
  
 
 

 

 

 

Sara Jonsson & Desirée Söraa 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKG11X, HT2014 

Grundnivå 

Handledare: Anita Dahlstrand 

Examinator: Vera Dahlqvist  

 

 

 

 

 

 

 

Är det någon som lyssnar? 

En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation 

 

Is anybody listening? 

A literature review on the nurse’s experience of the work situation 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket har genomgått stora förändringar under de senaste 

decennierna. Sjuksköterskan förväntas att vara en länk mellan samtliga 

instanser i vårdkedjan i en organisation där omorganiseringar sker och 

arbetsvillkor ändras. Stress är ett inbyggt fenomen i vårdarbetet och är precis 

som hälsobegreppet högst individuellt och komplext. Sjuksköterskan behöver 

ta hand om den egna hälsan för att inte vården av andra ska äventyras. För att 

kunna göra detta har sjuksköterskan ett ansvar men en förutsättning för detta är 

dock att organisation, ledning och arbetsplats är utformad så att det är möjligt 

för sjuksköterskan att upprätthålla hälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation för att 

förstå hur den påverkar den egna hälsan 

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt. Resultatet grundar sig på nio 

vetenskapliga artiklar. Vid analysen lästes artiklarna ett flertal gånger och 

likheter och skillnader identifierades.  

Resultat: Följande huvudteman utkristalliserades; sjuksköterskans upplevelse av 

organisation, sjuksköterskans upplevelse av ledning, sjuksköterskans 

upplevelse av stress samt sjuksköterskans upplevelse av patientmötet. Det 

andra huvudtemat har tre underteman; att inte bli lyssnad på, att inte få stöd 

och att få stöd. Huvudtema tre har två underteman; negativ stress och positiv 

stress som utvecklar.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån transition som teoretisk utgångspunkt. De 

intervjuade sjuksköterskorna visade sig i stor utsträckning har likartade 

uppfattningar om sin arbetssituation som i andra studier. De upplevde en hög 

grad stress och ett missnöje kring ledning och organisation på sin arbetsplats 

vilket visar på brister i ledning och organisation som påverkar på hälsan.  

Nyckelord: Sjuksköterskans upplevelse, organisation, hälsa, stress, arbetsplats, stöd.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: Nursing profession has undergone major changes in recent decades. The 

nurse is expected to be a link between all parts in the care chain in an 

organization where reorganization takes place and working conditions are 

continuously changing. Stress is an internal phenomenon in care work and is 

just as the concept of health of highly individual and complex. The nurse 

needs to take care of her/his own health in order to the care of patients. 

While the nurse has a responsibility the prerequisite for being capable to 

provide good care is that the organization, management and workplace is 

designed to make it possible for the nurse to maintain health. 

Aim: The aim was to describe nurses' experiences of their work situation in order 

to understand how it affects their own health. 

Method: The thesis is a literature review. The result is based on nine pieces of 

scientific articles. The articels were read several times and the similarities 

and differences were identified. 

Results: The following main themes emerged; nurse's experience of the organization, 

the nurse's experience of management, the nurse's experience of stress and 

nurses' experience of meeting the patient. The second main theme has three 

sub-themes; not to be listened to, not to get support and to get support. The 

main theme of three has two sub-themes; negative stress and positive stress 

that develops. 

Discussions: The results were discussed using transition as a theoretical base. The nurses 

had rather similar views about their work situation as showed also in other 

studies. They experienced a high degree of stress and dissatisfaction with 

the management and organization in their workplace that highlights the 

deficiencies in management, and organization that have strong impact on 

health. 

Keywords: The nurse's experience, management, health, stress, workplace, support. 
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1. Inledning 

Ytterligare en sommar har gått med mediala rapporter om vårdavdelningar som tvingats 

stängas ned till följd av att det inte funnits tillräckligt med sjuksköterskor. Dagligen ser och 

hör vi från TV-soffor och radiointervjuer om sjuksköterskor som säger upp sig från sina 

arbetsplatser till följd av försämrade arbetsvillkor. Det pratas om “det svenska vårdkaoset” 

där ständig personalbrist, låga löner, osäkra anställningar, och ekonomiska besparingar är 

vardag. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal larmar idag om strukturella problem i 

sjukvården, om att viktiga värden går förlorade och om skadlig stress som förskjuter patienten 

mot periferin. Situationen har gått så långt att sjuksköterskor i större utsträckning än förut 

överväger att lämna sina arbeten. Trots att varje enskild individs upplevelse av hennes 

arbetssituation är unik, finns det strukturell problematik som påverkar och har påverkat 

sjuksköterskan som yrkeskategori negativt. I denna kandidatuppsats studerar författarna den 

enskilda sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation, en upplevelse som i vissa fall till 

och med har resulterat i egen sjukdom. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Organisatoriska förhållanden 

Vården och omsorgen omfattar en mängd olika verksamheter inom landsting, kommun och 

privata företag. Aktörskedjan sträcker sig från den beslutsfattande politikern till den enskilda 

arbetstagaren (Stockholms läns landsting SLL, 2014), vilka samarbetar och gemensamt 

ansvarar för vården i Sverige (Nitzelius & Söderlöf, 2009). De enskilda verksamheterna styrs 

och utförs i sin tur av en rad olika yrkeskategorier där både arbetsförhållanden och 

arbetsuppgifter skiftar (Målqvist, Åborg & Forsman, 2011). Den politiska styrningen består 

av olika organ som ansvarar för hur budgeten ska fördelas och dessa organ ansvarar också för 

hur landstingets verksamheter styrs, leds och samordnas. Den egna verksamhetens arbetssätt, 

budget och beslut utgör grunden för hur arbetet utformas av den enskilda sjuksköterskan på 

golvet (SLL, 2014). Under de senaste åren har det genomförts omfattande reformer i offentlig 

sektor. En anledning till dessa reformer har varit ökade krav på effektivitet inom vård och 

omsorg (Målqvist et al, 2011). Förändringarna har inneburit införande av nya styrreformer 

hämtade från den privata sektorn, så kallade marknadsorienterade styrreformer. Traditionell 

styrning utifrån lagar, politiska beslut och skattefinansieringar kombineras nu med 

marknadsorienterade inslag med inspiration från den privata sektorn, där konkurrens mellan 

olika utförare, interna resultatenheter och en ekonomisk resultatstyrning ingår. Ett begrepp 
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som används för att karaktärisera den förändrade styrreformen i offentlig sektor är New 

Public Management (NPM) (Målqvist et al, 2011).  

 

2.2 Sjuksköterskans arbetssituation 

Sjuksköterskeyrket har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna (Målqvist 

et al, 2011). Sjuksköterskans profession och ansvarsområde har utvecklats och sjuksköterskor 

har idag en stabil yrkesidentitet som vilar på vetenskaplig grund (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2009). Genom högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen 

en högskoleutbildning och blev då, likt alla akademiska utbildningar, forskningsanknuten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Under 1900-talets första hälft gick sjuksköterskans 

arbete i första hand ut på att assistera läkaren, men under seklets andra hälft började begrepp 

som omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap växa fram: sjuksköterskan frigjorde sig från 

medicinen och vårdvetenskapen började ses som ett eget ämne (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Ett paradigmskifte i vårdtänkandet gjorde sig gällande och en 

holistisk helhetssyn på patienten växte fram. Det holistiska synsättet utgår mer från 

människan som en handlande varelse i sociala relationer (Nordenfelt, 2004). Idag är 

sjuksköterskan en länk mellan samtliga instanser i vårdkedjan. Hon förväntas leda 

omvårdnadsarbetet kring patienten, skapa goda vårdrelationer samt besitta såväl medicinsk 

som vårdvetenskaplig kunskap. Det är ett fysiskt och känslomässigt krävande yrke som 

innebär ett stort ansvar för andra människors liv.  

 Psykisk ohälsa i form av depression och ångestsyndrom är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning i Sverige idag och mest ökar ohälsotalen hos kvinnor som arbetar i vården 

(Bertilsson, 2013; Folkhälsoguiden, 2011). Bertilsson (2013) har i sin avhandling intervjuat 

vårdpersonal om deras erfarenhet av att arbeta i tillstånd av depression och ångest. De 

intervjuade beskriver upplevelsen som att vara främling i sitt eget arbetsliv, en känsla av att 

vara avstängd och mekanisk. Vidare att de lägger all sin kraft på att klara av sitt arbete, drar 

sig undan från sociala aktiviteter och inte klarar av att hantera vardagliga uppgifter hemma 

eller basala omhändertaganden. Bertilsson menar att den nedsatta arbetsförmågan sällan är 

synlig för omgivningen och något som i många fall kan vara svår att tala om på arbetsplatsen 

(Bertilsson, 2013). 

 Sjuksköterskor och annan vårdpersonal larmar idag om strukturella problem i sjukvården 

och om att viktiga värden går förlorade. Skadlig stress och system som förskjuter patienten 

mot periferin och sätter produktionen i centrum gör sjuksköterskor missnöjda och gör att de 
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alltmer övervägar att lämna sina arbeten (Målqvist et al, 2011); Hinno, Partanen & 

Vehviläinen-Julkunen, 2011; Kidd & Finlayson, 2010).  

 

2.3 Stress som inbyggt fenomen i vårdarbetet 

Stress är något som finns inbyggt i vårdarbetet (Bailey & Clarke, 2009). Stress är precis som 

hälsobegreppet högst individuellt, dessutom är stress ofta något mycket komplext. Bailey och 

Clarke (2009) menar att ansvar för vård och samvaro med sjuka människor är känslomässigt 

krävande och något som ger upphov till avsevärd stress hos vårdpersonal. Stressrelaterade 

sjukdomar ökar och begrepp som utbrändhet och psykisk ohälsa har fått en allt större 

utbredning i vårt samhälle (Gustavsson, Svärdson, Lagerström, Bruce, Christiansson, Schuldt-

Håård & Omne-Pontén, 2007). Klinisk forskning visar att det går att skönja tydliga mönster 

hos sjuksköterskor åren efter examen och det har ifrågasatts hur väl 

sjuksköterskeutbildningarna förbereder sina studenter för det hårda arbetsklimat som väntar 

(Forsman, Gustavsson, Ehrenberg, Rudman & Wallin, 2009). Annan svensk forskning har 

visat att nyexaminerade sjuksköterskor slutar på sina arbeten efter bara ett fåtal 

yrkesverksamma år. Dessutom är det vanligare att yngre sjuksköterskor slutar, vilket skulle 

kunna tyda på ett växande problem (Rudman, Omne-Pontén, Wallin & Gustavsson, 2010). 

Utöver ovan nämnda forskning har även studier på sjuksköterskestudenters hälsa samt om hur 

den nyutexaminerade sjuksköterskan etablerar sig och trivs på arbetsmarknaden gjorts 

(Hultell & Gustavsson, 2009). I studien fann forskarna att utbrändhet hos sjuksköterskor 

starkt kunde kopplas till omfattningen av arbetsengagemang samt att stress hos sjuksköterskor 

kunde tyda på att sjuksköterskor är en grupp särskilt utsatt för stress och utveckling av 

psykisk ohälsa (Hultell & Gustavsson, 2009).  

Den psykiska ohälsans utbredning ökar och alltfler drabbas av utbrändhet, stressymtom 

och andra typer av psykisk ohälsa (Hultell & Gustavsson, 2009; Kidd & Finlayson, 2010). 

Forskare hoppas bättre kunna förstå hur man kan undvika stressrelaterade sjukdomar och 

psykisk ohälsa hos personal i vården genom att studera vad som får människor att trivas och 

känna sig tillfredställda i sina arbeten samt utreda vad som leder till känslor av stress och 

utmattning (Gustavsson et al., 2007). Att arbeta som sjuksköterska kräver mental närvaro, 

vilken blir lidande om sjuksköterskans tankar och känslor upptas av depressivitet, stress och 

ångest. Sjuksköterskan ansvarar för sin patients behandling, vilket gör sjuksköterskans 

situation vid egen ohälsa än mer problematisk då hon själv agerar behandlare (Kidd & 

Finlayson, 2010).  
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2.4 Hälsa som begrepp 

Hälsa är ett komplext fenomen och ett svårdefinierat begrepp (Dahlberg & Segesten, 2010). 

World Health Organization definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande (WHO, 2003). Eriksson (1993) beskriver hälsa som ett tillstånd av 

friskhet, sundhet och välbefinnande. Det innebär en välfungerande biologisk kropp, en 

hälsosam livsstil samt en upplevd känsla av hälsa hos individen själv. Eriksson betonar att den 

enskilde kan ha en biologiskt funderade kropp och leva ett hälsosamt liv, men ändå ha en 

upplevelse av att må dåligt (Eriksson, 1993). Nordenfelt (2004) beskriver hur hälsa och 

sjukdom påverkar människans handlingsförmåga i en social kontext. Karakterisering av hälsa 

som holistiskt begrepp tenderar att betona två förhållanden; dels att det handlar om en känsla, 

dels att det handlar om en förmåga till handling.  

Målet för hälso- och sjukvården är att få människor som söker vård att återfå en god hälsa 

när hälsan av någon anledning störts av sjukdom eller hotas av lidande. Att främja hälsa är 

därmed vårdarens främsta uppgift och hälsobegreppet ett av vårdvetenskapens mest centrala 

begrepp (Dahlberg och Segesten, 2010). Sjuksköterskans roll är att arbeta för samt stödja och 

stärka människans hälsoprocesser. Dessa hälsoprocesser innefattar en holistisk syn på 

människan, vilken består av både den subjektiva och objektiva kroppen. Kropp, själ och ande 

gör hälsa till en subjektiv upplevelse som är olika för alla människor och hälsa har därmed 

olika utgångspunkter. Inom vårdvetenskapen skiljs inte den subjektiva och objektiva kroppen 

åt. Att ha hälsa innebär således enligt Dahlberg och Segesten (2010) den enskildes upplevelse 

av att vara i jämvikt och balans både fysiskt och psykiskt. Hälsan är följaktligen inte konstant 

utan speglar en människas totala och aktuella livssituation vid den givna tidpunkten. Utöver 

detta har hälsa olika innebörder för olika människor, varför den måste förstås 

mångdimensionellt och som något större och djupare än endast frånvaro av sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Emellertid är det ofta i tillstånd av sjukdom som förlust av 

hälsa visar sig. Forskare har studerat uppfattningar om begreppet hälsa bland yrkesverksamma 

sjuksköterskor. Dessa har beskrivit hälsa som något annat än bara frånvaro av sjukdom 

(Jormfeldt, Svedberg, Fridlund & Arvidsson, 2007). Jormfeldt et al. (2007) beskriver hälsa 

som välbefinnande, oavsett sjukdom, samt friheten att bestämma över sitt eget sätt att leva. 

De i studien intervjuade sjuksköterskorna menade att en del människor behöver stöd till 

motivation i rätt riktning där de anser sig fylla en viktig funktion. Hälsa är att kunna fungera i 

sin egen situation, att klara av de vardagliga hindren. För att uppnå hälsa måste man tro på sig 

själv, sina omdömen, känslor, förmågor och vara stark nog att våga visa vem man själv är.  
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Hälsa beskrivs av Jormfeldt et al. (2007) som en förutsättning för att kunna utvecklas som 

person, men också att hälsa är något fristående från personens utveckling. De i studien 

intervjuande sjuksköterskorna menade även att en viktig faktor för att uppnå hälsa, är att 

människan känner sig delaktig i något, har något att se fram emot samt är en del av något som 

är meningsfullt, såväl självständigt som socialt (Jormfeldt et al., 2007). I International Council 

of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) anges att sjuksköterskan bör ta hand om sin 

egen hälsa för att inte vården av andra ska äventyras. För att kunna ta hand om den egna 

hälsan har sjuksköterskan ett ansvar men en förutsättning för detta är dock att organisation, 

ledning och arbetsplats är utformad så att det är möjligt för sjuksköterskan att upprätthålla en 

god hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).  

 

2.5 Att mäta hälsa med känsla av sammanhang 

En pionjär i arbetet kring hälsobegreppet är Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk 

sociologi aktiv under förra seklets mitt. Antonovsky myntade begreppet salutogenes som 

betyder hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar 

och vidmakthåller hälsa till skillnad från patogenes som syftar till att förklara varför 

människor blir sjuka. Antonovsky menade att det avgörande för om en person har hälsa eller 

ohälsa, är dennes känsla av sammanhang: KASAM. Han menade att den mänskliga tillvaron är 

full av påfrestningar – kroppsliga, psykiska och/eller sociala och ställde sig frågan varför 

vissa klarar svåra påfrestningar med hälsan i behåll medan andra blir sjuka. Antonovskys 

slutsats var att människors varierande motståndskraft påverkar dennes förmåga att hantera sitt 

liv i med- och motgång. Genom att göra tillvaron sammanhängande: begriplig, hanterbar och 

meningsfull, ökar - menade Antonovsky - känslan av sammanhang. Det var så begreppet 

KASAM, ett begrepp som används för att mäta hälsan, myntades (Antonovsky, 2005).  

I diskussioner om hur olika psykosociala arbetsförhållanden påverkar människans 

välbefinnande har åsikten ”man har det som man tar det” i olika kontexter framförts (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Det vill säga: den enskildes attityder och förhållningsätt till en 

given situation avgör vilka effekter situationen får. Enligt denna teori skulle således den 

psykosociala arbetsmiljön och dess effekter helt bero på den enskildes upplevelse av 

densamma. Detta skulle i sin tur betyda att psykosociala förhållanden är individuella och 

endast kan ändras genom att förändra en individs förhållningsätt till den givna situationen 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det har dock visat sig att de flesta personer som 

befinner sig i en viss situation, som exempelvis sjuksköterskans arbetssituation, uppfattar 
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situationen likartat, vilket erbjuder ett minimun av personliga påverkningsmöjligheter 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskans profession och ansvarsområde har utvecklats över tid. Yrket är idag en egen 

profession som vilar på vetenskaplig grund där arbetet utgår från en helhetssyn på arbetet 

kring patienten. Sjuksköterskan förväntas vara en länk mellan samtliga instanser i 

vårdkedjan, skapa goda vårdrelationer samt besitta såväl medicinsk som vårdvetenskaplig 

kunskap. Även de organisatoriska förhållandena kring sjuksköterskan har förändrats, 

omorganiseringar har skett och arbetsvillkor förändrats. Stress är ett inbyggt fenomen i 

vårdarbetet och är precis som hälsobegreppet högst individuellt och komplext. 

Sjuksköterskan behöver ta hand om den egna hälsan för att inte äventyra vården kring 

patienten. Författarna vill med denna uppsats beskriva sjuksköterskans upplevelse av sin 

arbetssituation för att förstå hur den påverkar den egna hälsan.  

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation för att förstå hur den 

påverkar den egna hälsan.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för författarnas arbete är transition. Nästkommande avsnitt 

syftar till att beskriva begreppet transition för att därefter koppla detsamma till 

sjuksköterskans arbetssituation och hennes upplevelse av densamma.  

 

4.1 Transition 

Transition syftar till att beskriva övergången från ett skede till ett annat (Svenska 

Akademiens ordbok [SAOB], 2014). Transition theory är den engelska benämningen på den 

omvårdnadsteori som den amerikansk-egyptiske forskaren Afaf Ibrahim Meleis utvecklat 

och som syftar till att beskriva en övergång mellan tillstånd som också på något sätt 

förändrar den drabbades identitet (Meleis, 2010a). Enligt Meleis (2010a) är transition en 

process som triggas av en förändring och en fas från ett relativt stabilt stadie till ett annat 

relativt stabilt stadie. Enligt Meleis (2010a) finns olika typer av transitioner: 

utvecklingstransition, situationstransition, organisatorisk transition samt hälso- och 
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sjukdomstransition. Gemensamt för dessa är att de sker fortlöpande över en tid och medför 

utveckling (Meleis, 2010a). 

 En transition är inte detsamma som kris, men gemensamt med krisen är att transitionen 

sätter personens identitet i gungning (Meleis, 2010a). Enligt Meleis är transitionen allt som 

oftast positiv eftersom den innebär ett stabilare tillstånd efter transitionen än innan 

transitionen. Den drabbade kan emellertid uppleva en viss förvirring under övergången. Detta 

beror på att transitionen inte sällan leder till att den drabbade måste omdefiniera sig själv, en 

upplevelse som påverkas av den enskildes egen upplevelse av förändringen. Faktorer som 

påverkar den enskildes upplevelse av övergången är kunskap, erfarenhet och förståelse av 

transition (Meleis, 2010a).  

Transitioner kan leda till förlust av nätverk, socialt stöd, meningsfulla händelser och 

förändringar i en innan bekant och trygg miljö. Det innefattar också perioder av osäkerhet 

som kräver att personen har vissa färdigheter och kompetens för att klara av transitionen på 

ett bra sätt (Meleis, 2010b). Transitioner kan således göra människor mer sårbara och göra det 

svårt att skilja på den person man en gång var och den man blivit och fungera som sådan. Det 

kan göra att man får problem att ta beslut om vilken väg man ska gå, hur man ska ta sig 

igenom transitionen (Meleis, 2010b). 

 

4.2 Hälsosam transition 

Hälsosamma transitioner innefattar subjektivt välbefinnande, förmågan att behärska sin roll 

och finna ett välbefinnande genom perioden (Meleis, 2010a). För att förstå erfarenheter hos 

den enskilda personen och hur den erfar transitionen, krävs att man också förstår just denna 

individs erfarenheter i hela kontexten för deras närstående, vänner och arbetskamrater. Att 

hantera en transition är en fortlöpande process som konstrueras genom tid utifrån erfarenhet 

(Meleis, 2010a). Om övergången bärs av subjektivt välbefinnande besparas personen av 

ångest och svårigheter att hantera sin situation, det blir lättare för personen att handskas med 

sina känslor, uppleva en känsla av värdighet och livskvalitet. En lyckad transition ger 

självkänsla och gör att man växer som person (Meleis, 2010b). 

 

4.3 Den nyutbildade sjuksköterskans möte med yrkets verklighet 

Att bli sjuksköterska innefattar en period där en transition hos personen ifråga blir gällande. 

Denna övergång innefattar perioden från studerande till att bli sjuksköterska och sedan 

ytterligare till en position som yrkesvan sjuksköterska (Meleis, 2010a). I denna typ av 
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övergång försätts personen i en situation där den egna rollen förändras, där det krävs att man 

definierar eller omdefinierar sin roll i ett sammanhang man är involverad i. 

Sjuksköterskestudenten studerar den idealiserade rollen som sjuksköterska, men när personen 

ifråga sedan möter verkligheten kan de uppbyggda förväntningarna visa sig inte stämma 

överens (Meleis, 2011). Brennan & McSherry (2010) menar att transitionen kan skapa en 

form av realitetschock för nyutbildade sjuksköterskor som uppfattat sig själva som 

oförberedda för yrkets utmaningar, som de som studenter trodde skulle bli hanterbart. 

 

4.4 Organisatorisk transition 

Utvecklingsrelaterad transition, situationsrelaterad transition och hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition är alla i relation till en person eller tillsammans med andra 

(Meleis, 2010a). Den organisatoriskt relaterade transitionen är till skillnad från de andra 

typerna relaterad till miljön. Organisationer kan genomgå transitioner som påverkar 

personerna som arbetar inom den; till exempel när nya rutiner eller riktlinjer skapas, nya 

modeller för omvårdnad bildas, omorganisation sker, nya bemanningsregler blir gällande eller 

införande av ny teknik på arbetsplatsen (Meleis, 2010a). För sjuksköterskor oavsett 

erfarenhet, kan dessa typer av förändringar skapa en ”gungning” av sin identitet eller där en 

omdefinition av sin egen roll kan bli aktuell (Rich, 2010). Den nyexaminerade sjuksköterskan 

som till största del läst sig till sjukvårdens organisation och arbetssätt ska ut i verkligheten 

och bilda sig en uppfattning om den samtidigt som den erfarna sjuksköterskan i sina invanda 

rutiner och arbetssätt ska lära sig ny teknik eller följa nya rutiner. Små eller stora förändringar 

i organisationen sätter på nytt sjuksköterskan i en situation där dennes kunskap, erfarenhet 

och hanterbarhet prövas och åsamkar en tillfällig instabilitet i sin egen roll (Rich, 2010). 

 

5. Metod 

Examensarbetet har utförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om att 

skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 

2012b). Litteraturöversikten har baserats på tio vetenskapliga originalartiklar som utgör 

grunden för resultatet där samtliga varit kvalitativa.  

 

5.1 Datainsamling 

För att få en uppfattning om befintlig forskning inom området har studier sökts i databasen 

CINAHL plus with Full Text då denna behandlar det vårdvetenskapliga område som skulle 
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studeras. För att hitta sökord användes svensk MeSH som kunde översätta orden i den rätta 

kontexten. Sökord som var relevanta för studien och som användes i artikelsökningen 

var; Work satisfaction, Work environment, Nurses work satisfaction, Nurses experience, 

Nurse attitudes, Nurses, Graduated nurses, Mental health, Sweden och Qualitative. För att 

hitta artiklar inom rätt område prövades olika sökord och olika kombinationer av dessa för att 

få ner antalet träffar. Dessa sökord valdes för att finna studier som innehöll sjuksköterskans 

upplevelse av sin arbetssituation. Ett sökord som tillfördes en bit in i processen var: graduated 

nurses, då en del av den litteratur som behandlades av författarna visade sig beskriva 

nyexaminerade sjuksköterskor upplevelser. Detta för att integrera både den nyexaminerade 

och erfarna sjuksköterskans perspektiv. Både kvalitativa och kvantitativa studier har varit 

aktuella för resultatet men framförallt allt kom studier baserade på kvalitativ metod till 

användning för att finna en förståelse för hur sjuksköterskan upplever sin arbetssituation samt 

för att förstå hur den påverkar den egna hälsan.  

 

5.2 Urval och begränsningar 

Urval gjordes i första hand efter studiernas titlar. I nästa steg lästes abstrakt om titeln verkade 

relevant för ämnet. Utifrån lästa abstrakt valdes studier ut. Begränsningar gjordes till senaste 

forskning gjord i Sverige för att endast studera svenska förhållanden då man kan anta att 

arbetssituationen kan skilja sig mycket mellan olika länder. Ytterligare begränsningar som 

gjordes var tidsavgränsning från år 2000 och framåt för att få tillgång till så ny forskning som 

möjligt. Litteraturstudier har exkluderats då denna studie ska redovisa resultat från 

originalartiklar. Samtliga sökningar avgränsades med peer reviewed, full text samt english 

language för att hitta vetenskapligt granskade artiklar i sin helhet på engelska som språk då 

det förutom modersmålet svenska är det språk författarna behärskar.  

 

5.3 Analysmetod 

Artiklar har lästs och analyserats enligt Friberg (2012a). De lästes flera gånger för att få en 

känsla för vad de handlade om med fokus på studiernas resultat. De analyserades först av 

författarna var för sig, för att sedan diskuteras hur de hade förståtts, om de hade någon 

relevans för syftet och för att säkerställa att inga feltolkningar gjorts. För att skapa en översikt 

av materialet gjordes en sammanställning av varje studies resultat. Urskiljning av likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat sammanställdes med koppling till syftet. Sedan hittades 
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gemensamma fynd i de olika artiklarna som bildade huvudteman och som vidare delades in i 

underteman.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författarna har sökt information och skrivit arbetet med försök att medvetandegöra sin 

förförståelse. Båda författarna har erfarit arbetsplatser i vården där sjuksköterskorna utsätts för 

stor belastning och stress. Den låga status och låga lön arbetet har och missnöjet som finns 

kring det debatteras flitigt vilket gör att författarna besitter en viss förförståelse om att 

sjuksköterskor inte är nöjda med sin arbetssituation och att det påverkar den egna hälsan. 

Examensarbetet har arbetats med utifrån en så objektiv syn på ämnet som möjligt, med tanke 

på den förförståelsen som finns. Författarna har således försökt behålla ett kritiskt 

förhållningsätt i urvalet av studierna, vid läsning av de valda studierna samt i själva 

skrivprocessen. Detta för att undvika att välja studier som stödjer endast den egna 

ståndpunkten. Författarna har endast inkluderat studier som har genomgått en forskningsetisk 

prövning för att säkra studiernas kvalitet (Friberg, 2012b). Författarna har studerat engelska 

artiklar som de översatt och diskuterat ihop för att undvika missförstånd och felskrivningar 

relaterade till språket.  

 

7. Resultat 

Följande huvudteman har framkommit; sjuksköterskans upplevelse av organisation, 

sjuksköterskans upplevelse av ledning, sjuksköterskans upplevelse av stress samt 

sjuksköterskans upplevelse av patientmötet. Det andra huvudtemat har tre underteman; att inte 

bli lyssnad på, att inte få stöd och att få stöd. Huvudtema tre har två underteman; negativ 

stress och positiv stress som utvecklar.  

 

7.1 Sjuksköterskans upplevelse av organisation  

Det framkommer i granskade studier att brister i organisation som exempelvis brist på tid, 

frekventa omorganisationer, nedskärningar eller alltför stark fokus på effektivitet påverkar 

den yrkesverksamma sjuksköterskans dagliga arbete (Hertting, Nilsson, Theorell & Sätterlund 

Larsson, 2004; Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010). Intervjuade sjuksköterskor berättar 

om ett upplevt missnöje som resultat av krävande organisationsförändringar med negativ 

påverkan på patienterna. De intervjuade sjuksköterskorna menar att tid för extra satsning på 

krävande patienter saknas och att pengar och effektiviseringskrav sätts främst. Som ett 
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resultat av de nyuppställda kraven på effektivitet har omtanke om såväl patienterna som de 

anställda gått förlorad (Hertting et al., 2004; Kristiansen et al., 2010). Nedskärningar i 

kombination med omorganisation kan resultera i lägre bemanning, vilket i sin tur ger 

sjuksköterskan högre arbetsbelastning. Detta gör det svårt att hinna med arbetsuppgifter och 

utföra god omvårdnad (Herrting et al, 2004). Sjuksköterskor beskriver en känsla av svek från 

organisation och ledning men också från samhället och sin egen yrkeskår. De låga lönerna ses 

som en förlust av sjuksköterskeprofessionens status i samhället och som ett tecken på 

avsaknad av intresse och engagemang från politikerna (Häggström, Skovdahl, Fläckman, 

Larsson Kihlgren, & Kihlgren, 2004). Organisationsförändringar är vanligt förekommande 

inom vården idag och förändringarna påverkar vårdgivarnas möjlighet att ge kvalitativ vård 

(Fläckman, Hansebo & Kihlgren, 2009). Sjuksköterskor kämpar för att anpassa sig till de 

frekventa omorganisationerna och resultatet blir att vårdrelationen med patienten åsidosätts. 

Det framkommer i granskade studier av yrkeskåren att det skett en övergång från ett gott 

självförtroende och professionell identitet till en upplevelse av kamp för anpassning i en 

förändrad arbetsmiljö, både som person och professionellt. Sjuksköterskor upplever en förlust 

av stolthet och tillfredställelse vilket kan komma att få konsekvenser för vårdkvaliteten. 

Vidare kan de anställda löpa risk att drabbas av negativa hälsoeffekter. Sjuksköterskor 

upplevde en oro kring att inte orka med sitt arbete fram till pensionen och de skulle inte 

rekommendera andra att utbilda sig till sjuksköterskor på grund av de dåliga förhållandena i 

kombination med den långa utbildningen för att sedan inte få tillräckligt tillbaka (Fläckman et 

al., 2009; Hertting et al., 2004).  

 Det framkommer i granskade studier att en välfungerande organisation är av stor vikt för 

sjuksköterskans arbete och välmående, men i en av de granskade studierna nämns 

organisation inte som ett hinder för personalens känsla av välmående (Wåhlin, Ek & Edwall, 

2010). Sjuksköterskans profession har ändrats över de senaste decennierna och en stor del av 

arbetet idag går ut på att vara ”spindeln i nätet” mellan olika professioner och vårdinstanser 

(Wåhlin et al., 2010). En sjuksköterska förväntas ha medicinsk kunskap såväl som 

vårdvetenskaplig, men forskningen visar att kompetenskravet inte stämmer överens med det 

som lärs ut i sjuksköterskeutbildningarna. Detta sätter sjuksköterskan i stressiga situationer 

där hon tvingas utföra uppgifter hon inte är lärd att utföra (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 

2009).  
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7.2 Sjuksköterskans upplevelse av ledning 

7.2.1 Att inte bli lyssnad på 

Intervjuade sjuksköterskor beskrev att hur och när arbetsuppgifter skulle utföras bestämdes 

från ledningen utan dialog med de på golvet. Uppgifter som tog värdefull tid från 

omvårdnadsarbetet delades ut från ledningen (Fläckman et al., 2009). När sjuksköterskorna 

vid ett flertal tillfällen försökt föra fram sina synpunkter och önskningar till sina chefer hade 

ingenting hänt, vilket ledde till en känsla av hopplöshet eller frustration inför sin situation 

(Karlsson et al., 2009; Wåhlin et al., 2010).  

 

7.2.2 Att inte få stöd 

Även brister i ledarskap såsom otillräckligt stöd från ledningen påverkar den yrkesverksamma 

sjuksköterskans dagliga arbete (Cronqvist, Lützen & Nyström, 2006; Hertting et al., 2004; 

Kristiansen et al., 2010; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Återkoppling från arbetsledare 

visade sig vara låg, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig osynliga och icke erkända 

(Hertting et al., 2004; Olofsson et al., 2003). En önskan fanns om en rutin på arbetsplatsen där 

man gav varandra återkoppling oftare. Sjuksköterskor som var nyexaminerade upplevde att de 

var i behov av individualiserad handledning av en erfaren sjuksköterska för att öka sin 

kunskap (Hertting et al., 2004). 

Sjuksköterskor upplevde att bristen på positiv eller negativ återkoppling från sin närmsta 

chef skapade en hög stresskänsla på arbetet vilket påverkade hela deras person. Ingen frågade 

hur de upplevde arbetssituationen eller hanterade stressen i det dagliga arbetet vilket önskades 

för att de skulle uppleva känslan av att bli sedda (Olofsson et al., 2003). Utan stöd upplevde 

sjuksköterskor att de var övergivna eftersom ingen lyssnade (Kristiansen et al., 2010). 

Intervjuade sjuksköterskor beskriver att det är svårt att ta initiativ till att få stöd när man är 

den som behöver det medan ledningen ansåg att det fanns ett organisatoriskt stöd i form av 

möten i personalgruppen men att sjuksköterskorna själva måste vara aktiva i en sådan process. 

Något som upplevdes som stressande var att man var rädd att mista sin professionalism och 

stöd i olika former var något de flesta intervjuade sjuksköterskor önskade (Cronqvist et al., 

2006). Intervjuade sjuksköterskor kräver återkoppling från ledning för att de ska kunna vara 

lyhörda och känna trygghet och gemenskap, något som de menar främjar välbefinnandet och 

hälsan (Olofsson et al., 2003). 
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7.2.3 Att få stöd 

Ett bra klimat i arbetsgruppen var något intervjuade sjuksköterskor värderade högt och något 

som påverkade dem på flera plan (Kristiansen et al., 2010; Wåhlin et al., 2010). Dels hade det 

betydelse för den enskilda sjuksköterskans välmående på jobbet och för att finna motivation 

att göra ett bra arbete för patienterna samt för att kunna förbättra de saker som inte fungerade 

så väl på arbetsplatsen. En del tillfrågade sjuksköterskor uttryckte att det var värdefullt och 

stärkande med högt i tak där alla vågade uttrycka och diskutera sina känslor. I ansträngande 

möten med patienter hjälpte det mycket när det blev naturligt att be om hjälp och visa ett 

engagemang gentemot varandra (Kristiansen et al., 2010; Wåhlin et al., 2010). Ett gott 

teamarbete var av stor vikt för att få avlasta sig samt att få tala om besvärande situationer man 

ställdes inför på ett arbetspass (Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren & Kihlgren, 2005). 

Ett väl fungerande teamarbete beskrevs av intervjuade sjuksköterskor många gånger vara 

anledningen till att man stannade kvar på arbetsplatsen, trots att man i övrigt upplevde arbetet 

för krävande (Häggström et. al, 2004). När arbetet fungerade smidigt och sjuksköterskor 

kände att deras olika kompetens kompletterade varandra i arbetet upplevdes ett gott 

teamarbete. Att arbeta mot samma mål gav en känsla av samhörighet. Sjuksköterskor som 

fick stöd av sin ledning samt arbetskamrater upplevde en större tillfredsställelse i arbetet 

(Hertting et al., 2004). 

 

7.3 Sjuksköterskans upplevelse av stress 

7.3.1 Negativ stress 

Det framkommer i granskade studier att tidsbristen var den huvudsakliga faktorn till 

upplevelse av stress hos sjuksköterskorna (Häggström et al., 2004; Karlsson et al., 2009). 

Resultaten påvisade att höga krav i kombination med brist på återkoppling från arbetsledare 

och chefer i stor utsträckning påverkade både sjuksköterskan och det dagliga arbetet negativt 

(Olofsson et al., 2003). I samband med stressiga situationer uttryckte sjuksköterskorna en 

rädsla för att göra fel och orsaka patienten skada (Olofsson et al., 2003; Wåhlin et al., 2010). 

Det som upplevdes stressande var att inte hinna med sina arbetsuppgifter, särskilt om något 

oväntat skulle hända. Det var svårt att prioritera sitt arbete när man kände sig behövd hos flera 

patienter samtidigt vilket gav en känsla av att man gör ett dåligt jobb (Olofsson et al., 2003). 

När sjuksköterskor upplevde att de inte hade möjlighet att ha den överblick som krävs runt 

patienten upplevde de att de inte hade kontroll över sin arbetssituation (Häggström et al., 

2004). Att inte få bedriva den vård sjuksköterskor vill skapar en inre konflikt (Hertting et al., 
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2004; Olofsson et al., 2003; Wåhlin et al., 2010). Den administrativa bördan blir många 

gånger så påtaglig att de inte hinner träffa patienten, utan måste göra bedömningar efter 

sekundära källor som undersköterskor eller anhöriga (Hertting et al., 2004; Olofsson et al., 

2003). Intervjuade sjuksköterskor beskriver hur de väl hemma tänkte på saker de glömt och 

på så vis inte kunde vara närvarande i sin hemmaroll (Wåhlin et al., 2010). När de inte får 

möjlighet att återhämta sig på fritiden påverkas deras privatliv negativt. Känslan av att inte 

räcka till varken hemma, för vänner eller på arbetet beskrivs som vanligt samt känslan av att 

ständigt vara trött. Den höga arbetsbelastningen och den ständiga personalbristen är 

anledningen till att många intervjuade sjuksköterskor tänker på arbetet hemma, något som 

leder till utmattning och irritation. Känslan av att inte räcka till framkommer och ständig 

tidsbrist samt upplevelsen av att hela tiden bli avbruten i det man gör förstärker känslan av 

dåligt självförtroende (Wåhlin et al., 2010) och svårigheter att koncentrera sig (Hertting et al., 

2004). Den negativa stress som genereras av arbetet skapar dålig atmosfär i arbetsgruppen. 

Det framkommer att sjuksköterskorna i studierna inte känner att de kan ta rast eller gå på 

toaletten på grund av stress och tidsbrist (Hertting et al., 2004). Skadlig stress menar 

forskarna uppstår när ledningen ställer höga krav som inte motsvaras av de anställdas 

möjligheter att påverka sitt arbete. Detta påverkar inte bara de själva utan får konsekvenser för 

familjelivet. Bristen på återhämtning är en faktor som leder till känslan av otillräcklighet 

(Olofsson et al., 2003). 

 

7.3.2 Positiv stress som utvecklar 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att känna att man utvecklades som sjuksköterska 

och att ens kunskap utnyttjades i det dagliga arbetet för att man skulle trivas på sin 

arbetsplats (Häggström et al., 2005; Wåhlin et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde positiv 

stress som stimulerande när de ställdes inför svåra utmaningar som krävde deras kompetens, 

där det kunde ske snabba förändringar, var högt tempo och stor variation i arbetet. När 

arbetet var krävande, men samtidigt utvecklande och man fick återkoppling på det arbete 

man utfört så stärkte det sjuksköterskorna i sin roll (Häggström et al., 2005; Wåhlin et al., 

2010) bara de hann avsluta sina arbetsuppgifter ordentligt (Hertting et al., 2004). Att aldrig 

veta hur arbetsdagen kommer att se ut kunde upplevas som spännande. När sjuksköterskorna 

fick lära sig nya saker och fick delta i arbetsplatsens förbättringsarbete stimulerades deras 

lärande (Hertting et al., 2004). Positiv stress var något som intervjuade sjuksköterskor ansåg 

sig kunna axla och något som hörde sjuksköterskeyrket till medan den negativa stressen 

upplevdes som energikrävande. Personlig utveckling skapade en vilja att göra ett bra jobb 
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och något som utvecklade professionen (Hertting et al., 2004; Häggström et al., 2005; 

Wåhlin et al., 2010).  

 

7.4 Sjuksköterskans upplevelse av patientmötet 

Sjuksköterskorna upplevde även stärkande faktorer i arbetet (Häggström et al., 2004; 

Karlsson et al., 2009; Kristiansen et al., 2010; Wåhlin et al., 2010). I vissa fall beskrevs en 

energikrävande arbetssituation, där sjuksköterskorna ändå funnit starka anledningar till att 

stanna kvar i yrket. En stärkande aspekt i arbetet har sjuksköterskor beskrivit utifrån givande 

möten med patienter och närstående (Kristiansen et al., 2010; Wåhlin et al., 2010). De 

beskriver hur de fått kraft från stunder med patienter och närstående samt att det i ett arbete 

fyllt av frustration och missnöje, ändå snabbt kan växla till stärkande situationer tack vare 

korta givande ögonblick med patienten. Intervjuade sjuksköterskor beskrev att när de kom 

nära patienter och/eller närstående, fanns det en värme och styrka i relationen som gjorde 

vissa möten oförglömliga. En del beskrev hur väl man kunde lära känna patienterna och möta 

dem på ett sätt som läkaren inte kunde och det skapades ett förtroende till sjuksköterskan. 

Både patienter och närstående sökte information och stöd hos dem, eftersom de stod patient 

och närstående närmast både som personer och i situationen (Karlsson et al., 2009). 

Sjuksköterskor beskriver att när de haft möjlighet att ge den vård de velat ge, när de kunnat 

individualisera vården och “göra det lilla extra”, blev mötena med patienterna givande och 

tillfredsställande. När både sjuksköterska och patient fann en ömsesidighet och närhet i 

mötena bekräftades vikten av arbetet de utfört (Häggström et al., 2004). 

 

 

8. Diskussion 

I diskussionen granskas metoden och resultatet kritiskt. Resultatet diskuteras utifrån transition 

som teoretisk utgångspunkt, författarnas egna reflektioner samt forskning som stödjer och 

säger emot författarnas slutsats. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens datainsamling har sökts i databasen CINAHL plus with Full Text 

eftersom syftet har en vårdvetenskaplig grund och flera av de andra databaserna erhåller 

forskning på medicinsk grund. Författarna hade kunnat använda fler databaser men valde att 

begränsa sig till CINAHL plus with Full Text då forskningsartiklar med stor relevans erhölls 
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samt att sannolikheten att få samma träffar är stor även om fler databaser hade används. 

Författarna har använt neutrala och relevanta sökord för att undvika att rikta resultatet åt något 

håll, dock hade detta kunnat beaktas ytterligare. Resultatet består till största del av kvalitativa 

studier men även en kvantitativ studie finns med. Önskvärt hade varit om samtliga studier 

hade varit av kvalitativ metod, då en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier kan 

göra att resultatet blir svårt att sammanställa i en litteraturöversikt. Kvantitativa studier ger en 

mer begränsad tolkning då resultatet beskrivs i hård data medan kvalitativa studier är mjuk 

data som är mer öppet för tolkning (Olsson & Sörensen, 2011). Detta medför konsekvenser 

för resultatet i litteraturöversikten då det inte kan användas som en generaliserad bild av 

sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation samt hur det påverkar den egna hälsan. 

Däremot har författarna lyckats finna en mer nyanserad och detaljerad beskrivning av 

sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation med de kvalitativa studierna.  

 Författarna begränsade resultatet till Sverige vilket ger en tydlig relevans för fynden 

samtidigt som en vidare sökning hade givit en bredare men generaliserad bild av 

sjuksköterskans upplevelse av sin arbetssituation. I sökningarna valdes att begränsa 

artiklarnas publicering från år 2000 och framåt och detta kan kritiseras då det inom forskning 

är till fördel att välja så sen gjord forskning som möjligt. Författarna prioriterade istället att 

begränsa fynden till Sverige för att hitta tillräckligt med material till resultatet. Sökningarna 

hade inte behövt avgränsas med peer reviewed och full text, då ett större antal studier 

alternativt sekundärreferenser hade kunnat leda till fler fynd. Däremot var begränsningen 

english language nödvändig för bearbetning av studier. 

 Studierna lästes och analyserades enligt Friberg (2012a) vilket gav författarna en god grund 

att stå på inför analysen av de vetenskapliga artiklarna. Under analysprocessen kom 

författarna underfund med fler sätt som hade kunnat vara värdefulla för urskiljning av likheter 

och skillnader så som att använda sig av färgkodning som eventuellt hade gett en mer 

övergripande bild av fynden. Författarna upplevde det först enkelt att formulera teman till 

resultatet då detta framkom tydligt i studierna, men ifrågasatte sedan temastrukturens 

uppbyggnad. Detta ledde till svårigheter varför författarna valde att göra om och granska sitt 

resultat på nytt för att inte färgas av den först utsatta temastrukturen. Författarna utkristallisera 

nya teman som inte var färgade av den förförståelse som fanns.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Enligt de studier som vi har granskat inom ramen för denna översikt har sjuksköterskor i stor 

utsträckning likartade upplevelser av sin arbetssituation. De intervjuade sjuksköterskorna 

upplever i hög grad stress och ett missnöje kring ledning och organisation på sin arbetsplats. 

Det kan tolkas som att det finns en upplevelse av distans mellan de beslutade organen och 

sjuksköterskorna som i praktiken ska verkställa dessa. Resultat tyder på att sjuksköterskorna 

upplever att de beslutande instanserna saknar insikt i sjuksköterskornas sätt att arbeta samt på 

vilka sätt besluten påverkar den enskilda medarbetaren. Våra resultat bekräftas av studie av 

Duscher (2009) i vilken de intervjuade sjusköterskorna upplevde att när man som 

sjuksköterska ska bedriva en vård man själv inte står för skapas osäkerhet, instabilitet i 

verksamheten och irritation som går ut över sig själv, sina kollegor, sitt privatliv och inte 

minst patienten.   

 Sjuksköterskor genomgår i sin yrkesutveckling flera transitionsprocesser, vilka går ut på att 

finna sin yrkesroll (Schumacher & Meleis, 1994). Även organisationer genomgår förändringar 

– transitioner – som på många sätt ställer samma krav som vid transitioner hos en individ 

(Meleis, 2010a). Vid organisationsförändringar förutsätts personalen ändra sitt arbetssätt, 

rutiner och regler vilket kan föranleda perioder av instabilitet och osäkerhet (Duchscher, 

2009; Rich, 2010). Förändringar på organisationsnivå kan därutöver innebära ytterligare 

svårigheter eftersom dess eventuella framgång är avhängig flera personers uppfattningar, 

upplevelser och välbefinnande i transitionen (Meleis, 2010a). Den organisatoriska 

transitionen inom sjukvården medför förändringar inom vårdverksamheten, vilket inte 

behöver vara något negativt per se. Vi är emellertid av uppfattningen att de oförutsägbara 

kedjereaktioner som omorganisationsbeslut kan medföra för anställda inom vården måste 

beaktas och belysas för att kunna få förståelse för de konsekvenser som anställda upplever 

som ett resultat av de nämnda förändringarna.  

 Som nyexaminerad sjuksköterska kan man tänkas ligga närmare instabilitet i sin transition 

då man befinner sig i en skör position. Även sjuksköterskor med flera års erfarenhet kan 

emellertid utsättas för transitionsprocesser (Duchscher, 2008). Missen, McKenna & 

Beauchamp (2014) menar att sjuksköterskor är sköra det första halvåret efter examen och 

upplever den så kallade “realitetschocken” . Därför bör arbetsgivarna erbjuda adekvat stöd. 

Missen et al. (2014) menar att det annars är under den första perioden som missnöje börjar 

träda fram och när sjuksköterskorna förlorar sin idealiserade bild av yrkesrollen och lämnar 

yrket. Duchscher (2009) beskriver nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av deras första 
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månader på arbetsplatsen dit de ofta kommit med förhoppningen om en positiv arbetssituation 

och en kollegial och välkomnande miljö men upplevt i stället skräck och ångest. Majoriteten 

av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde stress, ångest, nedsatt fysisk och psykisk 

ork, orimliga krav från organisation, från andra kollegor och från sig själva. Vidare att de 

saknat emotionellt stöd samt tillgång till återkoppling och stöttning i sin nya yrkesroll. De 

upplevde också att de inte kunde upprätthålla den vårdnadsstandard som de lärt sig på 

utbildningen. Detta bekräftar resultat i vår litteraturöversikt, nämligen att sjuksköterskor 

använder sig för lite av evidensbaserad kunskap i praxis, att de saknar återkoppling samt är 

stressade i sitt arbete. Jewell (2013) och Missen et al. (2014) hävdar att nyexaminerade 

sjuksköterskor behöver cirka ett yrkesverksamt år för att känna sig bekväma i sin nya roll 

eftersom detta år ger tillräckligt med tid för att ta sig genom de tidiga transitonsstadierna man 

genomgår under sitt första yrkesverksamma år.  

 Även mer erfarna sjuksköterskor upplever sin arbetssituation som problematisk på likande 

sätt som de mindre erfarna (Dunn, Wilson & Esterman, 2005) vilket är i linje med våra 

resultat. Alltså uppfattas fortfarande samma strukturella problem trots några yrkesverksamma 

år som sjuksköterska. Detta tyder på att hinder och svårigheter på arbetsplatsen inte 

nödvändigtvis behöver handla om oerfarenhet i yrket (Dunn et al., 2005). Vår uppfattning är 

att sjuksköterskor idag inte är redo att möta den verklighet som väntar dem efter tre års 

högskolestudier. En lösning på detta problem föreslås av Jewell (2013) och Missen et al 

(2014) och innebär införande av ett längre inskolningsprogram som rutin för nyexaminerade. 

Att genomgå transitioner medför en mental stress, även om det kan leda till positiv utveckling 

i slutändan (Meleis, 2010a). Med detta menas att en transition är bra i sig men att stressen 

som övergången medför kan vara tillräckligt för att överbelasta en person. Dessutom kan man 

genomgå en transition i sin yrkesroll och samtidigt genomgå andra transitioner i privatlivet 

vilket kan vara för mycket för en person att hantera (Meleis, 2010a). Organisation och ledning 

inom vård och omsorg bör föra en arbetslinje där man lyssnar på sina anställda och deras 

synpunkter istället för att se det som ett hot mot organisationen.  

Hälsa är inte bara mål för omvårdnaden utan upplevelse av hälsa är viktig för att 

sjuksköterskan ska fungera optimalt i sitt arbete. För att fungera i sin egen situation måste 

man tro på sin egen förmåga, sina känslor och sina egna omdömen och våga visa vem man är 

(Jormfeldt et al. 2007). I den etiska koden för sjuksköterskor står att sjuksköterskan ansvarar 

för sin egen hälsa för att vården inte ska äventyras (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I 

vårt resultat blir det tydligt att detta är svårt att uppnå om arbetsförhållandena inte ger 

utrymme för detta. Sjuksköterskan har i visat resultat ofta inte kontroll över situationen. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor försöker stå på sig för sin egen hälsas skull och för 

patienters säkerhets skull, hen försöker visa sig sårbar och berätta om de hindren som finns på 

arbetsplatsen men får sällan gehör från sin ledning vilket kan få konsekvenser även för 

patienten. Alla människor har olika grundförutsättningar för att uppnå ett tillstånd av hälsa 

beroende på erfarenheter och personlighet. Gadamer refererat i Dahlberg och Segesten (2012) 

menar att vi glömmer oss själva när hälsa upplevs, ett behagligt varande infinner sig då vi är 

öppna för det som händer runt omkring oss, alerta och intresserade för andra projekt och 

utmaningar. Hur påverkas sjuksköterskans möjlighet till att göra väl valda handlingar i sitt 

arbete av låggradig hälsa och vilka blir konsekvenserna både för sjuksköterskan och för 

patienten? Upplevs hälsa kan sjuksköterskan med andra ord känna sig tillfreds i sin situation 

och därmed vara beredd på omvärlden, däribland patienten, och inte bli distraherad av sin 

egen ohälsa. En intressant aspekt i hela problematiken kring sjuksköterskors arbetssituation är 

att det är en vårdverksamhet där det finns många experter på begreppet, en yrkeskår med 

skolade människor utbildade i att möta olika typer av ohälsa. Mycket i yrkesverksamheten 

består av att bemöta olikheter och vara öppen för dem. Därför borde denna verksamhet även 

ta hand om och värna om de anställda.  

I vårt resultat upplevde sjuksköterskorna missnöje för att deras åsikter inte räknades, inte 

togs på allvar, att de inte fick återkoppling utan i flera sammanhang fungerade som ett 

kugghjul i systemet utan talan. När sjuksköterskorna inte upplever att de kan bedriva den vård 

de vill och fokus inte längre ligger på patienten brister systemet och både sjuksköterskor och 

patienter blir drabbade (Duchscher, 2009).  

Det finns dock positiva upplevelser som i viss mån motverkar frustration som pekar på 

meningsfulla möten med patienter och närstående, ett gott teamwork på arbetsplatsen och att 

sjuksköterskeyrket gör att man utvecklas som person, både privat och professionellt. Enligt de 

studier vi granskat är de stärkande faktorerna i arbetet anledningen till att man stannar kvar. 

Sjuksköterskorna bekräftar att de tycker om yrket, trivs att arbeta med patienter, står nära 

varandra i arbetsgruppen och stöttar varandra, samt att man får handskas med utmanande och 

spännande situationer. I flera av studierna tas missnöjet i organisation och ledning upp, 

samtidigt som de ovan nämnda stärkande faktorer står i relation till dem och ger 

sjuksköterskorna styrka, glädje och stolthet över sitt yrke. Intervjuade sjuksköterskor tycker 

om arbetet även när det är mycket att göra, så länge de har kontroll och hinner bedriva en 

värdig vård för patienten. I hanterbara situationer upplevs ett välbefinnande i arbetet när det 

handlar om den direkta vården kring patienten, inte negativ stress som drar sjuksköterskan 

längre från patienten. Detta är i linje med tanken att en hälsosam transition innefattar 
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subjektivt välbefinnande med kontroll och känsla av värdighet i den situation man befinner 

sig i (Meleis, 2010a).  

Vårt resultat visar att sjuksköterskan är i behov av stöd vilket framförallt stärks i vår 

diskussion utifrån den nyexaminerade sjuksköterskans behov av stöd inför sin nya roll, men 

enligt Taylor och Barling (2004) är även erfarna sjuksköterskor i behov av adekvat stöd på 

arbetsplatsen. Taylor och Barling identifierar i sin studie arbetsrelaterade problem som svår 

trötthet och utbrändhet varpå de betonar vikten av att hjälpa sjuksköterskor att förebygga 

dessa. För sjuksköterskan är lyhördheten och den kliniska blicken ens bästa arbetsredskap och 

den ökade arbetsbelastningen utgör en risk att patientens bästa går förlorat.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet i litteraturöversikten kan komma att öka medvetenheten om att sjuksköterskor 

arbetar under skadlig stress samt att missnöje riktas mot organisation och ledning. Dialogen 

brister mellan organisation/ledning och människorna på golvet när önskvärt hade varit att 

sjuksköterskornas berättelser uppmuntras och ses som en tillgång i vårdebatten istället för ett 

hot. En ökad transparens kan vara en väg mot ett bättre sjukvårdssystem. Sjuksköterskor 

behöver mer stöd i form av återkoppling och handledning i sitt arbete både som 

nyexaminerad och erfaren då det är tydligt hur viktigt bränsle återkoppling är för 

arbetsförmågan. Litteraturöversiktens resultat styrker att preventionsarbetet behöver fortsätta 

för att främja sjuksköterskans hälsa, minska utbrändheten och behålla sjuksköterskorna inom 

professionen genom handledning och stöd. Alltfler arbetsplatser har börjat introducera ett 

kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor där det erbjuds kontinuerlig handledning 

under sitt första år som sjuksköterska samt någon att reflektera sitt arbete med. Tanken är att 

erbjuda en tryggare yrkesstart och en bättre introduktion till det praktiska 

omvårdnadsarbetet. Detta kan ses som ett försök att använda befintlig forskning i klinisk 

praxis.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Utgångspunkten för fortsatt forskning kan vara att titta mer på relationen stress och psykisk 

ohälsa inom just sjuksköterskans specifika profession och situation idag. Fler studier borde 

göras där man undersöker vad arbetsförmågan egentligen är vid depression och ångest inom 

yrket. Det behöver komma mer kunskap inom området för att minimera risken att drabbas av 

psykisk ohälsa inom professionen. Undervisning om stress och möjligheter till rådgivning 

skulle kunna vara en metod för sjuksköterskor som vill utveckla mer kompetens när det gäller 
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att klara stress och krav inom vården. Fler studier borde göras där man studerar mer kring 

förhållandet mellan stress på arbetsplatsen och hur sjuksköterskans egen hälsa påverkas i allt 

från självförtroende och sömn till kost, träning och relationer. Önskvärt hade varit att titta på 

frågor som; hur mår sjuksköterskan egentligen? Vad grundar sig den upplevda stressen i? Vad 

beror på arbetssituation och vad beror på den individuella stresståligheten? 

 

9. Slutsats  

I denna litteraturöversikt har sjuksköterskor i stor utsträckning likartade upplevelser av sin 

arbetssituation. Intervjuade sjuksköterskor upplever i hög grad stress och ett missnöje kring 

ledning och organisation på sin arbetsplats. Det finns en upplevelse av distans mellan de 

beslutade organen och de som ska verkställa förändringarna. Vidare att sjuksköterskorna 

upplever att de beslutande instanserna saknar insikt i sjuksköterskornas sätt att arbeta samt på 

vilka sätt besluten påverkar den enskilda medarbetaren. Sjuksköterskor kan hantera stressiga 

situationer när det handlar om den direkta vården kring patienten men när negativ stress 

uppstår på grund av brister i organisation och ledning drar det sjuksköterskan längre ifrån 

patienten. Sjuksköterskor upplever tillfredställelse i arbetet när de har möjlighet att vara 

delaktig i arbetsplatsens utveckling samt när de får bedriva en värdig vård. Sjuksköterskor vill 

arbeta patientnära, utvecklas i sin yrkesroll samt ägna sig åt det de är utbildade för; att vara 

goda sjuksköterskor som tar hand och värnar om sina patienter.  
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vårdgivare inom 
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vid varje tillfälle.  

Resultaten visade att sjuksköterskorna 

relaterade sin roll som relativt lik rollen man 

har som förälder. Sjuksköterskornas 

diskussioner visade att deras bild av patienterna 

gick isär. De beskrev även sin arbetssituation 

som mer eller mindre "strypt". Gemensamt för 

sjuksköterskorna var att de alla beskrev en 

stark känsla av att vara övergivna och utan 

stöd, inte bara från sin arbetsgivare utan även 

landstinget. 

Olofsson, B., 

Bengtsson, C., & 

Brink, E. 

 

"Absence of response: a study 

of nursees´ experience of 

stress in the workplace".  

 

2003, Sverige, 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Att få en djupare förståelse 

av sjuksköterskors tankar 

och känslor när det gäller 

stress på arbetet.  

 

Kvalitativ metod. Öppna 

intervjuer genomfördes med 

4 sjuksköterskor från en 

rehabiliterings klinik. Data 

analyserades med hjälp av 

grundad metod.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

sig osynliga gentemot sin ledning och att de 

inte fick någon återkoppling. De upplevde en 

frustration kring att inte ha tillräcklig tid till 

patienterna. De upplevde också en stark känsla 

av otillräcklighet när flera behövde hjälp 

samtidigt och stressen gjorde att de blev rädda 

för att göra fel. De upplevde en frustration när 

mer tid gick åt administration än till 

patienterna, de upplevde en maktlöshet när de 

inte kunde ge den vård de ville och inte blev 

tagna på allvar av ledningen och detta ledde till 

hopplöshet hos sjuksköterskorna. 

Wåhlin, I., Ek, A-

C., & Idvall, E. 

 

"Staff empowerment in 

intensive care: Nurses´ and 

psysicians´ lived experiences".  

 

2010, Sverige, 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing.  

 

Att beskriva 

intensivvårdspersonals 

möjlighet till inflytande. 

Vad ger 

intensivvårdspersonalen 

inre styrka och kraft? 

 

Kvalitativ metod. Öppna 

intervjuer genomfördes med 

12 personer från IVA. Data 

analyserades med hjälp av 

fenomenologisk 

intervjumetod.  

Resultatet visade att personalen blev stärkta 

både av känslor av att göra gott, vid ökad 

kunskap samt yttre processer som närande 

möten, välfungerande lagarbete och en bra 

atmosfär. Resultatet visade således att det inte 

bara handlar om personliga kunskaper och 

färdigheter utan också att en stödjande 

atmosfär är av betydelse för sjuksköterskans 

välmående.  
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