oerfarna sjuksköterskor upplevde brist på stöd från erfarna sjuksköterskor vilket skapade 
brister i kommunikationen (Ebrahimi et al., 2017; Walker et al., 2012). 
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Brister i kommunikationen 

Brister i kommunikationen om patienters omvårdnad och behandling upplevdes vara en 
stressor för sjuksköterskor när all information om patienter inte dokumenterades eller 
rapporterades vidare. Det upplevdes bidra till bristande samarbete och kommunikation i 
sjuksköterskegruppen (Happell et al., 2012). Sjuksköterskor upplevde frustration när 
personalen inte kommunicerade med varandra under arbetspassen och det var ytterligare en 
stressor (Hayward et al., 2016; Hu et al., 2017 Van Bogaert et al., 2017). Sjuksköterskor 
upplevde även brister i kommunikationen med läkare samt att det var svårt att få läkare att 
träffa patienter (Happell et al., 2012; Hayward et al., 2016; Hu et al., 2017; Parizad et al., 
2017). Läkare upplevdes inte vara respektfulla i kommunikationen (Hayward et al., 2016; 
Parizad et al., 2017). De hade en nedlåtande ton mot sjuksköterskor som upplevde att deras 
kunskap ifrågasattes (Parizad et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde även brister i 
kommunikationen med chefer på arbetsplatser vilket bidrog till att de upplevde att deras 
insatser på arbetet inte uppskattades (Happell et al., 2012; Hayward et al., 2016; Parizad et 
al., 2017; Parker et al., 2012; Van Bogaert et al., 2017). Kommunikationen med missnöjda 
patienter och anhöriga var även en stressor sjuksköterskor upplevde för en del anhöriga 
ställde krav och var svåra att föra ett resonemang med (Happell et al., 2012; Hu et al., 2017). 
Till följd av hög arbetsbelastning och brister i kommunikationen upplevde sjuksköterskor 
att konflikter skapades (Happell et al., 2012; Parizad et al., 2017).    

Konflikter och mobbning 

Konflikter upplevdes vara en stressor för sjuksköterskor (Happell et al., 2012; Hayward et 
al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att de bemötte kollegor otrevligt vid hög 
arbetsbelastning vilket skapade hinder för en positiv arbetsmiljö (Happell et al., 2012; 
Hayward et al., 2016; Parizad et al., 2017; Van Bogaert et al., 2017). Hög arbetsbelastning 
upplevdes orsaka stress och skapa konflikter eftersom energin inte räckte till att erhålla en 
god relation till kollegor (Parizad et al., 2017). Konflikter upplevdes skapades vid 
rapportering samt när sjuksköterskor inte haft tid för de arbetsuppgifter som skulle utföras 
under arbetspasset (Happell et al., 2012; Hayward et al., 2016). Den höga arbetsbelastningen 
upplevdes utgöra hinder för erfarna sjuksköterskor att erhållas tid för undervisning av 
oerfarna sjuksköterskor på arbetsplatser vilket skapade konflikter (Ebrahimi et al., 2017; Hu 
et al., 2017). Oerfarna sjuksköterskor upplevde att de blev diskriminerade av erfarna 
sjuksköterskor och en del erfarna sjuksköterskor bekräftade att beetendet pågick (Ebrahimi 
et al., 2017; Walker et al., 2012). Det förekom att erfarna sjuksköterskor utövade mobbning 
mot oerfarna sjuksköterskor genom att ignorera, diskriminera och utesluta dem från 
sjuksköterskegruppen vilket upplevdes vara en stressor för oerfarna sjuksköterskor eftersom 
de inte kände sig välkomna på arbetsplatsen (Ebrahimi et al., 2017; Happell et al., 2012; 
Hayward et al., 2016; Parker et al., 2012).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att identifierade stressorer i sjuksköterskors arbetsmiljö påverkar deras 
välmående vilket i slutändan kan leda till psykisk ohälsa. Stressorer orsakas antingen av 



11 

 

verksamhetens prioriteringar eller hur arbetsgruppen behandlar varandra. Det framkommer 
att hög arbetsbelastning är en stressor som orsakar en del av de stressorer som identifierats i 
resultatet. Sjuksköterskor behandlar varandra olika beroende på erfarenhet inom yrket och 
resultatet antyder att oerfarna sjuksköterskor upplever fler stressorer än erfarna 
sjuksköterskor. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien baserades på en litteraturöversikt som ansågs vara en lämplig metod, enligt Friberg 
(2017b) används metoden för att få ökad kunskap om ett problemområde genom att studera 
tidigare forskning. Litteraturöversikt valdes för tidsramen av examensarbetet och för att 
författarna till studien tidigare använt metoden. Det upplevdes därmed säkrare att använda 
en metod som var bekant sedan tidigare. Studien innehöll kvalitativ data för att belysa 
sjuksköterskors upplevelser och enligt Segesten (2017) baseras kvalitativ forskning på 
människors upplevelser inom en viss grupp och ansågs vara lämplig för att besvara syftet 
med studien. Eftersom kvantitativ forskning studerar större folkgrupp hade möjligtvis fler 
eller andra stressorer identifierats, dock hade inte upplevelserna från sjuksköterskor 
framkommit vilket var syftet med studien. Om mer tid för examensarbetet givits hade en 
intervjustudie kunnat utföras, enligt Danielson (2017) genererar intervjustudier möjlighet till 
djupare förståelse för personers erfarenheter. Fler stressorer hade kunnat identifierats och 
chansen till följdfrågor kunde genererat djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser. 	
	
Urvalet till studien gjordes genom inklusionskriterier och exklusionskriterier som ansågs 
vara relevanta för att besvara studiens syfte. Artiklar som var peer reviewed inkluderades för 
att de enligt Henricson (2017) stärker trovärdigheten i examensarbetet. En exklusionskriterie 
var köp av artiklar, om författarna till studien valt att köpa artiklar hade det troligtvis 
genererat i fler antal artiklar att välja mellan och en begränsning på länder hade varit möjlig. 
Eftersom sjukvården ser olika ut i världen med olika uppbyggnad av verksamheter samt lagar 
hade studien kunnat fokusera endast på svensk sjukvård eftersom författarna till studien är 
bekanta med svensk lagstiftning. Författarna till studien ansåg att studien var överförbar trots 
att artiklar utförts i olika delar av världen visades ändå identiska stressorer. I studier med fler 
yrkeskategorier studerades endast sjuksköterskors upplevelser och i studier som inte kunnat 
urskilja vilka yrkeskategorier som deltagit exkluderades. Artiklar som var äldre än tio år 
exkluderades för att sjukvården ansågs ändrats och utvecklats de senaste åren. 	
	
Datainsamlingen genomfördes endast i CINAHL eftersom samtliga artiklar hittades som 
ansågs besvara studiens syfte. Författarna till studien var mer bekanta med databasen och 
hade därmed enklare att söka efter relevanta artiklar. En medvetenhet fanns om att antalet 
artiklar kunde påverkas av valet, dock ansågs inte studiens resultat påverkas. Valda sökord 
påverkade vilka artiklar som kom upp och om andra sökord hade använts kunde möjligtvis 
andra artiklar funnits. Flera av de valda artiklarna återkom i olika sökordskombinationer i 
CINAHL och enligt Henricson (2017) ökar det trovärdigheten. Elva artiklar valdes till 
studiens resultat och ansågs innehålla tillräckligt mycket data för ett nytt resultat skulle 
erhållas. 	
	
Analysen av studiens artiklar genomfördes enligt Fribergs (2017a) metod för att erhålla 
strukturerat arbetssätt och förståelsen för analysarbetets process. Samtliga artiklar lästes och 
diskuterades för att erhålla förståelsen av datan och en del ord översattes till svenska för att 
misstolkning av datan inte skulle ske. Den understrukna datan sammanställdes i ett 
worddokument. Genom likheter från den understrukna datan identifierades stressorer och en 
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ny helhet skapades som bildade denna studies resultat. Under analysprocessen framkom sju 
underkategorier som stod för identifierade stressorer. De förenades i två huvudkategorier 
som beskrev orsaker till identifierade stressorer. Ett etiskt förhållningssätt ansågs vara 
uppfyllt i studien eftersom samtliga artiklar hade ett etiskt godkännande. Författarna 
diskuterade förförståelsen inom ämnet och enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan 
pålitligheten stärkas om förförståelsen beskrivs. Överförbarhet innebär om studiens resultat 
kan användas till andra sammanhang, grupper eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Studien ansågs vara överförbar till andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården 
där arbetsmiljön kan upplevas lika hos andra yrkeskategorier.  	
 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien belyser sjuksköterskors upplevelser om stressorer i arbetsmiljön. Det kan 
i slutändan leda till psykisk ohälsa. Genom att öka medvetenheten i ämnet kan förebyggande 
arbete påbörjas för att förbättra arbetsmiljön på sjuksköterskors arbetsplatser. Sjuksköterskor 
kan uppmärksamma vilka stressorer de själva orsakar som kan leda till psykisk ohälsa. 	

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att hög arbetsbelastning är en stressor i 
arbetet.  Utföra många arbetsuppgifter samtidigt, hantera oförväntade händelser på arbetet 
samt överbeläggningar av patienter upplevs vara stressorer för sjuksköterskor. På grund av 
den höga arbetsbelastningen skapas svårigheter att fokusera på arbetet och uppmärksamma 
tidiga förändringar i patienters tillstånd. Enligt 9 § i AFS 2015:4 ska arbetsgivare inte ge 
arbetsuppgifter till arbetstagare som kan orsaka ohälsosam arbetsbelastning. Författarna 
anser trots att en lag påtalar att personal inte ska erhålla en ohälsosam arbetsbelastning 
upplever sjuksköterskor ändå att arbetsbelastningen är en stressor. Sjuksköterskors stress på 
arbetsplatser anses påverka patienter i slutändan, vilket överensstämmer med Eriksson et al. 
(2018) som menar att när sjuksköterskors arbetsbelastning blir för hög påverkas 
patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplever att de tvingas prioritera vilken patient som ska 
vårdas först för att personalbristen och överbeläggningar av patienter hindrar sjuksköterskor 
från att hinna vårda alla patienter. Resultatet visar att arbetsbelastningen påverkas av 
arbetsuppgifter som avbryts exempelvis av telefonsamtal, detta styrks även av svensk 
sjuksköterskeförening (2017b). Författarna anser att det är ett problem i dagens sjukvård 
eftersom patienter inte erhåller den vård och behandling som krävs vilket kan resultera i att 
människor inte litar på sjukvården och inte söker vård. Trots att sjuksköterskor gör allt i sin 
makt för deras patienter kan de själva drabbas av psykisk ohälsa på grund av stressorer i 
arbetsmiljön. Det spekuleras om arbetsbelastningen minskas om personalbristen tillgodoses.	

Resultatet visar att på grund av tidsbrist upplever sjuksköterskor att de inte får 
undervisningen de eftersträvar. På grund av personalbristen får sjuksköterskor större ansvar 
vilket de själva upplever att de inte erhåller kompetens för. Enligt Eriksson et al. (2019) är 
sjuksköterskors arbete oförutsägbart eftersom de hanterar komplexa situationer för att 
vårdbehoven ser olika ut för varje enskild patient. Det kan utgöra svårigheter med 
stresshantering för sjuksköterskor. Författarna anser att sjuksköterskor ska lära sig olika 
arbetsuppgifter ordentligt innan de förväntas ta ansvar, för att minimera risken att uppleva 
osäkerhet och oro på arbetet. Personalbrist och tidsbrist anses bli ytterligare stressorer 
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sjuksköterskor behöver utstå. De tvingas arbeta i högre arbetstempo än normalt vilket 
överensstämmer med Mcewen (2013) som menar att vid stress tvingas människan prestera 
över sin normala förmåga. Kugonic (2013) skriver att personalbrist är en stressor för 
sjuksköterskor och kan leda till psykisk ohälsa i form av utbrändhet och kronisk trötthet. 
Författarna anser att personalbristen bör beaktas av ledningen för att minimera risken för 
psykisk ohälsa. Resultatet visar att på grund av personalbrist och tidsbrist kan inte raster 
alltid nyttjas på utsatt tid eller nyttjas alls. Det förekommer att de arbetar övertid eftersom 
de inte hinner med alla arbetsuppgifter under arbetspasset. Lindfors (2013) menar att 
nedvarvning och återhämtning är väsentlig för människor utöver nattsömnen för att 
minimera risken att drabbas av psykisk ohälsa. Lundberg och Wentz (2004) menar att 
människor har olika förutsättningar i livet beroende på livsstil, beteenden och tidigare 
erfarenheter vilket medför att människor reagerar olika på stress. Författarna anser att 
sjuksköterskor är i behov av rast för att återhämta sig och orka med resterande arbetspass. 
När det upprepas skapas ett lidande hos den enskilda människan och i slutändan kan det leda 
till psykisk ohälsa. Resultatet visar att skiftarbete hindrar nedvarvning och återhämtning. 
Därför anses rasten vara en betydande del för sjuksköterskor eftersom deras arbete innefattar 
skiftarbete. 	

Resultatet visar att skiftarbete skapar svårigheter med nedvarvning och återhämtning, 
sjuksköterskor upplever att det är svårt att tänka bort arbetet på ledig tid. Enligt 12 § i AFS 
2015:4 ska inte arbetstider orsaka ohälsa hos arbetstagare och återhämtning ska finnas för 
att minska risken för ohälsosam arbetsmiljö. Resultatet visar att skiftarbete är en stressor för 
sjuksköterskor och de upplever att det är få timmar mellan arbetspassen. Författarna anser 
att skiftarbetet ökar risken för en ohälsosam arbetsmiljö, vilket kan leda till psykisk ohälsa 
eftersom skiftarbetet inte möjliggör chansen till ordentlig återhämtning mellan arbetspassen. 
Skiftarbete anses inte skapa lidande för alla människor utan är individuellt hur skiftarbete 
påverkar den enskilda människan. Resultatet visar att nattskiftet är påfrestande eftersom 
sömnsvårigheter uppstår och Hensing (2013) menar att långvarig stress skapar 
sömnsvårigheter. Författarna förmodar att sömnsvårigheter skapar oro hos sjuksköterskor 
för att de inte ska orka prestera på arbetet.  	

Resultatet visar att sjuksköterskor tänker på arbetet även på ledig tid och känner oro över 
felhantering av mediciner och arbetsuppgifter. Det bearbetas efter arbetspasset och leder till 
sömnsvårigheter. Författarna förmodar att sjuksköterskor upplever oro över felmedicinering 
vilket kan resultera i skada hos patienter och att legitimationen blir indragen. I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskor upplever oro för att orsaka mer lidande för patienter och 
författarnas tankar överensstämmer med vad resultatet visar. Arman (2015) påtalar att 
lidande kan uppkomma från oro, osäkerhet och stress. Författarna anser att oro skapar 
lidande för sjuksköterskor men även för patienter i slutändan. Enligt Arman (2015) kan 
lidande få olika konsekvenser för olika människor. Guo et al. (2018) menar att människors 
individuella egenskaper ligger till grund för om människor upplever stress eller inte. 
Resultatet visar att sjuksköterskeyrket orsakar stress. Författarna spekulerar i att trots alla 
stressorer som identifierats i studien drabbas inte alla sjuksköterskor av stress på grund av 
arbetsmiljön. Eftersom en del människor är mer benägna att påverkas av stress än andra 
funderas det på om orsaken är människors olika personligheter. Garrosa et al. (2010) menar 
att sjuksköterskor med härdad personlighet, optimism och emotionell kompetens drabbas i 
mindre utsträckning av psykisk ohälsa. Författarna anser det vara fördelaktigt för 
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sjuksköterskor att erhålla stöd och kunskap om hur stressorer hanteras samt uppkommer på 
arbetsplatser. Det är väsentligt att få god kunskap om sin personlighet samt hur brister i 
bemötandet påverkar kollegor för att minimera risken att drabbas av psykisk ohälsa. 	

Resultatet visar att oerfarna sjuksköterskor upplever brister i bemötandet från erfarna 
sjuksköterskor, vilket skapar svårigheter att våga utföra olika arbetsuppgifter och be om 
hjälp. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) har sjuksköterskor ett etiskt ansvar för 
bemötande. Författarna finner att ett bra bemötande inte endast ska ges till patienter utan 
även till kollegor. Sjuksköterskeyrket anses vara komplext och kan innebära svårigheter för 
oerfarna sjuksköterskor att känna trygghet med det självständiga ansvar som yrket innebär. 
Resultatet visar att negativ kritik upplevs vara ett vanligt förekommande på arbetsplatser 
från sjuksköterskor och läkare. Daws et al. (2019) menar att oerfarna sjuksköterskor finner 
att positiv respons är en viktig del för utvecklingen av självförtroendet. Författarna anser att 
positivt arbetsklimat är sjuksköterskors ansvar att sträva efter på arbetsplatsen för att 
arbetsmiljön ska stärkas och lidandet minimeras för både arbetsgruppen och den enskilda 
människan. Resultatet visar att oerfarna sjuksköterskor upplever oro över att arbeta med 
erfarna sjuksköterskor. Författarna anser att det är en onödig stressor eftersom det skapas av 
sjuksköterskor själva och orsakar brister i arbetsmiljön. Bassalobre Garcia et al. (2013) 
skriver att brister i arbetsmiljön kan utgöra stress för sjuksköterskor vilket genererar i att den 
enskilda människan påverkas negativt och ett lidande skapas. Författarna spekulerar om det 
enklare uppstår brister i kommunikationen vid en negativ arbetsmiljö. 	

Resultatet visar att brister i kommunikationen angående patienters omvårdnad och 
behandling upplevs vara en stressor för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening 
(2017b) menar att kommunikationen är en central del för en god och säker vård ska uppnås 
samt för att erhålla ett bra samarbete i arbetsgruppen. Resultatet visar att brister i 
kommunikationen från läkare är en stressor sjuksköterskor upplever. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017b) menar att kommunikation kan påverkas av olika hierarkier 
och yrkesroller. Resultatet visar att läkare inte upplevs vara respektfulla i kommunikationen. 
Författarna anser att alla professioner behöver kommunicera respektfullt med varandra och 
sjuksköterskor anses inte ensamma vara ansvariga för att erhålla en god kommunikation i 
arbetsgruppen. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever frustration när personalen inte 
kommunicerar med varandra under arbetspassen. Enligt 1 § i SFS 2010:659 ska patienters 
säkerhet beaktas i hälso- och sjukvården. Författarna anser att patientsäkerheten hämmas vid 
brister i kommunikationen eftersom väsentlig information uteblir vilket skapar ett lidande 
för patienten som människa men även för sjuksköterskor. När läkare är respektlösa i 
kommunikationen kan det resultera i att sjuksköterskor inte förankrar information vilket 
ytterligare kan påverka patientsäkerheten. Kirca och Bandemli (2019) menar att effektiv 
kommunikation mellan personalen möjliggör återhämtning och förbättrad hälsa hos 
patienter. Resultatet visar att kommunikationen med missnöjda patienter och anhöriga är en 
stressor sjuksköterskor upplever för en del anhöriga ställer krav och är svåra att föra ett 
resonemang med. Författarna förmodar att resultatet av brister i kommunikationen med 
anhöriga leder till undvikande från sjuksköterskors sida eftersom oron blir påtaglig i möten 
med anhöriga. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) bestämmer sjuksköterskan vård 
och behandling tillsammans med patient och anhöriga. Författarna anser för att tillgodose 
sjuksköterskans ansvar är undvikande av anhöriga inte en förutsättning eftersom det anses 
gå emot betydelsen av sjuksköterskans profession. Om sjuksköterskor undviker 
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kommunikation vid komplicerade möten drabbas både patienter och anhöriga men även 
kollegor. Om sjuksköterskor överlåter arbetsuppgifter gällande kommunikation förmodas 
konflikter skapas.  	

Resultatet visar att hög arbetsbelastning orsakar stress och resulterar i konflikter. Enligt 13§ 
i AFS 2015:4 ska chefer ansvara för att uppmärksamma och förebygga konflikter på 
arbetsplatser. Resultatet visar att konflikter är en stressor för sjuksköterskor på arbetsplatser. 
Författarna anser att konflikter är oundvikliga på arbetsplatser dock anses konflikthantering 
vara väsentligt och chefer bör erbjuda kurser i konflikthantering för att sjuksköterskor inte 
ska uppleva att konflikter är en stressor. Resultatet visar att erfarna sjuksköterskor upplevs 
utöva mobbning mot oerfarna sjuksköterskor vilket resulterar i att de inte känner sig 
välkomna på arbetsplatsen. Daws et al. (2019) menar vid mobbning har oerfarna 
sjuksköterskor svårigheter att utveckla självförtroende i rollen som sjuksköterska, vilket 
resultatet styrker med att självkänslan påverkas. Författarna anser att oerfarna sjuksköterskor 
behöver uppmuntras och inte tryckas ner samt att sjuksköterskor har ett ansvar att 
tillsammans skapa en positiv arbetsmiljö där alla är lika värda oavsett erfarenhet. 
Sjuksköterskor ska vara medvetna om vilka konsekvenser mobbning får för att inte utöva 
mobbning på arbetsplatsen. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) skriver att den etiska 
koden som sjuksköterskor ska förhålla sig till innebär att främja hälsa, lindra lidande, 
förebygga sjukdom och återställa hälsa. Författarna anser att sjuksköterskor som utövar 
mobbning går emot vad den etiska koden innebär eftersom de orsakar ett lidande och i 
slutändan skapar sjukdom för den enskilda människan. 	

Konklusion 

Fortsätter sjuksköterskor att uppleva stressorer som framkommit i studien kan det leda till 
psykisk ohälsa. Det kan leda till fler sjukskrivningar och färre sjuksköterskor att tillgå i 
verksamheter vilket påverkar verksamheter men även den enskilda människan. Trots att 
arbetsmiljön inte ska orsaka lidande visar studien att stress orsakar lidande för sjuksköterskor 
på grund av brister i arbetsmiljön. Studien visar även att arbetsgruppen orsakar brister i 
arbetsmiljön genom negativ behandling vilket förvärrar sjuksköterskors arbetssituation 
ytterligare eftersom fler stressorer uppstår. Den etiska koden för sjuksköterskor följs inte när 
arbetsgruppen orsakar att stressorer uppstår. Oavsett om det är verksamheten eller 
sjuksköterskor själva som orsakar den negativa arbetsmiljön kommer det påverka 
patientsäkerheten i slutändan. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien visar att verksamheten kan förhindra att olika beslut och prioriteringar påverkar 
sjuksköterskors arbetsmiljö. Sjuksköterskor behöver även uppmärksamma inverkan negativ 
behandling har på arbetsgruppen. Genom att stressorer har identifierats kan ett förebyggande 
arbete påbörjas för att minimera risken för psykisk ohälsa. Utveckling inom ämnet kan vara 
en studie som innefattar förslag på förebyggande arbete utifrån de stressorer som studien 
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identifierat. Ytterligare förslag kan vara att studera endast svenska sjukhus för att 
förbättringsarbeten ska kunna påbörjas i svensk sjukvård.   
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Academic journal, Peer 
Reviewed, English 

 

stress AND Nurs* AND 
workplace AND 
qualitative study 

97 97 32 4 

CIHNAL 7/2, 
2010–2020 

Academic journal, Peer 
Reviewed, English 

 

Work stress AND Nurs* 
AND experience AND 

qualitative study 

 

48 48 20 2 

CIHNAL 7/2, 
2010–2020 

Academic journal, Peer 
Reviewed, English 

 

Workload* AND 
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Bilaga 2 - Översiktstabell 
 Författare 

Titel 
Tidskrift 

Årtal 
 

Syfte 
Perspektiv 

 

Metod 

 

Resultat 
  

 

Förekomst av 
etiska 

övervägande 

 

Kvalitet 

 

 
 
Ebrahimi, H., 
Negrandeh, R., 
Jeffrey, C. & Azizi, 
A. 

  
Violence against 
new graduated 
nurses in clinical 
settings: A 
qualitative study 

Nursing Ethics 

2018 

 
 
Syfte: Var att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser och utövning 
av våld mot nyutbildade 
sjuksköterskor i Iran. 

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

En kvalitativ studie där 
kravet var att 
sjuksköterskorna skulle 
arbetat minst ett år. 
Studien erhöll data från 
intervjuer med 18 st 
sjuksköterskor där varje 
intervju varade mellan 30–
90 min.   

 

 Resultatet visar att 
sjuksköterskor inte 
bemöter nyutbildade 
sjuksköterskor rättvist 
utan kritiserar, klagar 
och utför mobbning på 
dem. Det visades även 
att sjuksköterskorna 
inte såg de nyutbildade 
som deras kollegor. 

 

 Studien är etiskt godkänd 
av Regional Committee of 
Research Ethics den 19 
februari 2013. 
Sjuksköterskorna var 
informerade om studiens 
syfte, frivillig medverkan 
och att deras sekretess 
beaktades. 

 

Hög 

Epstein, M., 
Söderström, M., 
Jirwe, M., Tucker, 
P. & Dahlgren, A. 

Sleep and fatigue in 
newly graduate 
nurses – Experience 
and strategies for 
handling shiftwork 

Journal of clinical 
nursing 

2019 

 
 
Syfte: Var att identifiera 
faktorer som påverkar 
sömnproblem och 
utmattning för 
sjuksköterskor i relation 
till skiftarbete. 

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv  

 

En kvalitativ studie där 11 
stycken nyutbildade 
sjuksköterskor 
medverkade i studien 
genom intervjuer där 
kravet var att 
sjuksköterskorna inte 
arbetat mer än ett år inom 
yrket. Sjuksköterskorna 
arbetade på fyra olika 
sjukhus i Sverige. 
Intervjuerna varade mellan 
oktober 2016 och april 
2017 och spelades in för 
analysarbetet.  

 

 Resultatet visar att 
sjuksköterskorna 
upplevde stress med 
skiftarbete vilket ledde 
till sömnproblem då 
arbetet var svårt att 
koppla bort på ledig 
tid. Sjuksköterskorna 
upplevde att de mentalt 
var på arbetet när de 
var lediga vilket 
skapade stress. 
Sömnproblem uppstod 
främst mellan 
kvällsskift till dagskift 

Studien är vetenskapligt 
godkänd av Regional 
Ethical Review Board i 
Stockholm 2016. Studien 
bejakade sjuksköterskornas 
integritet genom att 
förklara för dem att 
resultatet av studien inte 
kommer framföras med 
individuella svar utan 
sammanställas som 
gruppsvar. 

 

 

Hög 

Halpin, Y., Terry, 
L- M. & Curzio, J. 

A longitudinal, mixed 
methods investigation 
of newly qualified 
nurses' workplace 
stressors and stress 
experiences during 
transition 

  
JAN Leading Global 
Nursing Research 

  
2017 

 
Syfte: var att identifiera 
stressrelaterade faktorer 
för sjuksköterskor under 
deras första år.  

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

En mix-methodsstudie 
med kvantitativ samt 
kvalitativa data. I den 
kvalitativa datan 
intervjuades 
sjuksköterskorna och de 
fick besvara två frågor 
relaterat till studiens syfte. 
14 st sjuksköterskor 
deltog. Datan insamlades 
under 2010 och 2012. 

 

Resultatet i den 
kvalitativa datan visar 
att hög 
arbetsbelastning var en 
stressor, likaså dåligt 
bemötande, 
övertidsarbete och 
tidspress. 

 

 
Universitetets etiskt 
godkännande för 
forskningen beviljades i 
januari 2010. Alla 
deltagare fick ett 
separat 
informationsblad och 
ett godkännande 
formulär för de 
kvantitativa och 
kvalitativa faserna och 
försäkrades om 
anonymitet. 

 

 

 

Hög 

Hapell, B., Dwyer, 
T., Reid- Searl, K., 
Burke, K- J., 
Caperchioni, C- M. 
& Gaskin, C-J 

 
Syfte: Var att identifiera 
sjuksköterskors stressorer 
och hur de kan 
reduceras.  

En kvalitativ studie där 38 
stycken sjuksköterskor 
från ett akutsjukhus i 
Queensland medverkade. 
De delades in i sex olika 
grupper beroende på datan 
som samlats in från 

Resultatet visar att 
stressorer för 
sjuksköterskorna var 
hög arbetsbelastning, 
otillgängliga läkare, 
skiftarbete, konflikter 

Etiskt godkännande erhölls 
av Health Service District. 

 

 

Hög 



 

 

Nurses and stress: 
recognizing causes 
and seeking 
solutions 

Journal of Nursing 
Management 

2013 

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv  

respektive sjuksköterska. 
De fick svara på frågor 
relaterade till stress och på 
så vis synliggjordes 
resultatet. 

mellan sjuksköterskor 
och mobbning.  

 

 

Hayward, D., 
Bungay, V., Wolff, 
A- C. & Macdonald, 
V. 
 
A qualitative study 
of experienced 
nurses’ voluntary 
turnover: learning 
from their 
perspectives 
 
Journal of clinical 
Nursing 

 
2016 

Syfte: Med studien var 
att utforska de personliga 
och miljömässiga 
faktorer som påverkade 
erfarna sjuksköterskors 
beslut att lämna sitt 
arbete och söka andra 
arbeten  

 
 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

Intervjuer med 12 
sjuksköterskor, i 
genomsnitt 16 år i 
arbetet.  Deltagarna var 
från intensivvård och 
kirurgi avdelning. 
Intervjuerna varade i 30–
60 min. Sjuksköterskorna 
var kvinnor mellan 35–55 
med en erfarenhet på 5–26 
år 

 

Resultatet 
identifierade tre 
faktorer som 
påverkade 
sjuksköterskornas 
beslut att lämna deras 
arbete, det var 
utmanande 
arbetsmiljöer; 
begränsat ledarstöd 
och personliga 
hälsoproblem. De 
upplevde stress i 
tidigare roller som 
sjuksköterskor. 

 

Etiskt godkännande erhölls 
från berörda etiska 
granskningsnämnder för 
forskningsetik för 
universitet och hälsa. 
Deltagarna gav informerat 
samtycke och fick 20 dollar 
som kaffekort som 
uppskattning för sina 
bidrag. 

 

Hög 

Hu, Y., Zhang, Y., 
Shen, N., Wu, J., 
Wu, J. & Malmedal, 
W-K. 

Stressors of newly 
graduated nurses in 
Shanghai paediatric 
hospital: a qualitative 
study 
 
Journal of Nursing 
Management 

2017 

 
Syfte: Var att identifiera 
stressorer hos 
nyexaminerade 
sjuksköterskor inom 
pediatrik på barnsjukhus i 
Shanghai. 

  
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

En kvalitativ studie där 52 
st nyexaminerade 
sjuksköterskor 
medverkade. Deras 
beteenden 
dokumenterades med hjälp 
av observation och 25 st 
sjuksköterskor 
intervjuades individuellt 
efter 6 månader. 

 

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna 
upplevde många 
stressorer som låg 
arbetsstatus, 
otillräcklig 
professionell 
kompetens, högt 
arbetstempo, brist på 
adekvat stöd och 
osäkerhet av 
kunskapsutveckling.  

 

Etiskt godkännande gavs av 
Shanghai Jiao Tong 
University Ethics 
Committee. 
Sjuksköterskorna som 
medverkade i studien var 
informerade om studiens 
syfte och att de kunde avstå 
från medverkan när som 
helst under studiens gång.  

 

 

Hög 

Liang, H- F., Lin, C-
C. & Wu, K- M. 

Breaking through the 
dilemma of whether 
to continue nursing: 
Newly graduated 
nurses' experiences of 
work challenges 

Nurse education 
today 

2018 

 

 
Syfte: Var att utforska 
nya sjuksköterskors 
erfarenheter av arbetets 
utmaningar i Taiwan. 
Den fokuserar på 
fenomenen med 
utmaningar som upplevs i 
praktiken i en klinisk 
miljö, upplevda effekter 
och hanteringsstrategier. 

 
 
 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

Totalt 25 stycken 
sjuksköterskor 
medverkade genom 
intervjuer. Deltagarna var 
mellan 22,5 och 24,2 år. 
Alla var kvinnliga.  

 

 

Sjuksköterskornas 
utmaningar i arbetet 
beskrevs som fyra 
teman med tio under 
teman identifierades: 
1. att vara ansträngd 
som att gå på tunn is; 2. 
att drabbas av fysisk 
utmattning och mental 
stress 3. gå in och 
anpassa sig till yrket 
och 4. få mer 
självförtroende. 

Forskningen godkändes av 
etikkommittén från 
Institutional Review Board 
vid Chang Gung Hospital i 
Taiwan. Sjuksköterskorna 
informerades om studien 
och att de kunde avstå från 
medverkan när som helst 
under studiens gång. 

 

 

Hög 

Parizad, N., 
Hassankhani, H., 
Rahmani, A., 
Mohammadi, E., 
Lopez, V. & Cleary, 
M. 

 
 
Syfte: Syftet med denna 
kvalitativa studie var att 
utforska iranska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
oprofessionell 
kommunikation mellan 

15 stycken sjuksköterskor 
intervjuades: 8 stycken var 
kvinnliga och 7 stycken 
var manliga. Ålder mellan 
28 till 44 år, och alla var 
erfarna sjuksköterskor och 
skulle arbetat minst ett år. 

Resultatet visade 
kommunikation med 
två underkategorier, 
oprofessionellt 
beteende och 
stressorer på 
arbetsplatsen.  

Denna studie godkändes av 
den etiska styrelsen för 
Tabriz universitet i 
medicinska vetenskaper, 
Iran  

 

Hög 



 

 

Nurses’ experiences 
of unprofessional 
behaviors in the 
emergency 
department: A 
qualitative study 
 
Nursing and health 
sciences 
 
2017 

kollegor på 
akutavdelning 

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv  

 

Alla deltagare skulle ha 
upplevt oprofessionellt 
beteende på arbetsplatsen. 

 

 

 

 
Parker, V., Giles, 
M., Lantry, G. & 
McMillan, M. 
 
New graduate nurses' 
experiences in their 
first year of practice 

Nurse education 
Today 

2012  

 
Syfte: Utforska hur 
nyutbildade 
sjuksköterskor kommer 
in i arbetet samt 
identifiera faktorer som 
påverkar deras 
tillfredsställelse och 
sannolikhet för att stanna 
kvar i yrket. 

  
  

Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

55 stycken nyexaminerade 
sjuksköterskor, de delades 
in i 7 grupper. Intervjuerna 
varande mellan 60–90 
minuter. En av grupperna 
intervjuades via 
videokonferens.  

 

Nyutbildade 
sjuksköterskor 
upplevde bristande 
bemötandet från 
sjuksköterskor som 
arbetat länge samt att 
de förväntades lika 
mycket från 
nyutbildade som för de 
sjuksköterskor som 
arbetat i över 20 år.     

Artikeln granskades och 
godkändes av Hunter New 
England Health Ethics 
Committee. 

 

Hög 

Van Bogaert, P., 
Peremans, L., Van 
Heusden, D., 
Verspuy, M., 
Kureckova, V., Van 
de Cruys, Z. & 
Franck, E. 

Predictors of 
burnout, work 
engagement and 
nurse reported job 
outcomes and 
quality if care: a 
mix method study 
 
BMC nursing 
 
2017 

Syfte: Syftet med den 
kvalitativa delen var att 
undersöka sjuksköterskor och 
sjuksköterskechefers 
uppfattning och erfarenheter 
av deras arbetsbelastning. 

 

Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv  

 

 
Tvärsnittsstudie med 
både kvalitativa och 
kvantitativa data. 
Studien utförde 
intervjuer med ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt med 
sjuksköterskor och deras 
chefer på en medicinsk 
eller kirurgisk enhet i ett 
av studiesjukhusen.  
Data samlades in mellan 
september 2014 och juni 
2015. talade på tyska. 
totalt medverkade 9 
sjuksköterskor och 10 
chefer.  

 

Den kvalitativa studien 
avslöjade olika teman 
såsom organisering av 
daglig praxis och 
arbetsvillkor; dåligt 
samarbete, 
kommunikation och 
lagarbete;  

 

Den institutionella 
granskningsnämnden för 
varje sjukhus godkände 
studien. Dessutom 
godkände en kvalificerad 
kommitte för etisk 
granskning Antwerp 
University Hospital – 
University of Antwerp 
Belgium den kvalitativa 
studien. 

 

Hög 

 
Walker, A., Earl, C., 
Costa, B. & 
Cuddihy, L. 

Graduate nurses' 
transition and 
integration into the 
workplace: A 
qualitative 
comparison of 
graduate nurses' and 
Nurse Unit Managers' 
perspectives 

Nursing education 
today 

2012 

 
Syfte: Var att utforska 
faktorer på arbetsplatsen 
som påverkar nya 
sjuksköterskor under 
första året och jämföra 
det med erfarna 
sjuksköterskors 
synpunkter. Jämförelsen 
gjordes för att identifiera 
likheter och skillnader. 

 
Perspektiv: 
Sjuksköterskeperspektiv 

 

En treårig tvärsnittsstudie 
där 13 stycken nya 
sjuksköterskor 
intervjuades. Data 
samlades in i slutet av 
sjuksköterskornas första år 
i yrket.  

 

Resultatet visade att 
oerfarna och erfarna 
hade olika 
uppfattningar om 
oprofessionellt 
beteende vilket 
påverkade 
arbetsplatsen. 
Oerfarna och erfarna 
upplevde inte alltid 
stressorer på samma 
sätt.   

 

Alla faser av forskningen 
godkändes av de relevanta 
etiska kommittéerna. 
Studien var frivillig att 
delta i och anonymitet 
utlovades. 

 

 

Hög 

 

 

 


