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BAKGRUND: Sjuksköterskor bär ansvaret över patienters omvårdnad och säkerhet. 

Arbetsmiljön är direkt kopplad till sjuksköterskors tillfredställelse över arbetet. När 

sjuksköterskor tappar kontrollen över arbetet riskeras patientsäkerheten. SYFTE: Att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och hur den inverkar på arbetet inom somatisk 

slutenvård. METOD: En litteraturöversikt baserad på sex kvalitativa artiklar och fem 

kvantitativa artiklar. RESULTAT: Fem teman uppkom under analysprocessen; En jämställd 

relation med läkare tillåter sjuksköterskor att tillämpa sin kompetens, Stödjande relationer 

och tid för kompetensutveckling, Att få sina röster hörda och att få delta i beslut, Möjlighet 

att tillämpa sitt omvårdnadskunnande, samt Försämring av hälsan. DISKUSSION: Ungefär 

varannan sjuksköterska är missnöjd över sin arbetsmiljö vilket innefattar underbemanning 

och icke-stödjande relationer. Detta leder till en ohälsosam arbetsbelastning som skapar 

stress. När sjuksköterskor inte har kontroll påverkas patienters omvårdnad vilket gör att 

sjuksköterskor upplever att de utfört ett dåligt arbete. KONKLUSION: Kvalitativ 

omvårdnad uppnås genom en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor och sjukhusledningen behöver 

därför införa åtgärder för att motverka en dålig arbetsmiljö. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Title: What happens when nurses are feeling ill? nurses’ experiences of their 

 work environment 

Author: Bodare, Linnea 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

Supervisor: Larsson, Anneli 

Examiner:  Westin, Lars 

Pages: 18 

Keywords: care, nurses, relationships, support, work environment 

 

BACKGROUND: Nurses’ carry the responsibility of patient care and safety. The nursing 

work environment is directly connected to nurses’ satisfaction with their workplace. When 

nurses lose control over their work, patients are exposed to risks. AIM: To highlight nurses’ 

experiences of their work environment and how it affects their work within hospital wards. 

METHOD: A literature review based on six articles with a qualitative approach and five 

articles with a quantitative approach. RESULT: Five themes were found from the analysis; 

An equal relationship with physicians that allows nurses to practice their competence, 

Supporting relationships and time to develop their skills, To have their voices heard and take 

part in decision making, Opportunity to practice the nursing profession, and Affected  health. 

DISCUSSION: Almost every other nurse is dissatisfied with their work environment which 

contains low staffing and non-supportive relationships. This leads to an unhealthy workload 

which creates stress. The lack of control affects the quality of care given to patients and 

makes nurses feel that they have done a bad job. CONCLUSION: High quality of care is 

achievable through a good work environment. Nurses and management need to take action 

in order to prevent a bad environment. 
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INLEDNING 

Sjuksköterskor ansvarar för att hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att den 

uppfyller kraven på en god vård. I arbetsuppgifterna inkluderas ledarskap, planering, 

utvärdering och uppföljning av de arbetsinsatser som görs med patienter, närstående och 

medarbetare (Vårdförbundet, 2015). Rudman, Gustavsson och Hultell (2014) skriver att 

flera sjuksköterskor upplever att de inte har tid för att ge en god omvårdnad på grund av 

personalbrist. Detta medför för stort patientansvar och arbetsbelastning vilket gör att 

sjuksköterskor ofta drabbas av stress och tappar kontrollen över arbetet vilket i grunden 

påverkar patientsäkerheten och kan leda till utbrändhet. Detta resulterar i att en av fem 

svenska sjuksköterskor överväger att avsäga sin profession inom de första fem åren i 

yrkeslivet. Det är därför viktigt att en organisation som anställer nyutbildade sjuksköterskor 

uppmärksammar tidiga tecken på utbrändhet, skapar en energisk arbetsmiljö med lämplig 

arbetsbelastning, ser till att hen får en ordentlig introduktion, bra förvaltningsstöd samt ett 

gott samarbete med sina kollegor (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). Arbetsmiljön har 

visat sig ha en stor inverkan på hur sjuksköterskor kan hantera sitt arbete. Den här studien 

ska därför undersöka hur sjuksköterskor inom slutenvården själva upplever sin arbetsmiljö 

och vad som påverkar den. 

BAKGRUND  

Sjuksköterskor ansvarar för att de patienter som söker hälso- och sjukvård får ett bra 

omhändertagande och god omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2009). Detta innebär enligt 

Svensk författningssamling (SFS) 1982:763 bland annat att vården ska vara av god kvalitet, 

tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuit och säkerhet samt främja god en kontakt. 

Sjuksköterskeyrkets historia 

Florence Nightingale, född 1820 och död 1910, är kvinnan som skapat grunden för det 

moderna sjuksköterskeyrket. Hon arbetade för att frambringa en god utbildning och för att 

göra sjukvårdsarbetet respekterat (Engberg, 1990).  McDonald (2009) anser att Nightingale 

såg på sjuksköterskors roll som ett självständigt vårdyrke, att hon upplevde att det var ett 

”kall” och en konst. Hon strävade efter att alla sjuksköterskor skulle ha privata rum, få 

tillgång till anständig och varierad mat, en månads semester om året, pension och vård vid 

sjukdom. Nightingales arbete gjorde att omvårdnadsarbetet fick högre status och mellan 

1860 till 1910 etablerades hennes idéer som grund i utbildningar över stora delar av världen 

(Bentling, 2013). Det här gjorde att sjuksköterskor var den bäst betalda yrkesrollen för 

kvinnor under halva 1900-talet (McDonald, 2009). Kvinnosyn, religion och 

samhällsideologi utgjorde grunden för en ny rekrytering av sjuksköterskor. Den 

övergripande ideologin innebar att kvinnliga yrken var tjänande, fostrande, moderliga och 

uppoffrande. Det var kvinnan i sig som utgjorde basen för professionen snarare än 

kompetensen. Detta skapade problem 1949 när den första manliga sjuksköterskan anlitades 

i Sverige. Att vara man och sjuksköterska var en nästan omöjlig kombination och det sades 

att dessa män hade egenskaper som skildes från andra män, att de var mer kvinnliga 
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(Bentling, 2013). Under 1900-talets början handlade sjuksköterskeyrket mycket om att tjäna 

läkaren och inte förrän på 1960-talet kom en förändring. Tyngdpunkten i utbildningen 

flyttades här från de naturvetenskapliga ämnena till mer vårdämneskunskaper vilka var 

uppbyggda på teorier hämtade från samhälls- och humanvetenskap. Begreppet omvårdnad 

blev ett självständigt ämne (Rehn, 2013). 

Sjuksköterskors arbetsmiljö 

Begreppet miljö relaterar både till den fysiska miljön och den stämning och anda som råder 

på arbetsplatsen. Miljön innefattar därför relationer till vår omgivning där det finns ett flöde 

av energi mellan den yttre och den inre miljön. Människan försöker anpassa sig till sin miljö 

eller omgivning där stimuli från miljön kan uppfattas som positiv eller negativ. Därför är det 

viktigt i vården att se vad som uppfattas som stressorer och hur dessa är relaterade till 

individens egen uppfattning om sin inre och yttre miljö (Wijk, 2014).  

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:01 ska det finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall 

ske för att motverka ohälsa och olycksfall i arbetet samt att en tillfredsställande arbetsmiljö 

uppnås. För detta skall det finnas rutiner som beskriver hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöverket (2016a) skriver att där arbetsgivare och 

anställda har ett bra arbetsmiljöarbete, där finns också en god patientsäkerhet. Det är inte 

bara rutiner som upprätthåller en god arbetsmiljö utan också andra viktiga faktorer är att det 

finns arbetsutrustning och hjälpmedel lättillgängligt för att underlätta arbetet samt tillräckligt 

med utrymme för skonsamma arbetsrörelser. En annan viktig faktor är att arbetstagaren har 

tillräcklig kunskap och kompetens för att skapa en så riskfri miljö som möjligt (a.a., 2016a). 

Vanliga risker inom hälso- och sjukvården är fysisk belastning på grund av påfrestande 

arbetsställningar under långa perioder och psykiska påfrestningar som oregelbundna 

arbetstider och hög arbetsbelastning. Smittorisken på grund av dåliga hygienrutiner är 

vanligt förekommande samt så finns det en risk för hot- och våldssituationer 

(Arbetsmiljöverket, 2016b). 

Lake (2002) har arbetat fram en mall för att mäta sjuksköterskors arbetsmiljö på sjukhus; 

The practice environment scale of the nursing work index (PES-NWI). Denna mall innefattar 

frågor om sjuksköterskors medverkan i mer omfattande beslutstaganden och utveckling. Det 

finns också frågor om omvårdnadens grunder och vårdkvalitet, exempelvis användandet av 

omvårdnadsdiagnoser och startprogram för nyanställda. Även frågor om bemanningsstyrkan 

är adekvat och om tid finns för nära relationer med patienter och samtal med kollegor täcks.  

Den innefattar också frågor om hur arbetet fungerar och om en god relation finns mellan 

sjuksköterskor och läkare. Samt så innehåller den frågor om det finns sjuksköterskor i 

ledande ställning vilka fungerar som stöd. (a.a., 2002). Zhang et al. (2014) nämner att 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelningar har en hög arbetsbelastning, låg lön och 

respekteras inte fullt ut av patienter. Sjuksköterskor rapporterar också att de är missnöjda 

med sina förmåner och yrkesmässiga status. En strategi för att locka fler människor till att 

utbilda sig till sjuksköterska och för att behålla den nuvarande personalstyrkan kan vara att 

skapa en bättre arbetsmiljö och höja yrkesstatusen med högre löner och förmåner (a.a., 

2014). Arbetstillfredsställelsen påverkas av kvalitén på arbetsrelationer, personalstyrkan och 

dess skicklighet. (Zhang et al., 2014; Adams & Bond, 2000). Enligt Ma, Olds och Dunton 

(2015) är god arbetsmiljö förknippat med hög vårdkvalité och förbättrat vårdarbete på 

sjukhus. Det är också dokumenterat att kostnaderna för investering i sjuksköterskors 
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arbetsmiljö kan kompenseras genom de förbättrade resultat som visar sig genom att gynna 

både patienter och sjukhuset. 

Stress och utbrändhet 

Severinsson (2003) beskriver att höga krav, liten kontroll och känslor av maktlöshet 

resulterar i arbetsrelaterad stress vilket i sin tur leder till hälsoproblem och känslor av att inte 

kunna uppfylla sina moraliska plikter. Vanligt är att sjuksköterskan har en låg självkänsla 

och beskyller sig själv för att inte orka tillräckligt i dessa lägen. Detta gör att hen inte söker 

hjälp av sina kollegor på grund av skamkänslor och riskerar därför att bli utbränd. Rudman 

och Gustavsson (2011) redovisar i sin studie att en av fem nyutexaminerade sjuksköterskor 

löper hög risk att drabbas av utbrändhet under de första tre åren i arbetslivet. För majoriteten 

är det andra året särskilt stressande. En av fem nyutexaminerade sjuksköterskor visar också 

starka avsikter att avsäga sin profession inom de första fem åren efter examen (Rudman et 

al., 2014). Parry (2008) menar att sjuksköterskor väljer att avsätta sin yrkesroll av flera olika 

skäl, antingen temporärt eller permanent. Temporärt beror vanligen på föräldraskap på heltid 

medan permanent beror på pension. Det finns sjuksköterskor som ändrar inriktning inom 

vården men också de som helt lämnar sin profession på grund av missnöje på den nuvarande 

arbetsplatsen. Handledning och reflektion på arbetet gör att nyutexaminerade sjuksköterskor 

snabbare känner sig trygga i yrkesrollen vilket motverkar utbrändhet och uppsägning 

(Antonsson & Sandström, 2000). 

Reflekterande handledning i omvårdnad 

Handledning beskrivs av sjuksköterskor ge en positiv effekt i kompetensutvecklingen samt 

ger ett bekräftande stöd där de kan prata ut om känslor (Antonsson & Sandström, 2000). 

Horton-Deutsch och Sherwood (2008) skriver hur John Dewey (1933) sammanfattar 

reflektion som en aktiv, långvarig och noggrant övervägande tro i form av kunskap vilket 

belyser de stödjande grunderna samt framtida slutsatser som utvecklas. Människor har en 

tendens att fatta snabba beslut vilka är starkt påverkade av miljö och kultur. Reflektion kan 

hjälpa till att öka en medvetenhet om uppfattningar, reaktioner och antaganden vilka kan 

begränsa tankebanan. Ett reflekterat tänkande innebär att utmana tankar genom att tillämpa 

ett resonemang med en unik tillsats av hänsyn och känslor. (a.a., 2008).  

Att tillämpa reflektion i omvårdnad är ett mycket bra sätt för att hjälpa sjuksköterskor att 

förbättra sitt arbete. Det är viktigt att få sammanfatta dagen och tala med sina kollegor om 

upplevelser och reflektera över åtgärder (Burnard, 1995). En avdelning kan använda sig av 

en handledd reflektion där de medverkande kan tillämpa ett reflekterat tänkande genom att 

diskutera en händelse och höra andra perspektiv och åsikter. Frågor som innefattar 

handledningen kan exempelvis vara: Vad gick bra/inte bra? Hur fungerade samarbetet? Vad 

känner jag av samarbetet? Vad kan jag göra för att förbättra situationen? (Horton-Deutsch 

& Sherwood, 2008). När sjuksköterskor integrerar med varandra på detta sätt kan deras 

förhållningssätt och attityder gentemot varandra förändras (Antonsson & Sandström, 2000). 

En reflekterande och vårdande miljö främjar utvecklingen av känslomässigt kompetenta 

sjuksköterskor som i sin tur inspirerar individuell och organisatorisk tillväxt samt en positiv 

förändring i samhället (Horton-Deutsch & Sherwood, 2008). 
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Patientsäkerhet och vårdande 

Socialstyrelsen (2015) skriver att patientsäkerhet går ut på att i första hand skydda patienter 

mot vårdskador. En vårdskada innebär enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) att en patient 

drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

Sjuksköterskor spelar en viktig roll som primär patientkontakt, det är därför avgörande med 

ett system som möjliggör att snabbt och smidigt kunna svara på deras uppfattningar gällande 

patientsäkerheten (Mwachofi, Walston & Al-Omar, 2011). Adams och Bond (2000) skriver 

att viktiga faktorer för att sjuksköterskor ska kunna tillhandahålla omvårdnad av patienter är 

goda relationer mellan de anställda samt en adekvat bemanning med tillräcklig kompetens 

för att klara av arbetsbördan. Brister detta skapas utgångslägen där sjuksköterskor kan tappa 

kontrollen över arbetsuppgifter på avdelningen, vilket i sin tur äventyrar patientsäkerheten. 

Kirwan, Matthews och Scott (2013) skriver att säkerheten måste vara en hög prioritet både 

på organisatoriskt nivå samt på avdelningsnivå. En effektiv säkerhetsform innebär en 

organisation som omfattar hela engagemanget för sjukhusets patientsäkerhet. Ett alternativ 

enligt Mwachofi et al., (2011) för att uppmuntra ett positivt perspektiv är att företagsledaren 

skapar en miljö som tillåter sjuksköterskor att aktivt förbättra sin organisation. Ett 

tillvägagångssätt som uppmuntrar ansvar och patientsäkerhetskontroller av sjuksköterskor 

tycks framkalla mer positivitet kring uppfattningar av patientsäkerhet.  

Vården finns till för att skydda patienter mot komplikationer och skador. Det innebär att 

skydda patienters liv, hälsa och värdighet samt ansvara för att patienter får den bästa tänkbara 

vården. För att klara detta måste vårdmiljön vara av sådan karaktär att patienter känner sig 

trygga, omhändertagna och väl bemötta (Wijk, 2014).  

Ur sjuksköterskors perspektiv innebär patientmedverkan en interaktion mellan parterna som 

identifieras av ömsesidighet i förhandlingar och bygger på en mellanmänsklig terapeutisk 

metod med fokus på resurser och möjligheter för inflytande (Sahlsten, Larsson, Sjöström, 

Lindencrona, & Plos, 2007). Dahlberg och Segesten (2009) beskriver att vårdande med 

ambitionen att stärka patienters hälsoprocess samt lindra lidande som skapar möjlighet för 

välbefinnande grundas i att det finns någon form av mellanmänsklig kontakt mellan vårdare 

och patient. Det vårdande samtalet är en viktig del av vårdandet eftersom att samtala har en 

betydande del av den mellanmänskliga samvaron. Ibland kan fel uppstå och vården blir inte 

vårdande. När vårdaren av olika anledningar inte orkar ge en god vård kan vårdlidande 

uppstå för patienter eller anhöriga (a.a., 2009). Vårdlidande kan skapas utifrån vårdmiljön 

orsakade av exempelvis medpatienter men också av obekväma sängar där sömnen försämras. 

Vårdlidande uppstår dock i de flesta fall på grund av en bristande vårdrelation (Dahlberg, 

2002). Wijk (2014) beskriver hur Nightingale anförde att miljön påverkar människors hälsa 

och att den ständigt är i förändring samt att begreppet miljö innefattar både fysiska, psykiska 

och sociala dimensioner. Det som kännetecknar en helande och läkande omgivning kan 

beskrivas som en känsla av att vara välkommen och att kunna vara i balans och avspänd. Det 

ger en upplevelse av att känna sig stimulerad, trygg och skyddad och finna plats för att växa 

och vara sig själv, att känna sig hemma (a.a., 2014). Detta ger en känsla av sammanhang 

vilket hjälper människan till att hantera livets påfrestningar (Wiklund, 2003). 
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KASAM – En känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) beskriver att vissa människor har en högre motståndskraft och kan 

hantera påfrestningar på ett kreativt sätt. Vilken typ av stressorer och på vilket sätt 

människan hanterar den avgör om den främjar hälsan eller inte. En känsla av sammanhang 

(KASAM) består av de tre centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär att när människan strukturerar kaos kan hen förstå och placera sig själv 

i ett sammanhang. Hanterbarhet handlar om att det människan förstår blir lättare att hantera, 

resurserna inom och utanför den egna kroppen ger förmågan att hantera stress. 

Meningsfullhet går ut på att människan behöver en uttalad vilja och ett engagemang för att 

lösa svårigheter som orsakar stress. Resultatet ska vara tillräckligt betydelsefullt för att göra 

en insats på (a.a., 2005). Motståndsresurserna finns inom och utanför människan och 

används när hen konfronterar svårigheter i livet, exempelvis i sin arbetsmiljö. När människan 

kan använda sig av sina resurser bidrar det till de stressorer och riskfaktorer som människan 

utsätts för blir begripliga och möjliga att hantera. När detta upprepas skapas erfarenheter och 

tillvaron blir hanterbar och till sist skapas en meningsfullhet och utmaningarna blir värda att 

lägga energi på. Detta främjar utvecklingen och upprätthållandet av KASAM (Wiklund, 

2003). 

Problemformulering 

Kraven på sjuksköterskor blir allt högre och bristande faktorer i arbetsmiljön skapar stor 

belastning vilket påverkar omvårdnadsarbetet. Få raster för återhämtning och 

underbemanning skapar stress vilket kan leda till utbrändhet men också äventyra 

patientsäkerheten. Den här studien fokuserar på att öka kunskapen om vad sjuksköterskor 

själva anser påverka sin arbetsmiljö på sjukhus med mål att kunna uppmärksamma vad som 

skapar en positiv och en negativ arbetsmiljö. Det gör att framtidens sjuksköterskor kan 

förebygga stressrelaterad ohälsa, bidra med en patientsäker vård och god omvårdnad vilket 

främjar patienters välbefinnande. 

Syfte 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och hur den inverkar på 

arbetet inom somatisk slutenvård.  

METOD 

Det här arbetet är genomfört som en litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) modell. 

Metoden handlar om att skapa en sammanställning av befintlig forskning inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område eller ett problem inom sjuksköterskors verksamhetsområde.  

Urval 

För att underlätta urvalet i datasökningen har avgränsningar gjorts (Östlundh, 2012). 

Studierna som skulle utgöra resultatet skulle inte vara äldre än fem år eftersom vårdarbetet 

snabbt förändras i dagens moderna tid och snabba utveckling. Därför sattes en avgränsning 
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på 2011 eller framåt för publiceringsåret. Studierna skulle vara peer reviewed för att öka det 

vetenskapliga värdet. Endast studier skrivna på engelska önskades för att minska antalet 

träffar på obekanta språk. En geografisk avgränsning har inte använts. Ingen avgränsning 

har gjorts för val av kvalitativa eller kvantitativa studier eftersom det enligt Friberg (2012) 

inte behöver göras i en litteraturöversikt.  

Datainsamling 

Till att börja med genomfördes en pilotsökning i CHINAL och MEDLINE för att säkerställa 

att relevant forskning fanns tillgängligt. Sökorden som användes i pilotsökningen var: 

nurse*, nursing*, work environment*, practice*, hospital*, factor*, safety*, work* 

condition* affect* and care* i olika kombinationer. Enligt Östlundh (2012) skapas grunden 

för forskningsarbetet i den inledande litteratursökningen, det vill säga att forma en förståelse 

av var relevant information kan hämtas och vilka tekniker som passar bäst.  

Datainsamlingen genomfördes i databaserna CHINAL, MEDLINE och PubMed. Olika 

kombinationer av relevanta sökord från pilotsökningen användes och kompletterades av nya 

sökord som framkom under pågående sökningar. För en fullständig sammanfattning av 

sökningarnas tillvägagångssätt, se bilaga 1. För att utöka sökningen har trunkering i form av 

en asterisk (*) använts. Trunkering används för att möjliggöra träffar på ett sökords olika 

böjningsformer (Östlundh, 2012). Boolesk söklogik har använts i form av AND och OR. 

Boolesk söklogik handlar om att bestämma vilket samband de utvalda sökorden har till 

varandra. AND används för att koppla ihop två sökord och OR används mellan två sökord 

för att ge träffar på antingen det ena eller det andra ordet (Östlundh, 2012). Alla titlar ur 

sökresultatet lästes. Verkade en titel relevant lästes abstractet. Om abstractet svarade mot 

syftet gick studien igenom en överblicksgranskning där hela resultatdelen betraktades. Om 

artikeln verkade relevant lästes den i sin helhet samt kvalitetskontrollerades. 17 artiklar 

kvalitetskontrollerades enligt Fribergs (2012) mall, se bilaga 2, samt hade beskrivet ett etiskt 

övervägande eller godkännande från etisk kommitté. Sex artiklar sållades bort vilket 

resulterade i att elva artiklar analyserades, se bilaga 3 för en sammanfattning av samtliga 

artiklar. 

Analys 

Enligt Friberg (2012) kan analysarbetet formuleras som en rörelse från helhet till delar och 

sedan en ny helhet där helheten består av de valda artiklarna. Det är vanligt att resultatet 

presenteras i form av teman eller områden under lämpliga rubriker och eventuella 

underrubriker. Den här metoden passar bra på ett examensarbete eftersom ett arbetssätt 

tränas fram för att underlätta övergången och tolkningen av ett teoretiskt forskningsresultat 

till praktiskt omvårdnadsarbete (a.a., 2012). Analysprocessen började med att de valda 

studierna lästes och granskades. Studierna sammanfattades och dokumenterades sedan i en 

översiktstabell, se bilaga 3. För att enklare kunna överblicka och navigera genom materialet 

fördes studiernas resultat över till ett separat arbetsdokument. Studiernas resultat lästes sedan 

samtidigt som nyckelfynd markerades med olika färger, detta för att markera likheter och 

skillnader. Likheterna fördes samman vilket skapade fyra huvudrubriker och nio 

underrubriker. Utifrån dessa huvud- och underrubriker markerades nya likheter och 

skillnader vilket resulterade i fem teman med enbart fem huvudrubriker. För att höja 

trovärdigheten har flera externa granskare kritiserat analysmetoden för att kontrollera om 
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resultatet redovisas på ett tydligt och systematiskt sätt samt besvarar syftet (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Etiska överväganden  

Enligt Kjellström (2012) bör en studie handla om väsentliga frågor, ha en god vetenskaplig 

kvalité samt genomföras på ett etiskt sätt för att kallas en etisk studie. Det är av stor vikt att 

undersöka något som har betydelse eftersom arbetets värde handlar om hur studiens resultat 

kommer till nytta. Kunskapen syftar till att förbättra exempelvis professionen eller samhället 

under ett långt tidsperspektiv (a.a., 2012). För att genomföra en litteraturöversikt krävs inte 

ett etiskt godkännande (Forsberg & Wengström, 2013). Ett etiskt övervägande har dock 

vidtagits för att höja det vetenskapliga värdet på arbetet. De valda artiklarna har granskats 

och kontrollerats att de har ett tillstånd från etisk kommitté eller att författarna påvisat att de 

gjort noggranna etiska överväganden i enighet med Wallengren och Henricson (2012). Vid 

en litteraturöversikt kan ett selektivt urval ske genom att författaren väljer ut artiklar som 

stödjer den egna ståndpunkten. Därför är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid val 

av artiklar samt i själva skrivprocessen (Friberg, 2012). Artiklarna i den här 

litteraturöversikten har därför analyserats med ett öppet sinne och en medvetenhet om 

författarens förförståelse har tagits i beaktande.  Författaren har ingen erfarenhet av att arbeta 

inom slutenvården men är påverkad av bekantas och medias skildringar. 
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RESULTAT  

Vid analys av artiklarna har fem teman framkommit vilka beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av arbetsmiljön, se tabell 1 .  

Artikelnummer (enligt bilaga 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

En jämställd relation med läkare 

tillåter sjuksköterskor att 

tillämpa sin kompetens 

X X X X X  X X   X 

Stödjande relationer och tid för 

kompetensutveckling 

X X X X  X  X  X  

Att få sina röster hörda och att 

få delta i beslut 

 X  X X X X X X  X 

Möjlighet att tillämpa sitt 

omvårdnadskunnande 

X X  X X X   X X  

Försämring av hälsan X  X X X X      

Tabell 1, översikt över vilka artiklar som innefattar varje del av resultatet 

En jämställd relation med läkare tillåter sjuksköterskor att tillämpa sin 

kompetens 

Att ha en god relation mellan läkare och sjuksköterska upplevs ha en positiv inverkan på 

arbetsmiljön. Flera sjuksköterskor anser att de har en bra relation och ett gott samarbete med 

läkare (Aiken et al., 2013; Hinno, Partanen, & Vehviläinen-Julkunen, 2011). Numminen, 

Ruoppa, Leino-Kilpi, Isoaho, Hupli och Meretoja (2016) skriver att det är den faktorn i 

arbetsmiljön som upplevs som mest positiv.  

Att inte känna en jämställd relation med andra medicinska kollegor och deras attityder mot 

varandra bidrar till arbetsrelaterad stress (Huntington, Gilmour, Tuckett, Neville, Wilson & 

Turner, 2011). Det händer att läkare nedvärderar sjuksköterskor (Poghosyan, Poghosyan, 

Berlin, Truzyan, Danielyan & Khourshudyan, 2012; Squires & Juárez, 2012) och synen på 

att sjuksköterskor är läkarens högra hand finns kvar (Huntington et al., 2011). Det finns dock 

läkare vilka upplevs trevliga som behandlar sjuksköterskor som jämlikar (Squires & Juárez, 

2012). Mycket ligger i personalens åldersskillnad vilket påverkar roller och relationer på 

arbetsplatsen, särskilt yngre sjuksköterskor berättar om en förbättrad relation med läkare från 

sin egen generation (Poghosyan et al., 2012; Squires & Juárez, 2012). Läkarens personlighet 

spelar också en viktig roll i hur sjuksköterskor blir behandlade. Sjuksköterskor med en högre 

utbildning har hjälpt till att skapa en mer jämställd arbetsplats genom att förmedla de 

problem som traditionen har skapat i relationen mellan läkare och sjuksköterskor. Genus är 

trots det en stor del av vissa samhällen vilket påverkar den organisatoriska kommunikationen 

mellan manliga läkare och kvinnliga sjuksköterskor (Atefi, Abdullah, Wong, Mazlom, 2014; 

Squires & Juárez, 2012). Den här normen är uppbyggd på att en kvinna förväntas att inte 

säga emot en manlig auktoritet, exempelvis förväntas de flesta sjuksköterskor att följa 

läkares order utan frågeställningar, även om sjuksköterskan misstänker att patienten kan 

utfärdas för risk. De negativa effekterna av denna hierarki är att manliga läkare kan säga 

emot vad sjuksköterskorna har att säga till om i kliniska beslut även om läkaren har fel vilket 

skapar en fientlig arbetsmiljö (Squires & Juárez, 2012). Squires och Juárez (2012) skriver 
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att en manlig sjuksköterska berättar att problemet inte ligger så mycket i genus utan i att 

frambringa respekt för sjuksköterskerollen av läkarna och ta fram en mer likvärdig syn 

mellan de båda professionerna. Han menade att många sjuksköterskor har svårt att behandla 

läkare som kollegor istället för överordnade eftersom det innebär för kvinnorna att gå emot 

normen.  

Sjuksköterskor anser att läkare inte uppmärksammar deras kompetens fullt ut (Atefi et al., 

2014; Choi et al., 2011), exempelvis så spenderar sjuksköterskor mer tid hos patienter och 

tycks ibland veta mer om deras problem men läkare väljer ändå att inte lyssna på dem. 

Kulturen i Iran upplevs som läkarcentrerad vilket inte uppmärksammar vad sjuksköterskor 

har att säga till om eller låta dem få utöva sin specialisering (Atefi et al., 2014). 

Sjuksköterskor värdesätter sin roll som en bärande bro mellan patient och läkare men känner 

sig överkörda av läkaren när de inte får utlopp för sin egen kompetens. För att utföra en 

såromläggning behöver de exempelvis först konsultera med en läkare trots att denna 

procedur ingår i sjuksköterskors utbildning (Choi et al., 2011). Sjuksköterskor upplever att 

de inte har kontroll över sitt eget arbete. Medicindelning, ta vitala värden samt dokumentera 

är allt de får göra utan läkares order (Atefi et al., 2014). 

Stödjande relationer och tid för kompetensutveckling 

Sjuksköter går till jobbet med viljan om att få utföra ett bra arbete men upplever sig inte få 

det stöd som krävs för att uppnå patienternas behov. Stöd i arbetet är direkt knutet till 

bemanningsmönstret eftersom sjuksköterskor, särskilt nya, förlitar sig på att kollegor kan 

hjälpa till med svårhanterliga patienter (Squires & Juárez, 2012). Om sjukhusets 

organisatoriska egenskaper som stöd för individuell utveckling, adekvat bemanning, 

tillgodosedd kompetens och ett stöttande ledarskap upplevs som positiva så skulle fler 

sjuksköterskor känna sig mer lojala till sina arbetsgivare (Hinno et al., 2011). För att bli 

professionell inom sitt arbete krävs det av sjuksköterskor att de håller igång sin inlärning 

men detta drar för mycket energi och skapar enbart mer belastning och stress (Huntington et 

al., 2011).  

Den upplevda arbetsmiljön har en direkt koppling till arbetstillfredsställelsen (Choi, Cheung 

& Pang, 2013). Sjuksköterskors förmåga att arbeta tillsammans har viktiga effekter på 

arbetsmiljön. Till exempel att få arbeta med hjälpsamma och stöttande kollegor skapar en 

positiv stämning (Atefi et al., 2014; Squires & Juárez, 2012). Många upplever att samarbetet 

är bra och att de har möjlighet att arbeta med kliniskt kompetenta kollegor (Atefi et al., 2014; 

Choi et al., 2011; Hinno et al., 2011; Numminen et al., 2016). Det är ofta de goda relationerna 

som gör att sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatsen trots andra missnöjen i arbetsmiljön 

(Choi et al., 2011; Huntington et al., 2011). När sjuksköterskor upplever dåligt samarbete 

med kollegor beror det ofta på olika utbildningsnivåer mellan äldre och yngre 

sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildningen har förändrats på senare år vilket gör att de yngre 

sjuksköterskorna känner att de behöver påpeka de äldres metoder för att utföra en riskfri och 

kvalitativ omvårdnad baserad på nyare vetenskap. Trots det lyssnar inte de äldre på dem och 

fortsätter göra på sitt vis vilket resulterar i stress hos de yngre sjuksköterskorna (Squires & 

Juárez, 2012). Trots att bra relationer finns på många arbetsplatser är yrket inte fritt från 

mobbning. Det är inte ovanligt att dåliga attityder i kommunikationen, närvaro av misstro 

och dålig respekt finns bland personalen (Choi et al., 2011; Clendon & Walker, 2012; 

Huntington et al., 2011;). Den stöttande förmågan är då obefintlig och det händer att kollegor 

är snabba på att peka ut varandra av fåniga anledningar (Choi et al., 2011; Huntington et al., 



 

10 

 

2011). Det händer att arbetsplatsen delas in i grupper och om en sjuksköterska då inte tillhör 

en av grupperna är det lätt att hen faller offer för utpekningar och mobbning (Choi et al., 

2011). Flera yngre nyanställda sjuksköterskor upplever mobbning från äldre, mer erfarna 

kollegor vilket ger en direkt inverkan på deras självkänsla. Den här mobbningen av 

nyutexaminerade sjuksköterskor gäller också för äldre nyutexaminerade men fortsätter 

under en längre period för de yngre eftersom de anses se nya ut. Antaganden baserade på det 

yttre länkar ihop ungdomligt utseende med oerfarenhet även om de besitter mer erfarenhet 

än äldre nyutexaminera (Clendon & Walker, 2012).  

Hälso- och sjukvården har skapat en väldigt nedbrytande arbetsmiljö för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det finns en förväntan i samhället som inte kan uppnås och värst anser 

sjuksköterskorna är att den inte upplevs vara vårdande. På grund av ett överväldigande tryck 

och ingen tid för reflektion på jobbet händer det att sjuksköterskor inte kan uppleva att de 

gjort ett bra arbete (Huntington et al., 2011). Det är särskilt viktigt för nyanställda med bra 

stöd och att ha en mentor (Clendon & Walker, 2012; Hinno et al., 2011). Tid över för 

reflektion även efter introduktionsperioden där sjuksköterskor kan diskutera händelser med 

varandra har stor betydelse (Clendon & Walker, 2012). Trots att nya sjuksköterskor får en 

bra introduktion så klarar de inte av den tunga belastningen och säger upp sig inom ett till 

två år, detta skapar frustration hos personalen eftersom de upplever det som slöseri med tid 

att träna upp de nya (Choi et al., 2011).  

Att få sina röster hörda och att få delta beslut 

Relationen sjuksköterskor upplever sig ha med ledningen har en stor inverkan på 

arbetsmiljön (Choi et al., 2011; Hinno et al., 2011; Poghosyan et al., 2012). De känner ett 

behov av att styrelsen ska fungera som ett stöd för yrket och sätta värde på deras 

professionella inverkan men känner sig inte bekväma med att ta upp önskemål med styrelsen 

eftersom ingen lyssnar (Choi et al., 2011; Poghosyan et al., 2012). Det händer dock att 

ledingen förstår sjuksköterskors tunga belastning men allt de får höra är att de inte kan ändra 

på det nuvarande tillståndet. Att inte känna något stöd hos ledningen påverkar 

sjuksköterskors moral (Choi et al., 2011). Det finns ingen markant skillnad i upplevelserna 

mellan sjukhusens storlek, status eller lokalisation (Lindqvist, Smeds Alenius, Griffiths, 

Runesdotter & Tishelman, 2015). 

Det är viktigt för sjuksköterskor att få delta i beslut och förändringar för att öka 

omvårdnadens kvalitet samt känna att de har någon form av kontroll över situationer som nu 

är utom deras räckhåll. (Aiken et al., 2013; Clendon & Walker, 2012; Hinno et al., 2011; 

Numminen et al., 2016). Det händer att flera känner sig diskriminerade på grund av att chefer 

favoriserar en del personal som de tycker om, oavsett förmåga, och ger dessa mer ledighet 

på storhelger (Atefi et al., 2014). När ledningen inte spenderar någon tid för att förstå vad 

sjuksköterskor själva anser och inte visar några tecken på att ta ansvar ger det en dålig 

inverkan på arbetsmiljön. Exempelvis när patienter eller anhöriga framför klagomål och 

konflikter sker med anhöriga så skyller ledningen allt på personalen istället för att ta ansvar 

(Atefi et al., 2014; Choi et al., 2011). Sjuksköterskor upplever att varken patientsäkerheten 

eller en god omvårdnad är i fokus när ledningen ignorerar deras bekymmer (Aiken et al., 

2013; Numminen et al., 2016). Ledningen upplevs lyssna mer på läkare genom att ta in deras 

önskemål och sedan belöna dem. När allt går bra är det läkarens förtjänst men om något går 

snett, även orsakat av läkare, är det sjuksköterskors fel (Poghosyan et al., 2012). Det är 
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viktigt för sjuksköterskor att styrelsen konsulterar med personalen om dagliga problem och 

ger stöd även om konflikter uppstår med läkare (Hinno et al., 2011).  

Möjlighet att tillämpa sitt omvårdnadskunnande 

Att få ta hand om patienter och fokusera på deras problem skapar en spirituell känsla och är 

det som gör yrket speciellt och värt att kämpa för (Atefi et al., 2014). Sjuksköterskor 

värdesätter att få utöka sina kunskaper och kan känna sig stolta över yrket eftersom de kan 

hjälpa människor när de är som mest sårbara (Choi et al., 2011). En viktig faktor för en 

fungerande arbetsmiljö är att en adekvat bemanning finns tillgänglig. Majoriteten av 

sjuksköterskor i europeiska länder anser att bemanningen inte räcker till och att den tunga 

arbetsbördan gör att flera uppgifter lämnas ogjorda. Det finns exempelvis ingen tid för att 

stödja patienter och deras anhöriga. Antalet patienter under dagtid varierar mellan fyra till 

tio stycken per sjuksköterska (Aiken et al., 2013) men det finns också avdelningar med upp 

till 40 patienter för två sjuksköterskor och två undersköterskor (Atefi et al., 2014). Enligt 

Hinno et al. (2011) upplever ungefär varannan sjuksköterska att bemanningen inte räcker till 

för att färdigställa arbetet. Numminen et al. (2016) beskriver att bemanningen rankas som 

den minst positiva upplevda faktorn i arbetsmiljön. Sjuksköterskor på mindre sjukhus rankar 

omvårdnadens kvalitet en aningen högre än större sjukhus (Lindqvist et al., 2015). 

Bortsett från de risker som redan finns i yrket förvärras de av underbemanning och tung 

arbetsbelastning (Atefi et al., 2014; Choi et al., 2011). För många patienter och för få 

sjuksköterskor samt långa arbetstimmar minskar relationen de kan ha med varje patient och 

möjligheten att använda sin kunskap och kompetens på ett effektivt sätt. Det finns inte 

tillräckligt med tid för att ge en god omvårdnad, inte ens för att ta rast (Atefi et al., 2014; 

Poghosyan et al., 2012). När sjukhus på grund av ekonomiska skäl inte anställer fler 

sjuksköterskor (Clendon & Walker, 2012; Huntington et al., 2011; Poghosyan et al., 2012) 

krävs det av de redan anställda att de fyller i de tomma passen genom att jobba extra 

(Clendon & Walker, 2012; Poghosyan et al., 2012), exempelvis genom att bli fråntagna sina 

lediga dagar (Choi et al., 2011). Flera sjuksköterskor anser då att de inte har något val än att 

acceptera detta eftersom patienterna får lida om de vägrar (Clendon & Walker, 2012). Flera 

metoder har vidtagits av sjuksköterskor för att förbättra arbetsmiljön, exempelvis genom att 

fylla i avvikelser. De som jobbar nattskiften har lämnat in flera rapporter där de påpekar att 

det inte är en säker personalstyrka för att upprätthålla en god patientsäkerhet men trots det 

så förändras ingenting (Clendon & Walker, 2012). Vid porträtterande av sjuksköterskors 

ansvar återges en multifunktionell roll som täcker ett helt område av arbetsuppgifter där en 

del inte finns med bland sjuksköterskors egna förväntningar (Choi et al., 2011). Det är en 

otydlig bild av vad som är och inte är sjuksköterskors professionella ansvar. Det händer att 

sjuksköterskor får på grund av personalbrist utföra undersköterskors och sekreterares arbete 

(Atefi et al., 2014). Det händer också att sjuksköterskor bär ansvaret för andra problem som 

stopp i avloppen eller vattenläckage (Choi., 2011). För mycket tid går åt för att hantera 

pappersarbete och andra problem vilket resulterar i mindre tid hos patienter (Atefi et al., 

2014). Personalbristen orsakar större risk för att sjuksköterskor ska göra misstag och att 

omvårdnaden inte blir vårdande (Choi et al., 2011). 

Bemanning och resurser är viktiga faktorer för sjuksköterskors tillfredställelse (Choi et al., 

2013). Brist på medicinskt material beskrivs som ett nyckelproblem vilket borde ses över för 

att höja tillfredsställelsen (Atefi et al., 2014; Squires & Juárez, 2012). Bristen på material 

och det höga antalet patienter som dagligen anländer från andra sjukhus gör att 
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sjuksköterskor känner sig pressade (Atefi et al., 2014). Uppgifter kan bli försenade på grund 

av materialbristen eftersom sjuksköterskor behöver springa runt i hela sjukhuset för att leta 

efter vad de behöver, exempelvis något så enkelt som rena lakan. Sjuksköterskor kan även 

utsättas för risker på grund av att sjukhuset inte köper in modernt material för att spara pengar 

(Squires & Juárez, 2012). Det omoderna materialet som används har en dålig funktion (Atefi 

et al., 2014) vilket skapar stress hos sjuksköterskor på grund av att de inte kan utföra ett 

korrekt kliniskt arbete samt tillgodose en god omvårdnad och förväntas be anhöriga att betala 

för nödvändigt material eller medicin. Det framkallar en dålig stämning mellan 

sjuksköterska och anhöriga eftersom familjen oftast inte har den ekonomiska möjligheten 

som krävs vilket lämnar patienten obehandlad (Squires & Juárez, 2012). 

Försämring av hälsan  

Att vara sjuksköterska innebär en relation med patienter som kräver ett fysiskt och 

känslomässigt engagemang. Att hantera de krav som yrket kräver uppges vara svårt och 

innebär en direkt påverkan på den egna fysiska och psykiska hälsan. Problem som 

kraftlöshet, arbetsskador, att arbeta trots smärta, känslomässig belastning och ångest 

förekommer. Trötthet kan te sig från obalanserat nattskift, fysisk utmattning efter 

tolvtimmarsskift och hög arbetsbelastning på grund av otillräcklig bemanning (Huntington 

et al., 2011). Skiftande scheman är en annan orsak till stress och ångest vilket i sin tur leder 

till utbrändhet (Squires & Juárez, 2012). Att arbeta minst tolv stycken 24-timmars pass i 

månaden, ibland fler och ibland längre, gör det omöjligt för sjuksköterskor att ge en god 

omvårdnad och upprätthålla en gynnsam arbetsmiljö (Poghosyan et al., 2012). En del stress 

uppstår från ansvaret över patienters hälsa. Att bära ett juridiskt ansvar över misstag vilka 

dagligen kan ske, gör att sjuksköterskor hela tiden behöver vara varsamma under arbetet 

vilket drar mycket energi (Choi et al., 2011). 

Arbetsskador i form av skelett-, muskel- och ledproblem exempelvis ryggproblem på grund 

av förflyttning av patienter eller arbete i obekväma ställningar är vanligt förekommande 

inom yrket (Choi et al., 2011; Huntington et al., 2011). Detta trots utbildning om korrekta 

arbetsställningar (Choi et al., 2011). Även andra skador som relaterar till material eller 

infektioner förekommer. Trycket av att arbeta med fysiska begräsningar, smärta och 

utmattning påverkar sjuksköterskors välmående och deras mentala hälsa (Huntington et al., 

2011). Risken för infektioner är en faktor som orsakar oro, särskilt för arbetande inom 

isolerade avdelningar. Det finns en rädsla för att smitta kan spridas hem till sina barn (Choi 

et al., 2011). Att arbeta med den där här stressen som påverkar sjuksköterskors hälsa inverkar 

på arbetsmiljön (Clendon & Walker, 2012) genom att de inte kan arbeta effektivt och blir 

mindre alerta vilket också påverkar patientsäkerheten (Poghosyan et al., 2012). 

Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön påverkas av relationerna de har tillsammans med 

andra sjuksköterskor, med läkare och annan medicinsk personal samt med sjukhusledningen. 

Det är viktigt för sjuksköterskor att de får möjlighet att utöva sin kompetens samt ha tid för 

vidare kompetensutveckling. Nyanställda sjuksköterskor känner att de behöver en god 

introduktion med egen mentor. Det råder underbemanning, tidsbrist och hög 

arbetsbelastning som uppges skapa stress i kombination med det juridiska ansvar som 
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sjuksköterskor innehar. Sjuksköterskor uppger att de inte har tid, resurser eller ork för att 

kunna tillgodose patienter en god omvårdnad.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Valet av metod baserades på att författaren ville sammanställa redan befintlig forskning 

inom det valda området. Tidsramen för studien begränsade vilka möjligheter som fanns för 

genomförandet. En intervjustudie hade exempelvis givit möjlighet till att skapa ny forskning 

genom att förstå sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön men de faser som ingår i en 

intervjustudie är mycket tidskrävande (Danielsson, 2012). I en allmän litteraturöversikt görs 

en beskrivande presentation av andra studiers resultat vilket också bidrar till det praktiska 

omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012).  

Avgränsningen att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2011 och 2016 stärker 

studiens värde eftersom endast den nyaste forskningen är representerad. Studien är 

begränsad till att involvera sjuksköterskor inom slutenvården eftersom sjuksköterskors 

arbetsmiljö kan skilja sig mellan slutenvård, hemsjukvård och primärvård vilket ger studien 

en svaghet i och med att studiens resultat endast går att tillämpa inom slutenvården. För att 

få tillräckligt med data gjordes ingen geografisk angränsning vilket resulterade i att artiklar 

från flera delar av världen har inkluderats. Detta kan ses som en svaghet eftersom hälso- och 

sjukvården ser olika ut på dessa platser vilket gör att resultatets alla delar inte stämmer 

överens eller är tillämpbart i Sverige. Det kan också ses som en styrka eftersom arbetsmiljön 

uppfattades på liknande sätt oavsett var i världen sjuksköterskorna arbetade vilket gör att 

delar av studiens resultat är tillämpbart oavsett land. 

För att höja det vetenskapliga värdet på studien har alla inkluderade artiklar 

kvalitetsgranskats (Friberg, 2012). Sex stycken artiklar sållades bort på grund av att deras 

valda metoder inte gav den data som svarade mot den här studiens syfte. Artiklar sållades 

också bort på grund av att de hade ett otydligt upplägg utan klart syfte eller 

problemformulering samt om deltagarna i artiklarna bestod av operations- eller 

anestesisjuksköterskor vilka arbetar i en annan arbetsmiljö än allmänsjuksköterskor.  

Författaren har ingen upplevd erfarenhet av att arbeta inom slutenvården men kan dock vara 

påverkad av vad som framkommit ur media samt hört av bekantas erfarenheter om dagens 

situation inom slutenvården. Detta kan ha styrt analysfasen i en viss riktning. 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår det att ungefär varannan sjuksköterska inom slutenvården är missnöjd 

med sin arbetsmiljö på ett eller annat sätt vilket resulterar i att sjuksköterskor har för avsikt 

att byta arbetsplats eller på grund av utbrändhet lämna yrket helt. Den arbetstillfredsställelse 

som sjuksköterskor upplever påverkas av kvalitén på arbetsrelationer, personalstyrkan och 

dess skicklighet. (Zhang et al., 2014; Adams & Bond, 2000). Zhang et al., (2014) hävdar att 

arbetsmiljön är direkt kopplat till sjuksköterskors tillfredsställelse över arbetet vilket kräver 

en strategi för att främja en bättre arbetsmiljö och genom den behålla den nuvarande 

personalstyrkan. God arbetsmiljö är förknippat med hög vårdkvalité och förbättrat vårarbete 

inom slutenvården (Ma et al., 2015).  

Resultatet pekar också på att den nedvärderande synen läkare upplevs ha på sjuksköterskor 

(Poghosyan et al., 2012; Squires & Juárez, 2012) och synen på att sjuksköterskor är läkarens 
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högra hand (Huntington et al., 2011) tycks härstamma från den historiska hierarkin som har 

byggt upp hälso- och sjukvården. Under 1900-talets början handlade sjuksköterskeyrket 

mycket om att tjäna läkaren och vara hans underordnad (Rehn, 2013). Läkaren var då en 

man och sjuksköterskan en kvinna och den här genustillhörigheten finns fortfarande kvar. 

Förväntningarna på en vårdare och vårdandet uppfattas ofta som en kvinnas uppgift 

(Bentling, 2013) där normen är uppbyggd på att en kvinna förväntas att inte säga emot en 

manlig auktoritet (Squires & Juárez, 2012). Exempelvis så spenderar sjuksköterskor mer tid 

hos patienter och tycks ibland veta mer om deras problem men läkare väljer ändå att inte 

lyssna på dem vilket kan utgöra en risk för patienter (Atefi et al., 2014). Det har att göra med 

att en del läkare inte uppmärksammar sjuksköterskors kompetens fullt ut (Atefi et al., 2014; 

Choi et al., 2011). Sjukhus är fortfarande uppbyggda av en hierarki där läkare placeras på 

toppen. Sjuksköterskor blir en bärande vägg mellan patient och läkare men deras arbete 

uppmärksammas inte (van Oostveen, Mathijssen & Varmeulen, 2015). Åldersskillnad 

mellan läkare och sjuksköterska tycks påverka roller och relationer på arbetsplatsen. Yngre 

sjuksköterskor berättar om en förbättrad relation med läkare från deras egen generation 

(Poghosyan et al., 2012; Squires & Juárez, 2012) vilket kan bero på att de inte är lika 

påverkade av den gamla traditionen och därför har en bättre syn på en jämställd relation 

mellan yrkesroller.  

Av resultatet framgår det även att sjuksköterskor har ett behov av en stödjande arbetsmiljö 

för att möta de förväntningar samhället har på hälso- och sjukvården. Ledningen behöver 

uppmärksamma den enskilda individens behov genom en strävan efter att minska på 

arbetsbelastningen och öka stödet till sjuksköterskor genom att öka samordningen mellan 

kollegor (Valiee, Peyrovi & Nasrabadi, 2014). Det överväldigande trycket och ingen tid för 

att reflektera i slutet på dagen gör att sjuksköterskor inte kan uppleva att de gjort ett bra 

arbete (Huntington et al., 2011). Att tillämpa reflektion i omvårdnad kan hjälpa 

sjuksköterskor att förbättra sitt arbete genom att få sammanfatta dagen och tala med sina 

kollegor om upplevelser och reflektera över alternativa åtgärder (Burnard, 1995). För att få 

det stöd som krävs i arbetet krävs en adekvat bemanning eftersom sjuksköterskor arbetar i 

team och är till stora delar beroende av varandra. Särskilt nyutexaminera sjuksköterskor 

behöver stöd och kollegor som kan hjälpa till när det behövs eftersom de löper hög risk att 

drabbas av utbrändhet (Rudman & Gustavsson, 2011). Underbemanning och hög 

arbetsbelastning kan leda till att sjuksköterskor gör misstag vilka kan påverka 

patientsäkerheten (Adams & Bond, 2000; Valiee et al, 2014). Erfarenhet är en viktig faktor 

för att säkerställa patientsäkerhet. Därför är det viktigt med en bra introduktion där erfarna 

kollegor kan delge sin kunskap till nyanställda (Danielsson et al., 2014). På så sätt kan 

nyanställda sjuksköterskor känna sig trygga och samtidigt utveckla sin egen kompetens. När 

sjukhus på grund av ekonomiska skäl inte anställer fler sjuksköterskor (Clendon & Walker, 

2012; Huntington et al., 2011; Poghosyan et al., 2012) belastas de redan anställda. De får 

fylla i de tomma passen genom att jobba extra (Clendon & Walker, 2012; Poghosyan et al., 

2012) och bli fråntagna sina lediga dagar (Choi et al., 2011). Det är dock dokumenterat att 

kostnaderna för investering i sjuksköterskors arbetsmiljö kan kompenseras genom de 

förbättrade resultat som visar sig genom att gynna både patienter och sjukhuset. (Ma et al., 

2015).  

Resultatet pekar dessutom på att brist på medicinskt material på grund av låg budget beskrivs 

som ett problem i länder som Mexiko och Iran vilket bör ses igenom för att höja 

tillfredsställelsen. Det skapar stress, är tidkrävande och kan utgöra risker för både patienter 

och vårdare när omodernt material istället används (Atefi et al., 2014; Squires & Juárez, 
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2012). Därför ska arbetsutrustning och hjälpmedel vara lättillgängligt för att underlätta 

arbetet och minska risker (Arbetsmiljöverket, 2016a). För att höja patientsäkerheten är det 

viktigt med modernt och funktionellt material (Danielsson et al., 2014; Valiee et al, 2014). 

Eftersom arbetsskador och andra skador som relaterar till material eller infektioner 

förekommer (Choi et al., 2011; Huntington et al., 2011) måste säkerheten vara en hög 

prioritet både på organisatoriskt nivå samt på avdelningsnivå (Kirwan et al., 2013). 

 

Resultatet visar vidare på att arbeta tillsammans med hjälpsamma och stöttande kollegor har 

viktiga effekter på arbetsmiljön (Atefi et al., 2014; Squires & Juárez, 2012) och påverkar 

deras arbetstillfredsställe samt möjligheten att ge en god omvårdnad (Adams & Bond, 2000). 

Trots att bra relationer finns på många arbetsplatser är yrket inte fritt från mobbning utan 

påverkas av dåliga attityder och respektlöshet för varandra (Choi et al., 2011; Clendon & 

Walker, 2012; Huntington et al., 2011). Om sådana problem inte uppmärksammas kommer 

de att förbli dolda. Därför är utbildning det första steget för att motverka mobbning. På det 

viset kan det pågående problemet bli belyst och öppna upp för diskussion om lämpliga och 

olämpliga beteenden (Longo, 2013). Att yngre nyanställda sjuksköterskor upplever 

mobbning från äldre mer erfarna kollegor (Clendon & Walker, 2012) behöver klargöras men 

enligt Longo (2013) utan att lägga skulden på någon särskild grupp. Mobbning måste ses 

från två perspektiv, det vill säga mobbaren och offret. Efter att mobbning blivit 

uppmärksammat behöver en klinisk granskning av arbetsmiljön göras för att bedöma 

stödjande och icke stödjande faktorer. Den hierarkiska kulturen måste förändras där varje 

anställd blir respekterad och uppskattad (a.a., 2013). 

Av resultatet framgår det också att sjuksköterskor värdesätter en god relation med ledningen. 

Ledningen ska fungera som ett stöd för yrket samt konsultera med personalen om dagliga 

problem och konflikter (Choi et al., 2011; Hinno et al., 2011; Poghosyan et al., 2012). När 

ledningen ignorerar sjuksköterskors åsikter upplever de att patientsäkerheten och en god 

omvårdnad inte är i fokus (Aiken et al., 2013; Numminen et al., 2016). För att uppnå god 

patientsäkerhet krävs det ett engagerat ledarskap som tar ansvar för bemanningen och 

tillgodoser stöd (Danielsson et al., 2014). Sjuksköterskor anser att det är av vikt att de får 

möjlighet till att delta i beslutsfattningar för att öka omvårdnadens kvalitet. Det gör att de 

kan känna någon form av kontroll över situationer som är utom deras räckhåll. (Aiken et al., 

2013; Clendon & Walker, 2012; Hinno et al., 2011; Numminen et al., 2016). När 

sjuksköterskor inte själva får vara med och berätta om vad deras arbete innebär och vilka 

åtgärder som bör vidtas sker ingen förbättring i arbetsmiljön (van Oostveen et al., 2015). Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor får möjlighet till att få berätta om deras perspektiv. Annars 

riskerar de att drabbas av arbetsrelaterad stress på grund av för höga krav, liten kontroll och 

känslor av maktlöshet (Severinsson, 2003). 

Resultatet tyder även på att sjuksköterskor värdesätter sitt yrke genom att få vårda människor 

och hjälpa dem till ett friskt och hälsosamt liv (Atefi et al., 2014; Choi et al., 2011). 

Sjuksköterskor upplever dock att tiden inte räcker till för att ge en god omvårdnad och skapa 

goda relationer med patienter och anhöriga (Aiken et al., 2013; Atefi et al., 2014; Poghosyan 

et al., 2012). För att ge en god omvårdnad som lindrar lidande och stärker patientens 

hälsoprocess krävs en patientmedverkan vilken bygger på en god kontakt mellan vårdare och 

patient vilket framhäver det vårdande samtalet (Sahlsten et al., 2007; Dahlberg & Segesten, 

2009). Tidsbristen gör också att sjuksköterskor kan tappa kontrollen och uppgifterna känns 

ohanterliga (Danielsson et al., 2014). Människan behöver en känsla av sammanhang för att 
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hantera den här stressen eftersom människans motståndskraft är uppbyggd på det som känns 

meningsfullt, begripligt och hanterbart (Antonovsky, 2005). När stressen helt enkelt blir för 

stor och när vårdaren inte längre klarar av att ge en god omvårdnad uppstår vårdlidande 

(Dahlberg & Segesten, 2009). På grund av underbemanning så tvingas sjuksköterskor också 

till att utföra arbetsuppgifter vilka egentligen inte bör vara deras ansvar (Atefi et al., 2014; 

Choi et al., 2011). Underbemanning är direkt kopplat till låg patientsäkerhet. Därför är det 

viktigt med en adekvat bemanning så varje sjuksköterska kan uppleva att de har tid för att 

tillgodose varje patient en god och säker omvårdnad (Danielsson et al., 2014). 

Resultatet visar slutligen att det krävs en stor känslomässig insats av sjuksköterskor vilket 

negativt påverkar deras egen hälsa. Symtom som stress, kraftlöshet och ångest är vanligt 

förekommande (Clendon & Walker, 2012; Huntington et al., 2011). Skiftande scheman är 

en annan orsak till stress och ångest vilket i sin tur leder till utbrändhet (Squires & Juárez, 

2012). Arbetsrelaterad stress kan leda till hälsoproblem och känslor av att inte kunna 

uppfylla sitt etiska ansvar som grundas på att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Det ingår också i sjuksköterskors etiska kod att sjuksköterskan ska 

sköta sin egen hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras (International Council of 

Nurses, 2016). Inte för sällan har sjuksköterskor en låg självkänsla i sådana lägen och 

beskyller sig själv för att inte orka tillräckligt. Detta gör att hen inte söker hjälp av sina 

kollegor på grund av skamkänslor och riskerar därför att bli utbränd (Severinsson, 2003). 

Det upplevs mycket stressfullt att ha ansvar över patientens hälsotillstånd. Att bära ett 

juridiskt ansvar över misstag vilka dagligen kan ske, gör att sjuksköterskor hela tiden 

behöver vara varsamma under arbetet vilket drar mycket energi och påverkar även det 

privata livet (Choi et al., 2011). Därför är reflektion vid dagens slut viktigt så sjuksköterskor 

tillsammans kan packa ner dagens händelser och slipper ta med alla bekymmer hem (Horton-

Deutsch & Sherwood, 2008). 

Konklusion 

Den här studien visar att relationer, stöd och det egna hälsotillståndet påverkar 

sjuksköterskors arbetsmiljö inom slutenvården till en negativ eller positiv upplevelse. 

Sjuksköterskor vill känna att de har kontroll över situationen och kunna tillgodose varje 

patient en god omvårdnad. På grund av svaga relationer, tidsbrist, vacklande stöd hos 

ledningen och knappa resurser blir trycket hos sjuksköterskor för högt och patientsäkerheten 

brister. Vårdandet är inte längre vårdande av den grad de önskar. Det här resultatet är 

värdefullt eftersom de negativa upplevelserna kan i framtiden uppmärksammas i ett tidigt 

stadium. Förebyggande åtgärder kan snabbt verkställas och motverka riskerna av en dålig 

arbetsmiljö, som utbrändhet och bristande patientsäkerhet. Utbrändhet som resulterar i 

sjukskrivning kan ses gå hand i hand med bristande patientsäker eftersom utan 

sjuksköterskor kan inte sjukvården bedrivas. De positiva upplevelserna skapar en grund om 

hur varje individ själv kan påverka arbetsmiljön i rätt riktning för att sedan tillsammans 

skapa en förbättring. Den här studien bygger på artiklar från stora delar av världen. Resultatet 

tyder på att upplevelsen av arbetsmiljön inte skiljer sig mellan sjuksköterskor beroende på 

var i världen de arbetar men att miljön kan påverkas av olika kulturer och traditioner. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat kan användas för att positivt påverka sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Resultatet anses vara tillämpbart för alla sjukhus som bedriver somatisk vård, dock med 

hänsyn till att varje människa är unik med individuella förutsättningar. Sjukhusledningar 

behöver samarbeta för att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete där de anställdas 

upplevelser bör vara i centrum. Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal kan 

se över sitt eget beteende och reflektera över vad hen kan göra för att bidra till en mer positiv 

arbetsmiljö. Ytterliga kvalitativ forskning behöver göras på individnivå med fokus på hur 

ålder, genus och kultur påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö. Även patienters upplevelse av 

att vårdas i relation till sjuksköterskors arbetsmiljö är en viktig aspekt att belysa.   
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Bilaga. 2. Kvalitetsgranskningsmall från Friberg (2012) 

 

Kvalitativa studier 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Kvantitativa studier 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts? T.ex. antal personer, ålder, inklusions- exklusionskriterier. 
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 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

  



 

 

 

Bilaga 3. Översikt av analyserade numrerade artiklar 

1. Titel A qualitative study of the work environments of Mexican nurses 

Författare Squires, L. & Juárez, A. 

År 2012 

Tidskrift International Journal av Nursing Studies 49, 793-802 

Land Mexiko 

Syfte Undersöka mexikanska sjuksköterskors perspektiv på deras arbetsmiljö för att mäta likheter 

och skillnader från mer utvecklade länders resultat.  

Metod En innehållsanalys av kvalitativ data från intervjuer med hjälp av arbetsplatsinriktade teman. 

Deltagarna bestod av 46 sjuksköterskor med minst ett års klinisk erfarenhet samt hade en 

nuvarande anställning inom omvårdnad.  

Resultat Studien visade allmänt att uppkomsten av de mexikanska sjuksköterskornas arbetsmiljöer är 

komplex och är ett resultat av landets historia. Relationen med varandra på arbetsplatsen 

påverkade den egna uppfattningar av arbetsmiljön. 

Diskussion Slutsatser från denna studie har inverkan för den mexikanska och den globala utvecklingen 

av omvårdnadsarbetet. Resultatet visar att gemensamma teman om sjuksköterskors 

arbetsmiljö som finns i den utvecklade delen av världen också är relevant i Mexiko. 

 

2. Titel Factors influencing registered nurses perception of their overall job satisfaction: a qualitative 

study 

Författare Atefi, N., Abdullah, K.L., Wong, L.P. & Mazlom, R. 

År 2014 

Tidskrift International Nursing Review 61, 352–360 

Land Iran 

Syfte Undersöka vilka faktorer som relaterade till sjuksköterskors tillfredsställelse av sitt arbete 

eller missnöje av sitt arbete på intensiv-, medicin- och kirurgisk avdelning. 

Metod 85 sjuksköterskor från kirurgiska, medicinska och intensivvårdsavdelningar på ett stort 

sjukhus deltog i tio fokusgruppsdiskussioner med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyseras med hjälp av en tematisk 

inriktning. 

Resultat När det gäller arbetsmiljörelaterade faktorer spelar teamets sammanhållning, förmåner och 

ersättningar, arbetsförhållanden, bristen på medicinska resurser, otydlighet vad gäller 

sjuksköterskor ansvar, patienters och läkares uppfattningar, dåliga ledaregenskaper och 

diskriminering i arbetslivet en viktig roll i sjuksköterskors missnöje över arbetet. 

Diskussion Styrelsen bör överväga sjuksköterskors professionella utvecklingsbehov, genomföra initiativ 

för att förbättra sjuksköterskors löner och andra förmåner som påverkar arbetsglädjen. 

 

3. Titel Is anybody listening? A qualitative study of nurses’ reflections on practice 

Författare Huntington, A., Gilmour, J., Tuckett, A., Neville, S., Wilson, D. & Turner. C. 

År 2011 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing, 20, 1413–1422 

Land Australien, Nya Zeeland och Storbritannien   

Syfte Undersöka sjuksköterskors uppfattningar om praktikens verklighet baserat på egenskaper hos 

personalen, balansen i livet och sjuksköterskors hälsa 

Metod 7604 sjuksköterskor och barnmorskor deltog i en e-kohortstudie där 1909 stycken gav 

kvalitativa kommentarer, 162 stycken var relaterade till omvårdnadsarbete. Den analytiska 

diskussionen är uppbyggd kring ”omvårdnad” som teoretiskt begrepp.  

Resultat Fyra teman framkom: "Förkroppsligad vård" vilket diskuterar effekterna av arbetet på 

sjuksköterskans fysiska och emotionella hälsa. "Kvantitativ/kvalitativ vård" vilket innebär 

arbetsbelastningen och förmågan att erbjuda vård av god kvalitet. ”Organisatorisk(icke)vård" 

handlar om att höja den skenbara bristen på stöd från ledningen. ”(o)kollegial-/egenvård" tar 

upp mobbning och professionella relationer. 

Diskussion Frågor som deltagarna har diskuterat har redan diskuterats i omvårdnadslitteraturen under 

flera år men ändå upplever sjuksköterskor dessa negativa aspekter av sitt yrke. Det verkar 



 

 

 

finns en stor klyfta mellan vad som är känt om arbetsmiljön, rekommendationer för förändring 

och när förändringar inträffar vilket resulterar i att sjuksköterskor har för avsikt att lämna 

yrket. 

 

4. Titel Stabilizing and destabilizing forces in the nursing work environment: A qualitative study on 

turnover intention 

Författare Choi. S. P.-P., Pang. S. M.-C., Cheung. K. & Wong. T. K.-S. 

År 2011 

Tidskrift International Journal of Nursing Studies 48, 1290–1301 

Land Kina 

Syfte Att öka förståelsen av den ökade omsättningen av sjuksköterskor genom att utforska deras 

levda erfarenheter av att arbeta i Hong Kongs offentliga sjukhus. 

Metod Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med 26 sjuksköterskor som arbetar på 

tio offentliga icke-akuta samt akuta regional- och distriktssjukhus i Hong Kong. 

Resultat Sjuksköterskors erfarenheter avslöjade sårbara aspekter på sjuksköterskeyrket där sex viktiga 

komponenter i arbetsmiljön upptäcktes; bemanningsnivå, ansvar, styrelsen, relationer, jobb 

och professionell stimulans. Sjuksköterskorna visade att harmoniska medarbetarrelationer, 

bekräftelse och professionell utveckling var avgörande hållfaktorer.  

Diskussion Sjuksköterskors arbetsmiljö är ett komplext område som omfattar flera beståndsdelar 

exempelvis dess kännetecken vilket påverkar sjuksköterskors uppfattningar om sitt arbete och 

förtjänar särskild uppmärksamhet. 

 

5. Titel Nursing practice in a post-Soviet country from the perspectives of Armenian nurses: a 

qualitative exploratory study 

Författare Poghosyan, L., Poghosyan, H., Berlin, K., Truzyan, N., Danielyan, L. & Khourshudyan, K. 

År 2012 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing, 21, 2599–2608 

Land Armenien 

Syfte Undersöka (head) sjuksköterskors och (staff) sjuksköterskors synpunkter om deras arbete på 

ett Armeniskt sjukhus. 

Metod En kvalitativt beskrivande utformning med hjälp av intervjuer i fem fokusgrupper. Deltagarna 

bestod av 29 (staff) sjuksköterskor och 14 (head) sjuksköterskor som arbetade på tre stora 

sjukhus i Jerevan. 

Resultat Fem teman arbetades fram. Arbetsmiljön fastställdes som tema av (staff) sjuksköterskorna 

där deras arbete beskrivs som en krävande belastning och otillräcklig bemanning.  

Diskussion Detta är den första studien i Armenien med syfte att undersöka sjuksköterskors arbete på 

sjukhusen ifrån deras perspektiv. Sjuksköterskor utför utmaningar som kan påverka deras eget 

välbefinnande och patientvården. En förståelse för dessa utmaningar som sjuksköterskorna 

utsätts för ska hjälpa administratörer och vårdgivare att vidta åtgärder för att förbättra 

sjuksköterskornas arbete och därmed patientvården. 

 

6. Titel ‘Being young’: a qualitative study of younger nurses’ experiences in the workplace 

Författare Clendon, J. & Walker, L. 

År 2012 

Tidskrift International Nursing Review 59, 555-561 

Land Nya Zeeland 

Syfte Få en bättre förståelse av hur sjuksköterskor yngre än 30 år i Nya Zeeland uppfattar arbetet 

och med ett vaket sinne utveckla en åldersanpassad bevarandestrategi.  

Metod En beskrivande kvalitativ metod med två fokusgruppsintervjuer där sju respektive åtta 

sjuksköterskor deltog. 

Resultat Flera av deltagarna uppgav att de hade upplevt mobbning från äldre kollegor vilket hade 

inverkat på deras självkänsla. Flera upplevde stress och hög arbetsbelastning på grund av för 

liten bemanning.  



 

 

 

Diskussion Styrelsen måste ta itu med bredare personalfrågor samt förbättra stödet för yngre 

sjuksköterskor. Strategier för att utvidga och utmana yngre sjuksköterskor på arbetsplatsen, 

såsom professionell utveckling och projektarbete kommer också att hjälpa, men kommer 

endast att vara effektivt om sjuksköterskor får tillräckligt betald för sitt arbete. 

 

7. Titel Practice environment and its association with professional competence and work-related 

factors: perception of newly graduated nurses 

Författare Numminen, O., Ruoppa, E., Leino-Kilpi, H., Isoaho, H., Hupli. M. & Meretoja, R. 

År 2016 

Tidskrift Journal of Nursing Management 24, E1–E11 

Land Finland 

Syfte Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors uppfattning om sin arbetsmiljö och dess 

samband med deras självskattade kompetens, uppsägningsavsikter och arbetstillfredsställelse 

som arbetsrelaterade faktorer. 

Metod En tvärsnittstudie där 318 stycken finska relativt nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver 

sin arbetsmiljö med hjälp av; The practice environment scale of the nursing work index (Lake 

2002) och The nurse competence scale. 

Resultat Arbetsmiljön uppfattades som positiv. De flesta positiva uppfattningar relaterade till 

sjuksköterska-läkare-relationer, och de minst positiva till bemanning och tillgängliga resurser. 

Positiva uppfattningar var också förknippade med högre yrkeskompetens, högre uppfattningar 

om vårdens kvalitet och lägre avsikter för uppsägning. 

Diskussion Styrelsen bör vara uppmärksamm på sjuksköterskors uppfattning om arbetsmiljön. Styrelsens 

förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsmiljöer kan främja nyutexaminerade 

sjuksköterskors yrkesmässiga utveckling och trivsel, och därmed behålla dem på 

arbetsmarknaden. 

 

8. Titel Hospital nurses' work environment, quality of care provided and career plans 

Författare Hinno, A., Partanen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 

År 2011 

Tidskrift International Nursing Review 58, 255-262 

Land Nederländerna 

Syfte Undersöka förhållandena mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och vårdkvalitén på sjukhus och 

dessutom undersöka deras karriärplaner. 

Metod En tvärsnittsstudie där 334 sjuksköterskor som arbetar på akademiska och distriktsjukhus 

svarade på en enkät. Tidigare utarbetade enkäter användes där frågorna baserades på en fyra-

poängskala. 

Resultat Sjuksköterskorna skattade sin arbetsmiljö ganska positivt. Fem arbetsmiljöegenskaper 

identifierades: stöd till professionell utveckling, adekvat bemanning, sjuksköterskans 

kompetens, stödjande ledning och teamarbete. Signifikanta samband hittades mellan 

sjuksköterskors uppfattningar om deras arbetsmiljöegenskaper, vårdkvalitet och deras 

"karriärplaner”. 

Diskussion Studiens fynd tyder på att sjuksköterskors uppfattningar om sin arbetsmiljö är viktigt för att 

bevara bemanningsstyrkan. Det behövs ytterligare forskning för att undersöka hur 

arbetsmiljön påverkar sjuksköterskor, patienter och organisatoriska framgångar på sjukhus. 

 

9. Titel Structural characteristics of hospitals and nurse-reported care quality, work environment, 

burnout and leaving intentions. 

Författare Lindqvist, R., Smeds Alenius, L., Griffiths, P., Runesdotter, S. & Tishelman, C. 

År 2015 

Tidskrift Journal of Nursing Management 23, 263–274 

Land Sverige 

Syfte Undersöka huruvida egenskaperna som inte är mottagliga för förändring på flera sjukhus, det 

vill säga storlek, universitetsstatus och geografisk plats är associerade med sjuksköterskor 

utvärderingar. 



 

 

 

Metod Populationsbaserad undersökning där över 11 000 sjuksköterskor svarade på enkätfrågor. 

Frågorna bedömde arbetsmiljön, arbetstillfredsställelse, avsikt att lämna arbetet, vårdkvalitet 

och utbrändhet. 

Resultat Sjuksköterskor i de mindre sjukhusen gav arbetsmiljön och vårdkvalitén något högre betyg 

än de större. Till exempel 23% av personalen i de mindre sjukhusen var mycket nöjda med 

arbetsmiljön jämfört med 20% i de medelstora sjukhusen och 21% i de stora sjukhusen. 

Diskussion Även om vissa strukturella faktorer var relaterade till sjuksköterskornas utvärderingar i detta 

stora exempel så var associationerna små eller av tvivelaktig betydelse. Det är osannolikt att 

dessa faktorer ska hindra ansträngningarna till att förbättra arbetsmiljön. 

 

10. Titel Attributes of nursing work environment as predictors of registered Nurses job satisfaction and 

intention to leave 

Författare Choi. S. P.-P., Cheung. K. & Pang. S. M.-C. 

År 2013 

Tidskrift Journal of Nursing Management 21, 429–439 

Land Kina 

Syfte Att undersöka hur (frontline) sjuksköterskors uppfattning om deras arbetsmiljö associerar 

med och förutser resultat i form av arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna arbetsplatsen. 

Metod En tvärsnittsstudie där 1271 sjuksköterskor som arbetar på 135 slutenvårdsenheter på 10 

offentliga sjukhus i Hong Kong svarade på en enkät. Två enkäter av samma antal delades ut 

till varje avdelning och där avgjorde slumpen vilken av dessa som varje sjuksköterska fick 

svara på.  

Resultat Det kunde identifieras att professionalism, ledning och avdelningspraxis var viktiga faktorer 

för att förutse sjuksköterskors avsikt att lämna arbetet. Bemanning och resurser ytterligare 

faktorer som kunde användas för att förutse sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. 

Diskussion Sjuksköterskors arbetsmiljö har en stor inverkan på deras arbetstillfredsställelse och avsikten 

att lämna arbetet. Slutsatserna för vårdadministrationens ansträngningar bör fokusera på att 

förbättra arbetsförhållandena genom en detaljerad resursplanering, effektiv ledning och 

borttagning av arbetsbegränsningar som påverkar vårdpraxis. 

 

11. Titel Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. 

Författare Aiken, L., Sloane, D., Bruyneel, L., Van den Heede, K. & Sermeus, W. 

År 2013 

Tidskrift International Journal of Nursing Studies 50, 143–153 

Land Belgien, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, 

Spanien, Sverige och Schweiz. 

Syfte Att få en översikt av europeiska sjuksköterskors bedömningar av deras arbetsmiljö på sjukhus 

och vårdkvalitet för att identifiera lovande strategier för att hålla kvar arbetande 

sjuksköterskor på sjukhus och för att undvika nedbrytningar i vårdkvalitén i samband med 

kostnadskontroll. 

Metod En tvärsnittsstudie som inkluderade 33,659 stycken sjuksköterskor på medicin- och 

kirurgavdelningar på 488 stycken sjukhus i tolv Europeiska länder.   

Resultat 11-56% var missnöjda med sina jobb i de flesta länder. Missnöje uttalades när det gäller löner, 

möjligheter till utbildning och avancemang. Sjuksköterskor rapporterade att viktiga 

vårduppgifter ofta lämnades ogjort på grund av tidsbrist. 

Diskussion Brist på sjuksköterskor kan förväntas när den nationella ekonomin förbättras om inte 

arbetsmiljön på sjukhus förbättras. Sjuksköterskornas rapporteringar ger en glimt av de 

möjliga konsekvenserna av bristande bemanning och dålig arbetsmiljö vid vård av patienter. 

 


