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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Arbetsmiljön kan ha en inverkan på den fysiska samt psykosociala hälsan. Dessa 

två aspekter kan påverkas negativt av stress. Vidare kan det leda till att prestationsförmågan 

försämras. Sjuksköterskan har ett ansvar att se till sin egen hälsa för att därmed kunna utföra 

en god och patientsäker vård. All sjukvårdspersonal har en skyldighet till att upprätthålla en 

hög patientsäkerhet. 

Syfte: Att genom en litteraturöversikt belysa sjuksköterskans arbetsmiljö och dess inverkan 

på patientsäkerheten.  

Metod: En litteraturöversikt. Sökningarna genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Resultat: Litteraturöversikten visar på att sjuksköterskans arbetsmiljö har en direkt påverkan 

på patientsäkerheten. Undermåliga arbetsförhållanden, dåligt ledarskap och ogynsamma 

relationer mellan kollegor är några av de faktorer som påverkade sjuksköterskans 

arbetsmiljö negativt.  

Diskussion: Sjuksköterskans arbetsmiljö har en stor påverkan på patientvården och dess 

kvalitet. Att förbättra sjuksköterskans arbetsmiljö är något som bör eftersträvas då detta har 

en direkt inverkan på patientsäkerheten.  

Slutsats: Sjuksköterskans undermåliga arbetsmiljö utgör en konkret fara för 

patientsäkerheten. För att sjuksköterskan ska kunna upprätthålla en patientsäker vård, krävs 

det att alla aspekter av sjuksköterskans arbetsmiljö är väl fungerande. 

Nyckelord: Arbetsbörda, arbetstid, bemanning, ledarskap, litteraturöversikt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background: The work environment can have a direct impact on the physical as well as the 

psychological health of nurses, and can be negatively affected by stress. This can lead to 

degenerative performance. Nurses have a responsibility to stay in good health, in order to be 

able to perform a safe and proper care. All health care personnel have an obligation to 

maintain a high level of patient safety. 

Aim: Through a literature review describe the nurse’s work environment and its impact on 

the patient safety. 

Method: A literature review. The searches were conducted in Pubmed and Cinahl. 

Results: This literature review shows that the nurse’s work environment has a direct impact 

on the patient safety. Substandard working conditions, poor leadership and poor 

relationships between colleagues are some of the factors that can affect the nurse’s work 

environment negatively. 

Discussion: The nurse’s working environment has a great influence on the patient care and 

its quality. Improving the nursing work environment is something that should be pursued, 

as it has a direct impact on the patient safety.  

Conclusion: Nurses’ substandard work environment represents a concrete danger to the 

patient safety. For the nurse to perform a safe care, all aspects of the work environment must 

be well functioning. 
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1. Bakgrund 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) fastslår att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande för den 

anställde samt att arbetsförhållandena på arbetsplatsen ska vara anpassade till människors 

olika fysiska och psykiska förutsättningar. Vidare så ska arbetet på arbetsplatsen planläggas 

samt anordnas på ett sådant vis att det kan utföras i en sund och säker miljö. 

   Begreppet arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som handlar om de fysiska aspekterna på 

arbetsplatsen samt de psykosociala. Fysiska aspekter på arbetsplatsen som kan påverka 

arbetsmiljön för den anställde är ljud, ljus, tekniska hjälpmedel samt ventilation. Några 

aspekter som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön är relationerna mellan de anställda, 

ensamarbete, ledning samt ha möjligheten att påverka sin arbetssituation (Zanderin, 2005, s. 

11). En annan aspekt som har psykologisk inverkan på individen är stress. Forskning visar 

på det faktum att prestationsförmåga påverkas positivt vid en liten till måttlig mängd av 

kortvarig stress, medan långvarig stress ofta leder till nedsatt prestationsförmåga såväl som 

försämrar individens tankemönster vid komplicerade mentala uppgifter (Håkansson, 2005, 

s.142). Ett konstant stresspåslag kan i längden leda till att individen drabbas av sjukdom och 

utbrändhet (Håkansson, 2005, s. 153).  

   Den biologiska klocka som styr människans prestationsförmåga, vakenhetsgrad och 

ämnesomsättning kan komma att påverkas av osammanhängande arbetstider samt 

sömnbrist. Detta kan i sin tur ha en negativ påverkan på individens prestationsförmåga 

samtidigt som hälsan försämras. Detta kan sättas i relation till sjuksköterskor som arbetar i 

skift (Åkerstdt & Kecklund, 2013, s. 400). 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetsgivare och arbetstagare ansvar för att 

tillsammans samarbeta för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö. Arbetsgivare ska utgå 

från att allt som kan orsaka ohälsa samt olycksfall ska avlägsnas från arbetsplatsen. Vidare 

ska arbetsgivaren arbeta preventivt för att undvika att utsätta arbetstagare för ohälsa samt 

olycksfall. Att arbeta preventivt innebär bland annat att undersöka risker i verksamheten 

som skulle kunna föranleda olycksbåda. Risk för ohälsa samt olycksfall där arbetstagare som 

utför arbetsuppgifter ensam ska arbetsgivare uppmärksamma. För att en god arbetsmiljö 

uppnås samt bibehålls ska arbetsgivare metodiskt leda, planera samt ha god uppsikt över 
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verksamheten. Arbetsgivare har dessutom till ansvar att utreda arbetsskador och vidta 

åtgärder mot dessa.  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastställer att patienter ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som stämmer överens med vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt att patienten ska visas respekt och omtanke. Patientsäkerhetslagen menar 

också på att all hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att medverka till att 

patientsäkerheten upprätthålls på en hög nivå. Definitionen av patientsäkerhet i enlighet 

med Patientsäkethetslagen (SFS 2010:659) är skydd mot vårdskada och innebörden av 

definitionen vårdskada är lidande, skada, psykisk- eller kroppslig sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat förhindras om korrekta åtgärder hade utförts när patienten var i kontakt 

med hälso- och sjukvården. 

   Patientsäkerheten inom vården kan ses som en balansgång mellan kostnaderna för vården 

och den nytta som fås av den. Det finns inga läkemedel som endast ger den önskade effekten 

samtidigt som det inte finns några behandlingar som är helt kostnadsfria och inte innebär 

några risker. Således måste vården alltid agera inom någon form av ekonomiska ramar då 

den vårdar och behandlar patienter. För att bedriva en patientsäker vård måste denna 

balansgång behandlas med en viss form av expertis, där kunskap och eftertänksamhet 

behövs i varje ögonblick (Cook, 2013, s. 144). 

Enligt International council of nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

genom sitt yrke arbeta för att upprätthålla och  skapa en säker och rättvis ekonomisk samt 

social arbetsmiljö inom sjuksköterskeproffessionen. Där sjuksöterskan strävar efter att 

övervaka och utveckla arbetsmiljön så att patient-samt personalsäkerheten stärks. Genom att 

arbeta efter beprövade riktlinjer för god omvårdnad, skapar sjuksköterskan goda 

förutsättningar för en arbetsmiljö där en god och säker vård främjas. Sjuksköterskan ska 

även se till sin egen hälsa, det vill säga den mentala, fysiska, sociala samt själsliga hälsan och 

välbefinnandet. Detta för att sjuksköterskan ska kunna genomföra ett advekvat arbete och att 

dennes förmåga att vårda inte ska äventyras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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För att kunna uppnå tillfredsställelse i sitt arbete krävs det en bra arbetsmiljö och av denna 

viktiga aspekt utvinns effektivitet. Elton Mayo med sin organisationsteori  beskriver de 

viktiga aspekterna som krävs för att uppnå en bra arbetsmiljö. Han poängterar att det inte är 

enbart de fysiska förhållandena i en arbetsmiljö som avgör hur framgångsrik produktionen 

blir, utan även psykiska förhållanden. Pausernas längd, belysning samt lönesystem är viktiga 

beståndsdelar i den fysiska arbetsmiljön. Känslor, attityder samt bra ledning är viktiga 

komponenter att kombinera med de fysiska aspekterna för att kunna uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö och därmed utvinna god produktion (Flaa, Hofoss, Holmer-

Hoven, Medhus, Rönning & O’Gorman, 1998, s. 44-45). 

 

1.1. Problemformulering 

Sjuksköterskans arbetsmiljö har blivit ett högaktuellt ämne de senaste åren och en mörk bild 

av sjukvården målas upp inför allmänheten. Dagligen kommer nya rapporter om 

sjuksköterskebrist, överbeläggningar och den undermåliga arbetsmiljön inom sjukvården. 

   Denna litteraturöversikt är konstruerad för att studera de eventuella brister i 

sjuksköterskans arbetsmiljö samt hur dessa i sin tur kan påverka patientsäkerheten. 

   Det är av stor vikt att detta område uppmärksammas så att de eventuella bristerna i 

arbetsmiljön belyses och åtgärdas. 

   Genom att uppmärksamma de potentiella bristerna i arbetsmiljön och således förbättra 

arbetssituationen för sjuksköterskan, förbättrar och upprätthåller man förmodligen även 

patientsäkerheten. 

1.2. Syfte 

Genom en litteraturöversikt belysa sjuksköterskans arbetsmiljö och dess inverkan på 

patientsäkerheten. 

2. Metod 

2.2. Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en översikt över det valda 

ämnet. Litteraturöversikten innehåller både kvalitativ samt kvantitativ forskning. Den 
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aktuella forskningen granskas, analyseras samt sammanfattas i arbetet (Friberg, 2012, s.133). 

 

2.1. Litteratursökning 

2.1.1. Inklusionskriterier 

För att forskning ska inkluderas i denna litteraturöversikt ska den vara vetenskaplig och peer 

reviewd-granskad. Den inkluderande forskningen ska även vara aktuell samt relevant till det 

valda ämnesområdet. De studier som inkluderas i denna litteraturöversikt ska vara utgivna 

på engelska. De eventuella studiedeltagarna i den forskning som inkluderas i denna studie 

ska vara över 18 år. 

2.1.2. Exklusionskriterier 

De studier som inte är förenliga med denna litteraturöversikt syfte ska exkluderas. Även 

studier publicerade innan år 2005 ska exkluderas samt de artiklar som anses ha för låg 

kvalitet. 

 

2.1.3. Datainsamling 

Litteraturöversikten började med en provsökning med avsikt att se hur mycket forskning det 

fanns inom det valda området för att i enlighet med detta övergå till strategisk sökning, det 

vill säga en plan för arbetet. Den strategiska sökningen börjades med att tillämpa nyckelord 

från det valda syftet. Karolinska Institutets verktyg SweMeSH användes för att omvandla 

nyckelord till engelska MESH-termer. De sökorden som ansågs vara aktuella tillämpades för 

sökningar i CINAHL samt PubMed. Sökningarna presenteras i tabell 1. Samtliga artiklar 

genomgick en så kallad urvalsprocess i fyra steg. I urval ett lästes artiklarnas titel. I urval två 

lästes artiklarnas abstrakt. I urval tre lästes hela artikeln. I urval fyra granskades artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet och en relevansbedömning utfördes, det vill säga om de var relevanta 

till syftet. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärderings (SBU) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2014) samt utifrån Forsberg och Wengströms (2015) 

metod för att kvalitetsgranska kvantitativa studier. 14 stycken vetenskapliga artiklar 

tillämpades i resultatdelen. Därefter diskuterades det framtagna resultatet i 

resultatdiskussionen där tidsenliga samt intresseväckande observationer från resultatet 

framförts. 
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Tabell 1, översikt av sökningar gjorda 2016-08-25 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl (“nurs*” OR “nursing staff”) 

AND (“working 

environment” OR 

“workload” OR “working 

conditions”) AND (“patient 

safety” OR “errors” OR 

“patient outcomes” OR 

“quality of health care”) 

Abstract available, 

full text, academic 

journals 2005-2016 

169 169 11 8 6 

Pubmed "work environment" AND 

"patient safety" AND "nurs*" 

Abstract, Full text, 

10 år 

68 68 4 3 4 

Cinahl (”nurse” OR ”nursing staff”) 

AND (”working 

environment” OR “work 

load” OR “working 

conditions”) AND (“patient 

outcomes” OR “quality of 

care”) 

Abstract available, 

Full text, 2005-2016, 

Academic journals 

84 84 1 1 1 

Cinahl "nurs*" AND "work 

environment" AND patient 

safety 

Full text, Abstract, 

Academic journals, 

2005-2016 

209 209 6 5 3 

Total   530 530 22 17 14 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 lästes artiklar för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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2.2. Etiska överväganden 

Vid läsning av artiklarna ska deras tillämpning av forskningsetik granskas. Kontroller 

gällande om studien har fått godkännande av en forskningsetisk kommitté samt om hänsyn 

har tagits till studiedeltagarnas anonymitet kommer att genomföras. Det resultat som 

presenteras i denna litteraturöversikt ska inte vara färgat av forskarnas egen förförståelse 

såväl som personliga åsikter om ämnet (Forsberg & Wengström, 2015, s. 59). 

 

2.3. Dataanalys 

Dataanalysen i litteraturöversikten är av induktiv ansats där fokus ligger främst på 

forskningens resultat samt sammanställning av det framkomna resultatet. Av den framtagna 

forskningen bildas huvudkategorier samt subkategorier (Friberg, 2012, s.128-129). De artiklar 

som ingick i studien lästes igenom individuellt av författarna. Därpå diskuterades artiklarna 

gemensamt mellan författarna. Artiklarna sammanställdes därefter i en översikt, se Bilaga 1. 

Text som svarade mot studiens syfte identifierades och sorterades sedan genom färgkodning 

till olika kategorier. Fem huvudkategorier identifierades. Huvudkategorierna var; Ohälsa 

och dess konsekvenser, välbehag hos sjuksköterskan, samverkan mellan professioner, 

bemanning och arbetsbelastning samt ledarskap. Ur dessa kategorier identifierades 

ytterligare tio subkategorier. Utifrån dessa huvud- och subkategorier formulerades rubriker 

som användes i litteraturöversikten. Under dessa rubriker sammanställdes och 

presenterades litteraturöversiktens resultatdel. 
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3. Resultat 

Tabell 1, översikt av de fem huvudkategorierna samt dess subkategorier. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Ohälsa och dess konsekvenser - Den psykiska ohälsan 

- Den fysiska ohälsan 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans 

välbehag 

- Att vara en hjälpande hand 

- Underbetald med tung arbetsbörda 

Samverkan mellan professioner - Positiv samverkan 

- Negativ samverkan 

Bemanningen samt arbetsbelastningens 

påverkan på sjuksköterskan arbetsmiljö 

- Bemanning och dess inverkan på 

arbetsmiljön 

- Arbetsbelastning och dess inverkan på 

arbetsmiljön 

Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön - Det undermåliga ledarskapets 

konsekvenser för vården 

- Det goda ledarskapets inverkan på vården 

 

3.1. Ohälsa och dess konsekvenser 

3.1.1. Den psykiska ohälsan 

Att arbeta som sjuksköterska kan vara väldigt psykiskt påfrestande. I slutet av arbetsdagen 

är det många som upplever att det är svårt att lämna tankarna om arbetet bakom sig. Detta 

leder till att de har perioder av utmattning, nedstämdhet samt känslan av att vara olycklig 

och de har svårt att överkomma dessa känslor. Stressen på arbetet är så överväldigande att 

sjuksköterskor struntar i att stanna hemma och sjukanmäla sig trots att de egentligen 

behöver det (Josefsson, 2012). 

En annan obehagskänsla som mer än hälften av alla sjuksköterskor upplever är stress i dess 

olika former -mild samt svår stress. Mer än hälften av sjuksköterskor uppger att de känner 

sig stressad för att de  inte har tid att lära närstående och patienter egenvård, uppdatera och 

skapa vårdplaner samt att det inte finns tid att rehabilitera patienten (Tervo-Heikkinen, 

Partanen, Vehviläinen-Julkunen & Laaksonen, 2008). 

3.1.2. Den fysiska ohälsan 

Sjuksköterskor rapporterar att genom att arbeta långa skift upplever de fysiska besvär som 

åderbråck, smärta i nacke, ben samt knä. Det finns även ett samband mellan att arbeta 
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övertid och emotionell utmattning samt personlighetsförändring. Många sjuksköterskor 

arbetar längre än de är schemalagda på vanlig basis. Majoriteten av sjuksköterskor arbetar i 

snitt 58,82 timmar per vecka trots att ett typiskt arbetspass är åtta timmar långt. Det är inte 

ovanligt att sjuksköterskor arbetar två arbetspass i följd. Sjuksköterskor medger att 

patientsäkerheten blir drabbad när de arbetar övertid. Felaktig patientidentifiering, 

läkemedelsadministrering, utveckling av trycksår samt kommunikationsfel är några av de 

vårdfel som har skett på grund av övertidsarbete (Kunaviktikul et al., 2015). 

   Vidare visar Valiee, Peyrovi och Nikbakht-Nasrabadi (2014) på att utmattning var en tydlig 

faktor som ledde till att sjuksköterskor begick vårdfel. De blir så extremt utarbetad och 

stressad att de inte har förmågan att ge patienter adekvat vård. 

3.2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans välbehag 

3.2.1. Att vara en hjälpande hand 

Önskan att hjälpa sjuka människor är en primär faktor som ligger grund till sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse. Genom att hjälpa människor känner de sig glada och stolta över det 

de gör. Att kunna identifiera olika behov hos patienter är också en fundamental faktor för att 

sjuksköterskan ska kunna finna tillfredsställelse i sitt arbete (Atefi, Abdullah & Wong, 

2014a). 

   De gör sitt yttersta för att försöka tillgodose patientens alla behov trots att det inte alltid är 

möjligt. Att agera som patientens advokat ger en oerhört stor känsla av personlig 

tillfredsställelse. Sjuksköterskor berättar att det kan vara svårt att vara patientens röst, men 

det är en lätt börda att bära, då det i slutändan känner att de har gjort åstadkommit något 

positivt för patienten. Att agera patientens advokat innebär att försvara rättigheterna av en 

försvarslös människa (Sundqvist & Anderzén- Carlsson, 2014). 

3.2.2. Underbetald med tung arbetsbörda 

Många sjuksköterskor anser att lönen är en av de mest avgörande faktorerna för att känna 

tillfredställelse till sitt arbete. Att jobba inom den offentliga sektorn ger en dräglig lön medan 

de inte vet hur mycket lönen höjs om de skulle arbeta inom privata sjukhus. Sjuksköterskor 

anser att de är underbetalda i relation till deras ansvar samt den tunga arbetsbördan som 

existerar. Trots att sjukhus eftersträvar att sjuksköterskor ska specialisera sig inom olika 
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inriktningar får de ingen vidare löneökning således på grund av 

sjukhusbudgetnedskärningar. Utfallet av dessa nedskärningar är att sjuksköterskor känner 

att de inte kan på ett adekvat sätt hjälpa patienter på grund av personalbrist och fel eller brist 

på nödvändig utrustning för att det inte existerar en budget som kan tillgodogöra dessa 

behov (Atefi et al., 2014a). 

3.3. Samverkan mellan professioner 

3.3.1. Positiv samverkan 

Att arbeta med kollegor som har stöttande och stödjande egenskaper är en av faktorerna som 

har en avgörande betydelse för sjuksköterskans arbetsmiljö. En bra relation mellan 

medarbetare inom samma profession är av mycket stort värde för att sjuksköterskan ska 

känna välmående på sin stationerande arbetsplats (Atefi, Abdullah, Wong & Mazlom, 

2014b). 

   Att arbeta som ett team inom sjuksköterskeyrket är mycket viktigt, sjuksköterskor som 

arbetar bra tillsammans skapar de bästa resultaten för sina patienter (Atefi et al., 2014a). 

   För att kunna stötta nyexaminerade sjuksköterskor åtar sig erfarna sjuksköterskor fler 

arbetsuppgifter för att ge tid till nyexaminerade sjuksköterskor att utföra rutinprotokoll på 

sin arbetsplats korrekt (Berland, Natvig, & Gundersen, 2008). 

3.3.2. Negativ samverkan 

Bristande kontroll samt inflytande över beslut som berör sjuksköterskans profession upplevs 

som en mycket stressig arbetsmiljö. En dold konflikt uppstår då yrkesgrupper inte värderar 

deras kompetens. Det uppstår situationer där sjuksköterskor inte är överens om de 

medicinska besluten som tas av läkare. Detta dokumenterar sjuksköterskor i ett försök att 

upprätthålla en god patientsäkervård (Berland et al., 2008). 

   Trots att sjuksköterskan är den yrkestiteln som arbetar närmast och spenderar mest tid 

med patienten och därmed många gånger vet om deras problematik bättre än läkarna blir de 

inte hörda (Atefi et al., 2014b). 

McGillis-Hall et al. (2010) menar att sjuksköterskor blir störda ett flertal gånger under ett 

arbetspass av andra professioner, t ex. vid dokumentation. De förväntas att avbryta sina 

arbetsuppgifter för att bistå andra professioner. Källorna till avbrottet är således läkare, 

terapeuter samt dietister. 
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   Sjuksköterskor upplever att bli avbruten som mycket irriterande och stressigt då tiden inte 

tycks räcka till för att slutföra alla uppgifter (Berg et al., 2016).   

McGillis-Hall et al. (2010) menar att när sjuksköterskor tvingas avbryta sina arbetsuppgifter 

ett flertal gånger under ett arbetspass, är det mycket frustrerande samt stressigt. Detta då de 

upplever att dessa avbrott kan riskera att patientsäkerheten fallerar då det blir förlust av 

koncentration och sjuksköterskor minns inte vad de gjorde innan avbrotten ägde rum. 

 

3.4 Bemannigen samt arbetsbelastningens påverkan på sjuksköterskan arbetsmiljö 

3.4.1 Bemanning och dess inverkan på arbetsmiljön 

Det faktum att sjuksköterskans arbetsmiljö påverkas negativt på grund av undermålig 

bemanning påvisas i ett flertal studier (Tervo-Heikkinenet et al., 2008; Valiee et al., 2014, & 

Atefi et al., 2014a). 

   På grund av undermålig bemanning av sjuksköterskor under ett arbetspass, hinner inte 

sjuksköterskan ge alla patienter en adekvat vård, vilket resulterar i att frekvensen av vårdfel 

ökar och patientsäkerheten således försämras (Valiee et al., 2014). 

   Atefi et al. (2014a) belyser även det faktum att sjuksköterskor som arbetar under tidspress 

på grund av sjuksköterskebrist på arbetsplatsen, löper större risk att begå vårdfel samt att de 

själva drabbas av utmattning då de inte hinner ta pauser i arbetet. 

En låg bemanning lägger grunden till att sjuksköterskor känner att de inte kan ge 

högkvalitativ vård till sina patienter och inte kan få sina arbetsuppgifter utförda i tid, detta 

leder således till att sjuksköterskorna drabbas av en inre stress (Tervo-Heikkinen et al., 2008). 

3.4.2 Arbetsbelastning och dess inverkan på arbetsmiljön 

Vid ökad arbetsbelastning, så ökar även risken för att vårdfel ska begås (Seki & Yamazaki, 

2006). När sjuksköterskor tvingas utföra andra professioners arbetsuppgifter på grund av 

personalbrist, ökar sjuksköterskornas arbetsbelastning och därmed även deras inre stress. 

Vid hög arbetsbelastning minskar sjuksköterskornas patientkontakt, de har inte samma 

möjligheter till att ge patienten högkvalitativ vård samt att de inte kan använda sin fulla 

medicinska- och vårdande kunskap och således minskar kvaliteten på vården och 

patientsäkerheten påverkas negativt (Atefi et al., 2014b). 

   Tervo-Heikkinen et al. (2008) belyser att sjuksköterskor som har en tung arbetsbörda inte 
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hinner med sina arbetsuppgifter och därmed tvingas arbeta övertid. De känner att de inte 

kan leverera en god vård till sina patienter och således känner de en stor press över sin 

arbetssituation. 

   Då sjuksköterskor arbetar långa arbetspass med en tung arbetsbelastning, ökar deras 

utmattning och således ökar även risken för att vårdfel begås (Valiee et al., 2014). 

3.5. Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön 

3.5.1. Det undermåliga ledarskapets konsekvenser för vården 

Ett flertal studier visar på ledarskapets betydelse för sjuksköterskans arbetsmiljö samt 

patientsäkerheten (Vaismoradi, Bondas, Salsali, Jasper & Turunen, 2012; Kear & Ulrich, 2015 

& Squires, Tourangeau, Spence-Laschinger & Doran, 2010). 

   Ett undermåligt ledarskap kan orsaka stressiga arbetsförhållanden för sjuksköterskan som 

vidare leder till en miljö där patientens behov inte kan uppmärksammas eller helt åsidosätts. 

Detta i många fall på grund av en tidsbrist samt underbemanning på arbetsplatsen 

(Vaismoradi et al., 2012). Kear et al. (2015) uppmärksammar detta problem och menar på att 

klinikchefer inte ser det stora personalbehovet och därmed låter personalen arbeta långa 

arbetstider med bristfällig bemanning. 

   Squires et al. (2010) pekar på att undermåliga ledarskapskunskaper kan leda till att 

relationerna mellan ledare och vårdpersonal påverkas negativt. En dålig relation mellan 

arbetsledare och arbetspersonal kan således ha en negativ inverkan på kommunikationen 

mellan dem och därmed påverka arbetsmiljön såväl som patientvården negativt. Studien 

belyser även det faktum att medicinska misstag såväl som sjuksköterskors utmattning och 

tankar om att säga upp sig minskade i samband med att deras relation med deras 

överordnade förbättrades. 

3.5.2. Det goda ledarskapets inverkan på vården 

Squires et al. (2010) visar på vikten av en god relation mellan ledare och arbetslag. Studien 

visar på att en god relation mellan ledare på arbetsplatsen och arbetslag har stora positiva 

effekter på den emotionella utmattningen hos sjuksköterskor, deras tankar om att lämna 

arbetsplatsen, den allmänna arbetsmiljön samt patientsäkerheten. 

   Vaismoradi et al. (2012) visar på att arbetsledaren kan påverka arbetsmiljön såväl som 
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patientvården positivt genom att tillhandahålla arbetsplatsen med tillräcklig 

personalbemanning samt skapa förutsättningar för en god psykisk såväl som fysisk 

arbetsmiljö. Studien visar även på det faktum att arbetsledaren kan påverka arbetsmiljön 

såväl som patientvården positivt genom att stärka och främja relationerna mellan 

arbetskollegor samt att ta bort kommunikationsbarriärer mellan dem. 

   Vidare visar Vaismoradi et al. (2012) att en ledare även kan främja patientvården och 

arbetsmiljön genom att skapa en god atmosfär på arbetsplatsen. Detta genom att stötta 

sjuksköterskor i deras arbete, belöna sjuksköterskor då de gör en god arbetsinsats såväl som 

att arbetsledaren ska arbeta för en öppen kultur på arbetsplatsen, där misstag ses som 

lärotillfällen och chanser till att förbättras i sitt arbete. Genom att förbättra sjuksköterskornas 

fysiska och psykiska arbetsmiljö, stötta dem i deras arbete samt belöna dem vid patientsäkert 

arbete, kan ledare inom hälso- och sjukvården förbättra och säkra vården. 

4. Diskussion   

4.1. Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt användes inklutions- och exklutionskriterier för att fånga upp 

relevanta vetenskapliga originalartiklar som stämde in på syftet.  

   Författarna diskuterade sin egen förförståelse till ämnet för att således vara helt objektiv 

vid datainsamling samt dataanalys och därmed ej påverka resultatets trovärdighet (Polit & 

Beck, 2012, s. 585).  

   För insamling av data till denna litteraturöversikt genomfördes alla sökningar i 

databaserna Cinahl samt Pubmed. Detta då dessa var databaser inom medicin samt 

omvårdnad och således presenterade artiklar som var relevanta till studiens syfte. Samtliga 

sökningar innehöll sökord som var relevanta till syftet. Begränsningar tillämpades vid 

sökningarna av den anledningen att begränsa antalet träffar samt lättare finna relevanta 

artiklar. Av det sökningar som genomfördes gav fyra sökningar träffar som inkluderades i 

resultatdelen, varav tre genomfördes i databasen Cinahl och en i databasen PubMed. Genom 

databasen Cinahl fann vi tio artiklar som inkluderades i resultatdelen, respektive fyra 

artiklar i databasen PubMed. Sökningarna initierades i databasen Cinahl och således 

påträffades flertalet av de inkluderade artiklarna databasen Cinahl. I databasen PubMed 

påträffades ett flertal relevanta träffar, dock hade många redan påträffats genom databasen 
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Cinahl och presenterades således ej i söktabellen. Artiklarnas vetenskaplighet kontrollerades 

och granskades för att stärka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 585). Dessa 

granskningar sammanställdes sedan i en tabell som presenterades i bilaga 1, detta för att ge 

läsaren en överskådlighet. 

   För att öka trovärdigheten i studien lästes samtliga artiklar individuellt för att sedan 

diskuteras tillsammans mellan författarna (Polit & Beck, 2012, s. 585). Detta för att skapa en 

god översikt av artiklarna samt en god förståelse för dess innehåll. Utifrån artiklarna 

skapades fem huvudkategorier i resultatdelen med tillhörande subkategorier. Dessa 

huvukategorier innehöll text som svarade mot studiens syfte. 

 

Artiklarna som presenterades i resultatet härstammar från många olika delar av världen, 

vilket gav en god överskådlighet av sjuksköterskans internationella arbetsförhållanden. Fem 

artiklar härstammade från Skandinavien, tre artiklar från Afrika, tre artiklar från Asien samt 

tre från Amerika. I studien nyttjades både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Sju stycken 

artiklar var kvalitativa, fem stycken var kvantitativa samt två stycken var av mixad design.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt mynnade ut i fem huvudkategorier; Ohälsa och dess konsekvenser, 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans välbehag, Samverkan mellan professioner, 

Bemanningen samt arbetsbelastningens påverkan på sjuksköterskans arbetsmiljö samt 

Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön. I huvudsak visade resultatdelen på att 

sjuksköterskor arbetar under stressiga arbetsförhållande samt att arbetsmiljön många gånger 

är undermålig. Resultatdelen visade vidare på att detta hade en stark negativ effekt på 

patientvården och att patientsäkerheten därmed blev hotad. 

 

Vidare visade resultatdelen på att sjuksköterskor hade påtagliga känslor av utmattning och 

nedstämdhet, detta till följd av deras arbetssituation (Josefsson, 2012) samt att många 

sjuksköterskor arbetade långa arbetspass vilket ledde till att de drabbades av kroppsliga 

besvär (Kunaviktikul et al., 2015). Sjuksköterskor har en övergripande ansvarsroll gällande 

patientsäkerheten och således har sjuksköterskans välmående och arbetssituation en direkt 

effekt på patientvården och dess säkerhet samt kvalitet (Blackman et al., 2014). Letvak och 
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Buck (2008) styrker även detta och belyser det faktum att sjuksköterskans välmående har en 

stor inverkan på patientvården. Thomas-Hawkins, Flynn, Lindgren och Weaver (2015) visar 

på att en förbättring av patientvården samt dess kvalitet och säkerhet kan uppnås och bör 

därför eftersträvas, genom en förbättring i sjuksköterskans fysiska samt psykosociala 

arbetsmiljö.   

 

I denna litteraturöversikts resultatdel framkommer det även att det finns faktorer i 

sjuksköterskans arbetsmiljö som har en påverkan på sjuksköterskans välmående. 

Sjuksköterskor uppgav att deras välmående påverkades positivt då de fick hjälpa andra 

människor men att deras välmående påverkades negativt av det faktum att de kände sig 

underbetalda i relation till deras arbetsbörda såväl som ansvarstyngd (Atefi et al., 2014b). Att 

sjuksköterskor upplever en känsla av tillfredställelse när de vårdar andra människor uppger 

även Carter och Tourangeau (2012) som visar ytterligare också på vikten av att 

sjuksköterskor har tillräckligt med tid till förfogande för att kunna ge en korrekt vård. Det 

faktum att sjuksköterskor kände sig ouppskattade och underbetalda visar även Sellgren, 

Kajermo, Ekvall och Tomson (2008) och menar på att sjuksköterskor som känner sig 

ouppskattade, arbetar mindre effektivt och således har detta en negativ inverkan på 

patientvårdens kvalitet. 

   En känsla av att vara ouppskattad och underbetald, kan även leda till att sjuksköterskor 

säger upp sig (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2012), vilket i sin tur 

sannolikt kan leda till att arbetsbelastningen ökar för de kvarvarande sjuksköterskorna på 

arbetsplatsen. 

 

I resultatdelen i denna litteraturöversikt framkom det även att samarbetet mellan olika 

professioner och kollegor har en inverkan på patientsäkerheten såväl som på arbetsmiljön 

(Atefi et al., 2014b). I resultatet framkom det att en god relation mellan kollegor ledde till en 

förbättring i arbetsmiljön (Atefi et al., 2014a), medan en negativ relation ledde till en 

försämring i arbetsmiljön såväl som patientvården (Berland et al., 2008). 

Purpora, Blegen och Stotts (2013) visar på vikten av att ha en god relation mellan kollegor 

inom vården och menar på att goda relationer lägger grunden för en god arbetsmiljö. Enligt 

Richardson och Storr (2010) är det av stor vikt att vårda relationerna på en arbetsplats. Detta 
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för att vidhålla en god arbetsmiljö såväl som ett gott samarbete mellan kollegor. Om 

relationerna inte vårdas korrekt kan konflikt uppstå och arbetet blir således negativt 

påverkat. 

 

Litteraturöversiktens resultatdel visar även på arbetsbelastningen och bemanningens 

inverkan på sjuksköterskans arbetsmiljö, såväl som patientsäkerheten. Det framkommer att 

en hög arbetsbelastning har en stor negativ inverkan på patientvårdens kvalitet såväl som på 

sjuksköterskans arbetsmiljö (Tervo-Heikkinen et al., 2008). Likaså har en låg bemanning en 

stark negativ inverkan på patientsäkerheten såväl som sjuksköterskans arbetsmiljö (Atefi et 

al., 2014a). Detta bekräftar Bae (2011) som visar på att sjuksköterskans arbetsbörda har en 

stark inverkan på patientsäkerheten, som blir negativt påverkad då sjuksköterskan arbetar 

under hög stress.  

   Vidare visar även en studie av Chen, Chen, Lee och Yang (2016) på att sjuksköterskor som 

arbetar på arbetsplatser med låg bemanning samt tung arbetsbörda löper en betydande 

högre risk att begå vårdfel. Enligt Gallagher och Gormley (2009) ökar risken för utbränning i 

takt med att arbetsmiljön blir stressigare. Således leder det till antagandet att risken för 

sjukskrivning bland sjuksköterskor bör öka. Detta bör ses som ett stort problem, då 

sjuksköterskebristen redan är ett faktum i ett flertal länder (Aiken et al., 2012). 

 

Resultatdelen i studien visar även på ledarskapets betydande roll för sjuksköterskans 

arbetsmiljö samt patientvården. I resultatdelen framkommer det att ett undermåligt 

ledarskap på arbetsplatsen kan resultera i en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskor som 

därmed leder till en försämring i vårdkvaliteten (Vaismoradi et al., 2012). 

   En studie av Bae (2011) bekräftar det faktum att ledarskapet på en arbetsplats är viktigt för 

vårdpersonalens arbetsmiljö och menar på att ett gott ledarskap kan resultera i en förbättring 

av vårdkvaliteten. Garon (2012) visar även på att ett gott ledarskap kan ha en stark koppling 

till sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen, och bör därför eftersträvas. 

 

 Genom att se på detta i relation till teoretikern Elton Mayos organisationsteori, kan man se 

vikten av ett gott ledarskap för att en organisation ska fungera korrekt. Mayo menar att 

arbetarna många gånger styrs av en känslologik, medan organisationsledningen har enbart 
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ekonomiskt och effektivt tänkande. Mayo menar att detta kan leda till konflikter på 

arbetsplatsen, då organisationsledningen saknar insikt i arbetarnas känslologik. För att få en 

god arbetsmiljö bör organisationsledningen ha en insikt i arbetarnas känslostyrda 

tankemönster, såväl som att arbetarna bör ha en insikt i organisationsledningens rationella 

och ekonomiska tänkande (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus, Rönning & O’Gorman, 

1998, s. 44-46). 

   Resultatdelen visar även på det faktum att sjuksköterskan kan hamna i konflikt med andra 

professioner över beslut som tas utan deras samtycke samt att de i samband med detta 

känner att deras kompetens inte värderas. I situationer som dessa uppstår då konflikter som 

därmed har en negativ inverkan på arbetsmiljön (Berland et al., 2008). Mayo menar på det 

faktum att arbetskvaliteten påverkas negativt om det uppstår konflikter mellan enskilda 

medlemmar i grupper och att en ömsesidig kommunikation och en god 

gruppsammanhållning är nyckeln till en god arbetsinsats (Flaa, Hofoss, Holmer- Hoven, 

Medhus, Rönning & O’Gorman, 1998, s. 44-46). 

   Vidare visar också resultatdelen i denna litteraturöversikt på att sjuksköterskan arbetar 

under undermåliga arbetsförhållanden som sedan leder till att de får kroppsliga såväl som 

psykosociala besvär (Josefsson, 2012). Inom Mayos teori framkommer det även att en god 

arbetsmiljö har en mycket positiv effekt på produktiviteten inom en organisation (Flaa, 

Hofoss, Holmer- Hoven, Medhus, Rönning & O’Gorman, 1998, s. 44-46). Detta lägger då 

tyngd åt det resultat som framkommer i denna litteraturöversikt, att sjuksköterskans 

arbetsmiljö har en direkt inverkan på patientvårdens kvalitet och även patientsäkerheten. 

5. Slutsats 

Genom denna litteraturöversikt kan man konstatera att sjuksköterskans arbetsmiljö har en 

direkt påverkan på patientsäkerheten och att en undermålig arbetsmiljö för sjuksköterskan 

utgör en konkret fara för patientvården. 

   För att sjuksköterskan ska kunna utföra en patientsäker vård, krävs det att alla aspekter av 

sjuksköterskans arbetsmiljö är väl fungerande. Denna litteraturöversikt lyfter det faktum att 

det finns fem avgörande aspekter som bör fungera för att sjuksköterskan ska ha möjlighet till 

att leverera en patientvård med hög kvalitet. 
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6. Kliniska implikationer 

Forskning inom detta område bör lyftas samt tas på allvar av arbetsgivare. Detta för att 

upprätthålla en god arbetsmiljö där patientsäkerheten uppmärksammas och eftersträvas. 

Sjuksköterskor bör ha ett större inflytande över de beslut som tas av ledningen samt att deras 

åsikter och tankar ska tas på allvar. Detta behövs för att bevara den sjuksköterskekår som 

finns idag samt locka kommande generationer av sjuksköterskor till yrket. Utan 

sjuksköterskor existerar inte en fungerande sjukvård och således blir patientsäkerheten 

lidande. 

7. Ytterligare forskning 

Forskning inom området av sjuksköterskans arbetsmiljö och dess inverkan på 

patientsäkerheten bör bedrivas ytterligare. Detta för att uppmärksamma de brister som finns 

inom sjukvården, samt presentera lösningar till problematiken. 

Ytterligare forskning inom den svenska hälso- och sjukvården som berör den allmänna 

sjuksköterskans arbetsmiljö bör särskilt genomföras, för att vara mer applicerbar på den 

svenska vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

8. Referenslista 

* = presenteras i resultatdelen 

 

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., & Sermeus, W. (2012). Nurses’ 

reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. 

International Journal of Nursing Studies, 50 (2). 143–153. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009. 

 

*Atefi, N., Abdullah, K. L., & Wong, L. P. (2014a). Job satisfaction of Malaysian registered 

nurses: a qualitative study. British Association of Critical Care Nurses, 21(1), 8-17. doi: 

10.1111/nicc.12100 

 

*Atefi, N., Abdullah, K. L., Wong, L. P., & Mazlom, R. (2014b). Factors influencing registered 

nurses perception of their overall job satisfaction: a qualitative study. International Nursing 

Review, 61(3), 352–360. doi: 10.1111/inr.12112 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bae, S-H. (2011). Assessing the relationships between nurse working conditions and patient 

outcomes: systematic literature review. Journal of Nursing Management, 19, 700–713. doi: 

10.1111/j.1365-2834.2011.01291.x 

 

*Berg, L. M., Källberg, A. S., Ehrenberg, A., Florin, J., Östergren, J., Djärv., … Göransson, K. 

E. (2016). Factors influencing clinicians' perceptions of interruptions as disturbing or non-

disturbing: A qualitative study. International Emergency Nursing, 27(2016), 11-16. doi: 

10.1016/j.ienj.2016.01.003 

 

*Berland, A., Natvig, G, K., & Gundersen, D. (2008). Patient safety and job-related stress: A 

focus group study. Intensive and Critical Care Nursing, 24(2), 90-97. 

doi:10.1016/j.iccn.2007.11.001 

 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/inr.12112


19 
 

Blackman, I., Henderson, J., Willis, E., Hamilton, P., Toffoli, L., Verall, C., … Harvey, C. 

(2014). Factors influencing why nursing care is missed. Journal of Clinical Nursing, 24(1-2), 47-

56. doi: 10.1111/jocn.12688 

 

Carter, R. M., & Tourangeau, A. E. (2012). Staying in nursing: what factors determine 

whether nurses intend to remain employed? Journal of Advanced Nursing, 68(7), 1589-1600. 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1365-2648.2012.05973.x 

 

Chen, S-L., Chen, K-L., Lee, L-H., & Yang, C-I. (2016).Working in a danger zone: A 

qualitative study of Taiwanese nurses’ work experiences in a negative pressure isolation 

ward. American Journal of Infection Control, 44(7), 809-14. doi:10.1016/j.ajic.2016.01.023 

 

Cook, R. (2013). Systemperspektivet på säkerhet. I S. Ödegård (Red.), Patientsäkerhet (s. 142-

147). Stockholm: Liber. 

 

Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., Rönning, R., & O’Gorman, D. (1998). 

Introduktion till organsiationsteori. (s. 43-44).Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström,Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier - Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F.  (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten 

(s. 121-132). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Friberg, F.  (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-144). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1365-2648.2012.05973.x
https://dx-doi-org.proxybib.miun.se/10.1016/j.ajic.2016.01.023


20 
 

Gallagher, R., & Gormley D.K. (2009). Perceptions of stress, burnout, and support systems in 

pediatric bone marrowtransplantation nursing. Clinical Journal of Oncology Nursing, 13(6), 

681-685. http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1188/09.CJON.681-685 

 

 

Garon, M. (2011). Speaking up, being heard: registered nurses perceptions of workplace 

communication. Journal of Nursing Management, 20(3), 361–371. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2011.01296.x 

 

Håkansson, K. (2005). Psykosocial arbetsmiljö. I L. Zanderin (Red.), Arbetsmiljö (s. 137-177). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Härkänen, M., Ahonen, J., Kervinen, M., Turunen, H., & Vehviläinen-Julkune, K. (2015). The 

factors associated with medication errors in adult medical and surgical inpatients: a direct 

observation approach with medication record reviews. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

29(2), 297-306. 

 

*Josefsson, K. (2012). Registered nurses' health in community elderly care in Sweden. 

International Nursing Review, 59(3), 409-415. 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1466-7657.2012.00984.x 

 

*Kear, T., & Ulrich, B. (2015). Patient Safety and Patient Safety Culture in Nephrology Nurse 

Practice Settings: Issues, Solutions, and Best Practices. Nephrology Nursing Journal, 42(2), 113-

122. 

 

*Kunaviktikul, W., Wichaikhum, O., Nantsupawat, A., Nantsupawat, R., Chontawan, R., 

Klunklin, A., … Sirakamon, S. (2015). Nurses’ extended work hours: Patient, nurse 

and organizational outcomes. International Nursing Review, 62(3), 386-393. 

http://dx.doi.org/10.1111/inr.12195 

 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1188/09.CJON.681-685
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1466-7657.2012.00984.x
http://dx.doi.org/10.1111/inr.12195
http://dx.doi.org/10.1111/inr.12195


21 
 

Letvak, S., & Buck, R. (2008). Factors influencing work productivity and intent to stay in 

nursing. Nursing Economics, 26(3), 159-166. 

 

Mackusick, C. I., & Minick, P. (2010). Why Are Nurses Leaving? Findings From an Initial 

Qualitative Study on Nursing Attrition. Medsurg Nursing ,19(6), 335-340.   

 

 

*McGillis-Hall, L, M., Ferguson-Paré, M., Peter, E., White, D., Besner, J., Chisholm, A., … 

Hemingway, A. (2010). Going blank: factors contributing to interruptions to nurses' work 

and related outcomes. Journal of Nursing Management, 18(8), 1040-1047. DOI: 10.1111/j.1365-

2834.2010.01166.x 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.   

 

Purpora, C., Blegen, M. A., & Stotts, A. N. (2013). Hospital staff registered nurses’ perception 

of horizontal violence, peer relationships, and the quality and safety of patient care. IOS 

Press, 51(1), 29-37. DOI 10.3233/WOR-141892 

 

Richardson, A., & Storr, J. (2010). Patient safety: a literative review on the impact of nursing 

empowerment, leadership and collaboration. International Nursing Review, 57(1), 12-21. 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1466-7657.2009.00757.x 

 

SBU. (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

 

*Seki, Y., & Yamazaki, Y. (2006). Effects of working conditions on intravenous medication 

errors in a Japanese hospital. Journal of Nursing Management, 14(2). 128-139. 

 

Sellgren, S. F., Kajermo, K. N., Ekvall, G., & Tomson, G. (2009). Nursing staff turnover at a 

Swedish university hospital: an exploratory study. Journal of Clinical Nursing, 18(22), 3181-

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1466-7657.2009.00757.x
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1466-7657.2009.00757.x


22 
 

3189. http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1365-2702.2008.02770.x 

 

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

*Sundqvist, A. S., & Anderzén- Carlsson, A. (2014).  Holding the patient’s life in my hands: 

Swedish registered nurse anaesthetists’ perspective of advocacy. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 28(2), 281-288. doi: 10.1111/scs.12057 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

Sjuksköterskeförening. 

 

*Squires, M., Tourangeau, A., Spence-Laschinger. H., & Doran, D. (2010). The link between 

leadership and safety outcomes in hospitals. Journal of Nursing Management, 18(8), 914-925. 

doi:10.1111/j.1365-2834.2010.01181.x 

 

*Tervo-Heikkinen, T., Partanen, P., Vehviläinen-Julkunen, K., & Laaksonen, K. (2008). 

Working conditions of Finnish registered nurses: a national survey. Nordic Journal of Nursing 

Research, 87(28), 8-12. 

 

Thomas-Hawkins,C., Flynn, L., Lindgren, T. G., & Weaver S. (2015). Nurse Manager Safety 

Practices in Outpatient Hemodialysis Units. Nephrology Nursing Journal, 42(2), 125-147. 

  

*Vaismoradi, M., Bondas, T., Salsali, M.,  Jasper, M., & Turunen, H. (2012). Facilitating safe 

care: a qualitative study of iranian nurse leaders. Journal of Nursing Management, 22(1), 106-

116. doi:10.1111/j.1365.2012.01439.x 

 

*Valiee, S., Peyrovi, H., & Nikbakht- Nasrabadi, A. (2014). Critical care nurses’ perception of 

nursing error and its causes: A qualitative study. Contemporary Nurse, 46(2). 206–213. doi: 

10.5172/conu.2014.46.2.206 

http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1365-2702.2008.02770.x


23 
 

 

Zanderin, L. (2005). Introduktion. I L. Zanderin (Red.), Arbetsmiljö (s. 11). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Åkerstedt, T., & Kecklund, G. (2013). Säkerhet, arbetstider och trötthet. I S. Ödegård (Red.), 

Patientsäkerhet – teori och praktik (s. 399-418). Stockholm: Liber. 

 

 



 

i 
 

 

Bilaga 1, översikt av artikelgranskning 

Författare Årtal 

Land 
Studiens syfte Typ av 

studie 
Delta

gare 

(/bortf

all) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommen

tarer 

gällande 

kvalitet 

Atefi, Abdullah & 

Wong. (2014). 

Malaysia. 

Undersöka faktorer 

relaterade till 

känslor av 

tillfredsställelse i 

arbetet samt 

missnöje i arbetet 

hos sjuksköterskor 

i Malaysia. 

Kvalita

tiv 

deskrip

tiv 

studie. 

46 st. 

(/ej 

angiv

et). 

Semistrukturer

ad intervju,7 st 

fokusgruppint

ervjuer, 

ljudinspelning, 

tematisk 

analys. 

Att ha förmåga 

att hjälpa 

människor 

gjorde att 

sjuksköterskorna 

kände sig stolt 

och glad. 

Arbetsmiljöfakto

rer såsom 

sammanhållning, 

belöning är 

viktiga faktorer 

för att känna 

arbetstillfredsstäl

lelse. Olika 

motivationsfakto

erer är också en 

viktig del av 

arbetstillfredsstäl

lelse. 

Medel 

kvaltet. 

Atefi, Abdullah, 

Wong & Mazlom. 

(2014).  

Iran. 

utforska faktorer 

relaterade till 

jobbtillfredställelse 

såväl som missnöje 

hos sjuksköterskor 

inom den 

medicinska och 

kirurgiska vården i 

Iran. 

Kvalita

tiv 

deskrip

tiv 

studie. 

85 st. 

(/ej 

angiv

et). 

10 st 

fokusgruppint

ervjuer, 

semistrukturer

ad intervju, 

ljudinspelning, 

tematisk 

analys. 

Faktorer som är 

relaterade till 

missnöje var 

dåligt ledarskap, 

arbetsförhålland

en, dåliga 

förmåner & 

belöningar. 

Faktorer som är 

relaterad till 

tillfredsställelse 

var hjälpa och 

vara involverad i 

patientvården 

bland annat. 

Medel 

kvalitet. 

Berg, Källberg, 

Ehrenberg, Florin, 

Östergren, Djärv., 

… Göransson, 

(2016). 
Sverige. 

Studera faktorer 

som påverkar när 

vårdpersonal 

tycker att avbrott 

är störande eller 

inte störande inom 

akutsjukvård. 

Explor

ativ 

kvalitat

iv 

studie. 

20 st. 

(/ej 

angiv

et). 

Semistrukturer

ade intervjuer, 

innehållsanaly

s. 

Hurvida ett 

avbrott 

uppfattades som 

störande eller 

inte påverkades 

av ett flertal 

faktorer. 

Beroende på om 

det blev många 

Medel 

kvalitet. 



ii 
 

avbrott i följd 

upplevdes 

situationen som 

mycket 

stressande samt 

irriterande hos 

sjuksköterskor. 

Berland, Natvig & 

Gunders. (2008). 

Norge. 

Utforska effekter 

av arbetsrelaterad 

stress i relation till 

patientsäkerhet. 

Kvalita

tiv 

design. 

23 st. 

(/ej 

angiv

et). 

4 st 

Fokusgruppint

ervjuer, 

Innehållsanaly

s. 

En krävande 

arbetsmiljö 

tillsammans med 

liten kontroll och 

socialt stöd från 

kollegor 

resulterar i ökad 

stressnivå som 

ofta kan ha en 

inverkan på 

patientsäkerhete

n. 

Medel 

kvalitet. 

Josefsson, K. 

(2012). Sverige. 
Beskriva 

arbetsrelaterade 

hälsoproblem hos 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

kommun. 

Deskri

ptiv 

design 
Kvantit

ativ. 

213st. 

(/ej 

angiv

et). 

Enkätundersö

kning, 

beskrivande 

statistik. 

Sjuksköterskor 

rapporterade 

arbetsrelaterade 

hälsoproblem. 

De hade perioder 

av nedstämdhet 

och utmattning 

pga arbetet samt 

att de ansågs 

arbeta under 

tidspress. 

Medel 

kvalitet. 

Kear, & Ulrich. 

(2015). 
USA. 

Syftet med studien 

var att få en 

överblick av 

nefrologisjuksköter

skors syn på 

patientsäkerheten 

och kulturella 

problem och 

lösningar på dessa. 

Mixad 

design. 
929st. 

(/50). 
Enkätundersö

kning, öppna 

och slutna 

frågor. 

Problem som 

framkom var 

underrapporteri

ng, 

underbemanning

, långa 

arbetspass och 

dålig 

kommunikation. 

Lösningar som 

togs upp var god 

rapportering, 

fallreduktionspla

ner samt 

förbättrad 

läkemedelsadmi

nistrering. 

Medel 

kvalitet. 

Kunaviktikul, 

Wichaikhum,  Nan

tsupawat, 

Nantsupawat, 

Chontawan, 

Undersöka 

sjuksköterskors 

förlängda 

arbetstimmar (>40 

h/vecka) i 

Kvantit

ativ 

deskrip

tiv 

predikt

1524 

st. 

(/267). 

Enkätundersö

kning. 

Beskrivande 

statistik. 

Förlängda 

arbetstimmar 

hade ett 

samband med 

vårdfel såsom 

Medel 

kvalitet. 



iii 
 

Klunklin, … 

Sirakamon. (2015) 
Thailand. 

förhållande till 

patient-

sjuksköterske- och 

organisationsutfall. 

iv 

studie. 
trycksår, 

kommunikations

fel och 

utmattning hos 

sjuksköterskor. 

McGillis -

Hall,  Ferguson-

Paré,  Peter, White, 

Besner, 

Chisholm,Heming 

(2010).  

Kanada. 

Utforska avbrott i 

sjuksköterskans 

arbete, faktorer 

relaterade till dem 

samt de beräknade 

utgångarna av 

dessa. 

Mixad 

design. 
360st. 

(/ej 

angiv

et). 

Observationer, 

fokusgrupper, 

beskrivande 

statistik. 

Den största 

källan till 

avbrotten var 

medlemmar av 

medicinska 

teamet som stod 

för merparten av 

störningarna. 

Hög 

kvalitet. 

Seki & Yamazaki. 

(2006). 
Japan. 

Utforska vilka 

arbetsvillkor som 

influerar 

förekomsten av 

medicinska 

misstag. 

Kvantit

ativ 

design. 

90st 

.(/ej 

angiv

et). 

Frågeformulär, 

logistisk 

regression. 

På grund av hög 

arbetsbörda 

ökade 

frekvensen av att 

sjuksköterskorna 

höll på att begå 

ett vårdfel. 

Hög 

kvalitet. 

Sundqvist & 

Anderzén- 

Carlsson. (2014). 
Sverige. 

Beskriva 

anestesisjuksköters

kors syn på att 

försvara patienten 

under den 

perioperativa 

fasen. 

Kvalita

tiv 

deskrip

tiv 

studie. 

20st. 

(/ej 

angiv

et). 

Djupintervjuer

, 

innehållsanaly

s. 

Sjuksköterskor 

tyckte att det var 

en moralisk 

stress att agera 

patientens 

advokat. 

Tidspress var 

också ett stort 

problem. 

Medel 

kvalitet. 

Squires, 

Tourangeau, 

Spence-Laschinger 

& Doran. (2010). 
Canada. 

Testa och förfina 

en modell för att 

undersöka 

relationen mellan 

ledarskap, 

interaktionsrättvisa

, kvalitén på 

arbetsmiljön, 

säkerhetsklimat 

och patient-

sjuksköterske 

säkerhetsresultat. 

Kvantit

ativ 

design. 

267st. 

(/ej 

angiv

et). 

Tvärsnittsstud

ie, bygger 

arbetet på en 

teoretisk 

referensram. 

Ett gott 

ledarskap och 

rättvisa 

influderade 

kvalitén på 

relationen mellan 

ledare och 

sjuksköterska, 

vilket förbättrade 

kvalitén på 

arbetsmiljön och 

säkerhetsklimate

t. 

Medel 

kvalitet. 

Tervo-Heikkinen, 

Partanen, 

Vehviläinen-

Julkunen, & 

Laaksonen. (2008). 
Finland. 

Utforska hur 

sjuksköterskor ser 

på sin arbetsmiljö 

utifrån följande 

aspekter: möjlighet 

att påverka sin 

arbetsplats, stöd 

från kollegor och 

chefer, arbetsbörda 

och bemanning, 

Kvantit

ativ 

design. 

1192st

. 

(/1808

). 

Tvärsnittsstud

ie, 

enkätundersök

ning, 

beskrivande 

statistik 

De mest 

problematiska 

faktorerna i 

sjuksköterskorna

s arbetsmiljö var 

hög arbetsbörda 

i samband med 

höga patientantal 

och låg 

bemanning. 

Medel 

kvalitet. 



iv 
 

stress och tankar 

om att lämna sin 

arbetsplats, 

vårdkvalité och 

ogynsamma 

händelser. 

Vaismoradi, 

Bondas, Salsali, 

Jasper & Turunen. 

(2012). 
Iran. 

Utforska och 

beskriva hur 

sjuksköterskeledar

e främjar säker 

vård från både 

sjuksköterskors 

och ledares 

perspektiv. 

Kvalita

tiv 

design. 

20st. (/ 

ej 

angiv

et). 

Innehållsanaly

s, 

semistrukturer

ade intervjuer. 

En god 

arbetsmiljö var 

viktig för att 

kunna ge en 

säker vård. Det 

var viktigt med 

bra samarbete 

mellan olika 

professioner. 

Medel 

kvalitet. 

Valiee, Peyrovi, & 

Nikbakht -

Nasrabadi, (2014). 
Iran. 

Utforska 

intensivvårdssjuks

köterskors syn på 

vårdfel och dess 

orsaker. 

Kvalita

tiv 

design. 

12st. 

(/ej 

angiv

et). 

Djupintervjuer

, 

innehållsanaly

s. 

Vårdfel var dömt 

som oundvikligt 

och det framkom 

i samband med 

när 

sjuksköterskor 

fick göra extra 

arbetsuppgifter 

när det var hög 

arbetsbörda samt 

dålig teamarbete. 

Medel 

kvalitet. 

 


