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Abstrakt  
 

Bakgrund: Hälsa innefattar ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Olika faktorer 

påverkar hälsan, exempelvis den miljö en person arbetar i. Arbetsmiljö påverkar den 

anställdes kropp och själ, både positivt och negativt. Sjuksköterskor bör tänka på den egna 

hälsan så att möjligheten att vårda andra inte äventyras. Att ge vård till behövande är 

sjuksköterskans primära ansvar. Arbetsmiljön på sjukhusen har brister vilket påverkar 

medarbetarnas hälsa. Lean är ett arbetssätt som beskriver hur en verksamhet kan driva och 

leda ett arbete och bygger på processer som inte slösar på resurser, är flexibla och snabba. 

Lean kan ses som en metod där medarbetarnas kreativitet tillvaratas och de besitter ofta 

idéer på hur förbättring kan ske inom en verksamhet. Sjukvården bör vara tilltalande för 

medarbetare då den står och faller med deras kompetens. Syfte: Syftet var att belysa 

arbetsmiljöns inverkan på sjuksköterskors hälsa vid arbete på sjukhus. Metod: Arbetet var 

en litteraturöversikt och elva vetenskapliga originalartiklar inom det valda 

kunskapsområdet har granskats och sammanställts. Resultat: Under analysarbetet 

identifierades tre huvudteman; fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer, 

vilka alla påverkade sjuksköterskornas hälsa på olika sätt. Diskussion: Här framkommer 

kopplingar mellan förbättringsarbete, Lean och arbetsmiljö vilka påverkar sjuksköterskors 

hälsa. Slutsats: Sjukhusens arbetsmiljö är inte optimal för sjuksköterskor att arbeta i och 

deras hälsa påverkas negativt av olika arbetsmiljöfaktorer. Sjukhusorganisationen bör utföra 

förbättringsåtgärder i arbetsmiljön för att sjuksköterskor ska må bättre på sina arbetsplatser 

samt få dem att vilja stanna kvar i arbetet. 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsförhållanden, Arbetsmiljö, Arbetsrelaterad hälsa, Arbetsrelaterad ohälsa, 

Sjukhus, Sjuksköterskor  
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1. Introduktion 

Arbetsmiljö är ett återkommande ämne uppe för diskussion och de rådande 

arbetsförhållandena på sjukhus kan påverka sjuksköterskors hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och 

socialt perspektiv. Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) beskriver att “lagens ändamål är 

att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” 

(kap. 1, 1 §). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Hälsa 

Hälsa är enligt World Health Organization (WHO, 1998) en grundläggande mänsklig 

rättighet, där alla människor ska ha rätt till basala hälsoresurser. Vidare menar WHO att 

hälsa inte enbart är avsaknad av sjukdom, utan begreppet hälsa innefattar ett fullständigt 

välmående i flera dimensioner: fysiskt, psykiskt och socialt. 

 

Hälsa är ett begrepp vilket kan vara svårt att beskriva i ord och kan tolkas på olika sätt av 

olika personer. Hälsan kan påverkas av miljöfaktorer och andra influerande faktorer i en 

persons omgivning. En människas hälsa innebär mycket mer än det som kan mätas i fysiska 

och psykiska mått. Vissa människor kan uppleva att hälsa är detsamma som avsaknad av 

sjukdom. Andra människor kan ha en djupare, andlig och holistisk syn när det gäller hälsan, 

vilket innebär att allt hänger ihop och samspelar. Beroende på vilket tillstånd en person 

befinner sig i kan de relatera olika till den egna hälsan. Viktiga faktorer för att uppnå god 

hälsa kan vara känslan av att ha energi, vitalitet, motivation och engagemang samt att känna 

mening och vara nöjd med livet (Hunter, Marshall, Corcoran, Leeder & Phelps, 2013). 

 

2.2 Arbetsmiljö  

Enligt Jain och Kaur (2014) är arbetsmiljö ett brett begrepp och innefattar både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter i relation till arbetsförhållandena inom den miljö där 

människor utför sitt arbete. Arbetsmiljö kan handla om allt från utrustning och 

arbetsbelastning till medarbetarnas relation mellan varandra.  
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Arbetsmiljön kan ha både positiva och negativa effekter på den anställde då den involverar 

alla aspekter som påverkar både kropp och själ. Genom att skapa en arbetsmiljö där 

arbetstagarna inte upplever frustration, ångest och oro kan deras arbetsinsats maximeras. En 

funktionell arbetsmiljö skapar gladare medarbetare vilket i sin tur leder till en ökad trivsel 

på arbetsplatsen. Att medarbetarna trivs på arbetet gynnar också organisationen och dess 

ekonomi (Jain & Kaur, 2014). 

 

Den arbetsmiljö som råder på arbetsplatsen påverkar sjuksköterskornas hälsa samt 

kvaliteten av vården vilken ges till patienterna. Ansvaret ligger på en organisationsnivå att 

säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö där sjuksköterskorna får utrymme att bedriva 

bästa möjliga vård (Ulrich & Kear, 2018). Arbetsgivarens ansvar gentemot arbetstagaren 

beskrivs i AML (SFS 1977:1160) 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall 

ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” (kap. 3, 2 §).  

 

2.3 Sjuksköterskans yrkesroll  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskeyrket utföras respektfullt när omvårdnad ges till människor i behov av vård. 

Att ge vård till behövande är det primära ansvaret som sjuksköterskan besitter samt att 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är alla delar vilka ingår i 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. Omvårdnad ska ges med hänsyn till 

patientens egna värderingar, vanor och tro samt att de mänskliga rättigheterna hela tiden ska 

respekteras. Sjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt och visa medkänsla, 

trovärdighet och lyhördhet. Det är sjuksköterskans uppgift att följa de riktlinjer som finns 

och tillämpa ett evidensbaserat arbete, samt att uppdatera sin egen yrkeskunskap genom ett 

kontinuerligt lärande. Den egna hälsan är av stor vikt för sjuksköterskan att ta hand om, 

detta för att inte riskera möjligheten att ge vård till andra äventyras. Sjuksköterskan ska 

medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt samt stå upp mot oetiska 

förhållanden och metoder inom yrket. Sjuksköterskan ska arbeta för en hållbar miljö och ha 

vetskap om miljöns betydelse för hälsan (International Council of Nurses, 2012). 
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Izumi, Konishi, Yahiro och Kodama (2006) menar att en bra sjuksköterska enligt patienterna 

ska ha ett professionellt förhållningssätt och se sina patienter som individer. Varje patient 

vill känna sig värdefull samt oersättlig och inte ses som en sjukdom eller ett 

behandlingsobjekt. 

 

2.4 Sjuksköterskan i arbetslivet 

Sjuksköterskan ska i arbetet vara väl uppdaterad gällande den senaste forskningen. Arbetet 

ska bygga på arbetsplatsens rådande regler och riktlinjer. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

agera gentemot eventuella brister som kan äventyra patientsäkerheten (Memarian, Salsali, 

Vanaki, Ahmadi & Hajizadeh, 2007; Renolen, Høye, Hjälmhult, Danbolt & Kirkevold, 2018). 

 

I sjuksköterskans arbete ingår många arbetsuppgifter. Dessa uppgifter utförs ofta parallellt 

med varandra och kan innebära att sjuksköterskan behöver ha uppsikt över olika moment 

samtidigt. Bland annat ska sjuksköterskan navigera sig genom de dagliga rutinerna, dela 

mediciner, planera och dokumentera patientvården samt delta vid ronder och möten. För att 

klara av alla arbetsuppgifter krävs ett väl fungerande arbetsflöde där sjuksköterskorna har 

möjlighet att hålla sig till planeringen. En god arbetsmiljö har visat sig vara gynnsamt för 

arbetsflödet och därmed även gynnsamt för personalen samt patienterna (Renolen et al., 

2018). Arbetsmiljön på sjukhusen har en del brister och det i sin tur påverkar hälsan för 

sjuksköterskorna som arbetar där (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013; 

Rahman, Lin Naing & Abdul-Mumin, 2017). 

 

2.5 Teoretisk anknytning 

Lean är enligt Sörqvist (2013) en filosofi som saknar en enhetlig förklaring, det är ett 

arbetssätt som beskriver hur en verksamhet kan leda och driva ett arbete. Ett Lean-arbete 

grundar sig på kunden och dennes behov där kvalitet går före ekonomiska resultat med 

kortsiktiga lösningar. Brandt (2013) beskriver att Lean ursprungligen kommer från 

tillverkningsindustrin i Japan och introducerades först under 1990-talet i hälso- och 

sjukvården. Lean används för att utforma en sjukvård där ett värde skapas för patienten 

genom att endast göra det nödvändigaste och på det enklaste sättet. Patienten ska få hjälp på 

rätt vårdnivå och så få komplikationer och avvikelser som möjligt ska ske, detta skapar 
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således ett värde för patienten. Lean bygger på olika processer och dessa ska vara snabba och 

flexibla samt resultera i ett mindre slöseri av resurser. Sörqvist (2013) menar att inom Lean 

ligger fokus på människan, förbättringsarbete, ett ständigt lärande och framförallt på 

kvalitet. Lean skapar även förbättringar för den anställde eftersom det utgår från att 

människan är i centrum, vilket gör medarbetarna delaktiga och mer motiverade till att delta i 

förbättringsarbetet. Det resulterar i ökat välbefinnande, minskad sjukfrånvaro och färre 

skador relaterade till arbetet. Det skapar således nöjda och friska medarbetare som trivs på 

arbetet. 

 

Brandt (2013) menar att ett av grundkoncepten i Lean är flöde och aktiviteter, där flödet kan 

liknas vid en kedja av olika aktiviteter, se figur 1. Aktiviteter är antingen värdeskapande, 

nödvändiga eller slöserier.  

 

 

  Figur 1. Exempel på ett flöde av aktiviteter enligt Lean-konceptet. 

Med utgång från figur 1 menar Brandt (2013) att gipset i syfte att läka frakturen är 

värdeskapande för patienten och kostnaden nödvändig men inte värdeskapande, samt att 

väntetiden ses som slöseri. Väntetider bör således kapas inom sjukvården vilket gynnar både 

patienten och medarbetarna. Resurser ska anpassas, dels för att onödiga lager med material 

inte uppstår och för att belastningen för de anställda ska hållas på en jämn nivå.  

Enligt Lean-konceptet ska medarbetarna involveras i förbättringsarbetet så att deras 

kreativitet kommer till nytta för att en ständig utveckling ska kunna ske inom sjukvården.  

Lean kan därför ses som en metod där medarbetarnas kreativitet kontinuerligt tillvaratas. 

Medarbetarna vilka är experter på arbetet de utför har ofta idéer på hur förbättring kan ske 

inom verksamheten och det är slöseri att inte ta tillvara på dessa tankar. Det är av stor vikt 

att organisationen är tilltalande för medarbetarna då sjukvården står och faller med deras 

kompetens. 

Aktivitet 1 

Besök på akuten 

efter att ha halkat 

och gjort illa 

handleden. (Vilket 

medför en kostnad 

för patienten) 

Aktivitet 2 

Väntan på att 

träffa läkare 

för 

bedömning 

och få remiss 

till röntgen 

Aktivitet 3 

Röntgen av 

handled 

Aktivitet 4 

Tillbaka på 

akuten och efter 

ytterligare väntan 

konstateras 

handledsfraktur 

av läkare 

Aktivitet 5 

Patients handled blir 

gipsad på akuten, 

remiss för återbesök 

skickas till 

ortopedmottagningen 
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2.6 Problemformulering  

En hälsosam och välfungerande arbetsmiljö är viktig för att sjuksköterskor ska må bra på 

sina arbetsplatser. Sjuksköterskor behövs i samhället för att sjukvården ska fungera optimalt 

och genom att säkerställa en god arbetsmiljö kan det resultera i fler och friskare 

sjuksköterskor som vill och kan arbeta. Arbetsmiljön kan ha stor inverkan på bibehållandet 

av sjuksköterskor i sjukvården, samt att den kan generera friska sjuksköterskor och en 

säkrare vård till patienterna. Genom att belysa de arbetsmiljöfaktorer som påverkar 

sjuksköterskornas hälsa kan arbetet bidra till en bättre insikt om vad i arbetsmiljön som 

kräver förbättring, samt vilka redan välfungerande faktorer som kan appliceras på 

arbetsplatser där arbetsmiljön upplevs vara sämre. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa arbetsmiljöns inverkan på sjuksköterskors hälsa vid arbete på sjukhus. 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Detta vetenskapliga arbete är en litteraturöversikt. Friberg (2017, s. 108, 144) menar att i en 

litteraturöversikt skapas en sammanställning av ett avgränsat ämne vilket bekräftar hur 

kunskaps- och forskningsläget inom området ser ut. Att skapa denna överblick av ett 

kunskapsområde görs genom kritisk granskning av framtaget underlag bestående av 

kvantitativa och/eller kvalitativa studier. En sammanställning av tidigare forskningsresultat 

kräver ett systematiskt arbetssätt där varje steg i processen ska redovisas. 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades endast vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ, 

kvantitativ design, vilka var av hög eller medelhög kvalitet efter granskning. Kravet var att 

artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter vilket säkerställdes 

genom avgränsningen “peer-reviewed”, för artiklar hämtade från PubMed kontrollerades 

detta via databasen Ulrichsweb. Alla inkluderade artiklar skulle innehålla etiska resonemang 

och avgränsning av årtal sattes till tio år. Artiklarna skulle finnas tillgängliga på engelska 



      6 
 

alternativt svenska. Endast artiklar där urvalet bestod av sjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus inkluderades. Således exkluderades specialistutbildade sjuksköterskor, övrig 

sjukvårdspersonal samt sjuksköterskor som arbetade i annan miljö än på sjukhus. 

 

4.3 Litteratursökning 

Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Olika ord ur 

ämnesordlistorna MeSH, Headings och Thesaurus användes i kombination med fritextord 

för att svara mot syftet i litteraturöversikten, även manuell sökning utifrån valda artiklars 

referenser utfördes. Enligt Östlundh (2017, s. 69) är ämnesordlistor en grundstruktur i alla 

akademiska databaser vilka består av utvalda ord som beskriver innehållet i sökträffarnas 

artiklar. De valda sökorden bestod av: environment, experience, health, hospital, impact, job 

satisfaction, nurse attitudes, nurses, nursing staff hospital, occupational health, outcome, 

qualitative, work environment, working conditions, workload. Sökorden kombinerades 

genom användning av de booleska operatorerna AND och OR. Östlundh (2017, s. 72) menar 

att för att få fram ett bra urval av litteratur behövs sammansättning och kombination av olika 

sökord och synonymer, detta kan uppnås genom boolesk söklogik. För att säkra att 

publikation av artiklarna skett i vetenskapligt granskade tidskrifter användes avgränsningen 

peer-reviewed, för artiklar hämtade från PubMed kontrollerades detta genom databasen 

Ulrichsweb. Avgränsningen tio år och språkbegränsningen användes i samtliga sökningar. 

Dubbletter påträffades under litteratursökningen. Översikt av de databassökningar som 

slutligen resulterade i elva stycken valda artiklar kan ses i bilaga 1. 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen började med läsning av artiklarnas titel. Om innehållet tycktes 

överensstämma med litteraturöversiktens syfte lästes sedan abstrakt och därefter gjordes 

valet att förkasta eller att gå vidare och läsa artikeln i fulltext. De valda artiklarna som 

uppfyllde författarnas inklusionskriterier, kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2017, s. 

187) granskningsfrågor för kvalitativa studier. Utifrån Fribergs granskningsfrågor valdes att 

vid kvalitetsgranskningen lägga större vikt vid 12 av de sammanlagt 14 frågorna. Artiklar 

där tydliga svar fanns på alla 12 valda granskningsfrågor klassades vara av hög kvalitet. För 

att en artikel skulle anses vara av medelhög kvalitet fick endast två av de 12 frågorna vara 
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otydligt beskrivna i artikeln. Etiska resonemang skulle framgå tydligt i alla artiklar för att 

kunna bedömas vara av hög eller medelhög kvalitet.  

 

4.5 Analys 

Analysen av de valda och kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklarna utfördes enligt Friberg 

(2017, s. 148–149). Det innebar att båda författarna började med att läsa artiklarna upprepade 

gånger vilket skapade en helhetsförståelse av urvalet. Anteckningar av varje artikels innehåll 

utfördes kontinuerligt under läsningen vilket säkerställde att ingen viktig information 

missades, samt att det skapade en korrekt uppfattning av innehållet utifrån texten. Vidare 

fortsatte analysen genom att information från bärande avsnitt i artiklarna som 

överensstämde med syfte och problemformulering i litteraturöversikten, fördes in i en 

översiktstabell, se bilaga 2. Genom denna översikt skapades en bra sammanfattning av 

analysarbetet. Inkluderade delar i tabellen bestod av artikelns syfte, vilken typ av studie det 

rörde sig om, antalet deltagare och eventuella bortfall, datainsamlingsmetod, analys samt 

huvudresultat. Författarnas bedömning av artiklarnas kvalitet efter granskning inkluderades 

också i översikten. Sedan identifierades samband och skiljaktigheter i artiklarna genom 

färgmarkeringar. Sökandet av likheter och skillnader utfördes strukturerat utifrån 

artiklarnas olika avsnitt och skrevs ned och på så sätt sammanställdes det som framkom 

under analysarbetet. Slutligen satte de upptäckta sambanden ihop till tre huvudkategorier 

med tillhörande underkategorier, vilket skapade litteraturöversiktens resultat. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Översättning av artiklarna har skett noggrant av båda författarna och lexikon från engelska 

till svenska har använts för att minimera risken för feltolkningar. Det ansågs viktigt att etiska 

aspekter tydligt skulle framgå i samtliga valda studier. Författarna var under hela arbetets 

gång uppmärksamma på att resultatet inte skulle påverkas av egna åsikter, eller att det i 

artiklarnas resultat inte valdes delar som speglade författarnas förväntningar och 

förförståelse i det valda ämnet. Polit och Beck (2017, s. 161) menar att en studies trovärdighet 

kan påverkas av att författaren är partisk och förvränger resultatet i riktning mot den egna 

förväntningen, alternativt utifrån tidigare erfarenheter.  
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5. Resultat 

Resultatet baseras på sammanlagt elva artiklar varav tio med kvalitativ design. En artikel var 

av mixad design där endast det kvalitativa resultatet inkluderades. Studiernas deltagare var 

sjuksköterskor som arbetade på sjukhus i olika länder runt om i världen. Analysarbetet 

resulterade i tre huvudkategorier inom området arbetsmiljö vilka alla hade betydelse för 

sjuksköterskors hälsa på olika sätt. Dessa kategorier var fysiska, psykosociala och 

organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Huvudkategorierna tilldelades underkategorier och 

dessa var kroppslig arbetsbelastning, personalutrymmen, utrustning och material, klimatet i 

arbetsgruppen, social status och låga löner, arbetsbelastning och bemanning, arbetstid och 

återhämtning, stöd och kommunikation från ledningen samt förbättringsarbete. Identifierade 

huvudkategorier och underkategorier kan ses i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av resultatets huvudkategorier och underkategorier. 

5.1 Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

5.1.1 Kroppslig arbetsbelastning 

Huntington et al. (2011) och Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) beskrev att 

sjuksköterskorna själva menade att de utsattes för fysiska påfrestningar på sina arbetsplatser, 

vilket var resultatet av att de konstant var i rörelse under pågående arbetspass. Choi, Pang, 

Cheung och Wong (2011) och Huntington et al. beskrev att ett tungt kroppsligt arbete, 

innefattande förflyttningar och lyft av patienter samt besvärliga positioner för 

sjuksköterskan att utföra omvårdnadsmoment, skapade en oro hos sjuksköterskorna över att 

drabbas av rygg-, muskel- och skelettskador. Förslitningar i kroppen orsakade av 

omvårdnadsarbetet resulterade i smärta för sjuksköterskorna. Att sjuksköterskorna utförde 

sitt arbete med fysiska begränsningar och smärta påverkade deras välmående och mentala 

tillstånd. Sjuksköterskeyrket medförde även en risk att drabbas av smittsamma sjukdomar 
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vilket i sin tur kunde påverkade sjuksköterskornas fysiska hälsa. Choi et al. (2011) menade 

att sjuksköterskorna upplevde en oro över att utsättas för smitta och att oron i sin tur 

orsakade stress. En sjuksköterska berättade: 

I feel more stressed working in an isolation unit as I know I am exposed to a higher risk of infection. We 

wear respiratory masks at work; sometimes we may have to wear a full set of PPE (personal protective 

equipment), which makes it difficult for me to breathe (s. 1295). 

 

5.1.2 Personalutrymmen 

Enligt Freeney och Tiernan (2009) samt Happell et al. (2013) menade sjuksköterskorna att de 

saknade lokaler där möjligheten fanns att sätta sig ner i lugn och ro, ta en kopp kaffe och 

prata om andra ämnen än arbete med sina kollegor. Att inte ha tillgång till alternativt 

bristande, gemensamhetsutrymmen menade sjuksköterskorna kunde leda till stress och även 

vara en orsak till att medarbetarna drabbades av utmattningssyndrom1. Happell et al. 

beskrev även att sjuksköterskorna själva menade att gemensamhetsutrymmen tillägnade 

dem var viktiga för att få ett avbrott från avdelningen, vilket de ansåg kunde vara en faktor 

för att minska den upplevda stressnivån. 

 

Happell et al. (2013) beskrev vidare att brist på personalparkeringar var en aspekt vilken 

orsakade stress för sjuksköterskorna. Vetskapen om att behöva leta efter en plats att parkera 

bilen, vilken ibland kunde vara en bit ifrån arbetsplatsen orsakade enligt sjuksköterskorna 

stress redan innan det påbörjat sina arbetspass. Rasten fick sedan utnyttjas till att flytta bilen 

närmare sjukhuset för säkrare åtkomst till fordonet efter de avslutat sina skift. 

Sjuksköterskorna menade att parkeringar tillägnad sjukhusets personal skulle reducera 

stressnivån. 

 

5.1.3 Utrustning och material 

Adib-Hajbaghery, Khamechian och Alavi (2012), Rozo et al. (2017) samt Van Bogaert et al. 

(2017) beskrev att en faktor i den fysiska arbetsmiljön som påverkade sjuksköterskorna var 

bristen på material och utrustning. Denna brist skapade stress och ansågs vara ett problem 

                                                           
1 I denna litteraturöversikt avser utmattningssyndrom när en medarbetare har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som 

beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar på grund av arbetet. 
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för sjuksköterskorna då det orsakade avbrott i omvårdnaden av patienten när utrustning 

eller material behövdes men inte fanns tillgängligt. Enligt Happell et al. (2013) upplevde 

sjuksköterskorna mer stress av att använda specialiserad teknisk utrustning eftersom det 

ökade arbetsbelastningen, medan Huntington et al. (2011) beskrev att sjukvårdsutrustningen 

även kunde orsaka fysiska skador och sjukdomar hos sjuksköterskorna. 

 

5.2 Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

5.2.1 Klimatet i arbetsgruppen 

Trakasserier i form av mobbning och diskriminering på arbetsplatsen var bidragande 

faktorer till stress och ohälsa hos sjuksköterskorna (Happell et al., 2013; Korsvold & 

Thomassen, 2018; MacKusick & Minick, 2010; Rozo et al., 2017). Enligt Choi et al. (2011), 

Huntington et al. (2011) samt Korsvold och Thomassen kunde en skuldbeläggande kultur på 

arbetsplatsen leda till att sjuksköterskorna kände sig osäkra och otrygga inom gruppen. 

 

Risken för utmattningssyndrom ökade när arbetsgruppen hade ett ohälsosamt klimat 

(MacKusick & Minick, 2010; Rozo et al., 2017). Enligt Happell et al. (2013) och Van Bogaert et 

al. (2017) kunde kommunikationsproblem och konflikter mellan sjuksköterskorna leda till 

frustration och irritation på arbetet. Detta kunde exempelvis vara i samband med 

överrapportering av patienter, där sjuksköterskan som började sitt arbetspass blev irriterad 

när den överlämnande sjuksköterskan inte hunnit med att slutföra sina arbetsuppgifter, 

vilket innebar att detta föll över på nästa arbetspass. Van Bogaert et al. menade också att 

sjuksköterskorna kunde uppleva att de hamnade i en ond cirkel där de på grund av tidspress 

blev på dåligt humör, vilket i sin tur påverkade hela arbetsgruppen. Sjuksköterskorna 

uttryckte frustration över att arbetsbelastningen gick ut över teamet. En sjuksköterska 

berättade: “ Sometimes workload is so overwhelming that you have to express your opinion 

so badly, but meanwhile it is a loss of your energy too” (s. 9).  

 

Socialt stöd och ett gott samarbete mellan kollegorna bidrog dock till att sjuksköterskorna 

upplevde ett större engagemang samt att det underlättade för dem i hanteringen av sina 

arbetsuppgifter. Det resulterade även i att de kände sig på bättre humör under arbetspasset 

(Choi et al., 2011; Freeney & Tiernan, 2009; Huntington et al., 2011; Van Bogaert et al., 2017). 
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5.2.2 Social status och låga löner 

Adib-Hajbaghery et al. (2012) samt Alilu, Zamanzadeh, Valizadeh, Habibzadeh och Gillespie 

(2017) menade att sjuksköterskorna kunde känna sig värdelösa och nedvärderade på grund 

av att deras profession hade en låg social status och att omvårdnadsyrket saknade social 

prestige. Adib-Hajbaghery et al. samt Freeney och Tiernan (2009) menade tillsammans med 

Choi et al. (2011) att underbetalt arbete var frustrerande och bidrog till stress och skam för 

sjuksköterskorna. 

Well, it’s just quite degrading when you know everyone else is on a higher salary... I think we work as 

hard if not harder. We seem to get more stressed, I have never really seen the OTs [Occupational 

Therapists] or the physios getting stressed, now they’re great, but I do think that we work as hard as 

them and yet we don’t get the same recognition and pay (Freeney & Tiernan, 2011, s. 1561).  

 

Choi et al. (2011) menade att låga löner kunde vara en anledning till att sjuksköterskorna 

kände sig missnöjda och därmed valde andra arbetsgivare. Omgivningens syn gällande 

sjuksköterskeyrket påverkade hur sjuksköterskorna värderade sin valda yrkesroll. Det fanns 

också en stolthet i att vara sjuksköterska, och en deltagare menade att hennes vänner 

beundrade sjuksköterskornas mod och kompetens i att hantera situationer som kunde 

innebära liv och död. 

 

5.3 Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer 

5.3.1 Arbetsbelastning och bemanning 

Att arbeta under förhållanden med hög arbetsbelastning resulterade i att sjuksköterskorna 

upplevde sig stressade (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Choi et al., 2011; Freeney & Tiernan, 

2009; Happell et al., 2013). Rozo et al. (2017) beskrev att sjuksköterskorna kände sig 

frustrerade över bristen på hjälp vid tillfällen de ansåg att arbetsbelastningen var hög. Enligt 

Van Bogaert et al. (2017) menade sjuksköterskorna att stress orsakad av en hög 

arbetsbelastning resulterade i en känsla av oro över att patientsäkerheten kunde äventyras. 

Hälften av arbetstiden ansåg sjuksköterskorna att arbetsbelastningen var oacceptabel och de 

kände sig otillräcklig när tid att stötta patienternas mentala och emotionella behov inte 

fanns. Det framkom även att sjuksköterskorna ansåg att en viss arbetsbelastning kunde vara 

positiv då det gjorde arbetet utmanande, men även roligt och lärorikt.  
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Sjuksköterskorna offrade den egna fysiska och psykiska hälsan på grund av 

sjuksköterskeyrket. En hög och långvarig arbetsbelastning påverkade sjuksköterskornas 

hälsa till den grad att de valde att sjukanmäla sig på grund av utmattning, då 

arbetsbelastningen tömde deras energi och orsakade en fysisk omöjlighet för dem att fullfölja 

sina arbetsuppgifter (Huntington et al., 2011; MacKusick & Minick, 2010; Freeney & Tiernan, 

2009). Happell et al. (2013) beskrev hur sjuksköterskorna menar att sjukfrånvaro kan minskas 

genom att öka personaltätheten. Alilu et al. (2017), Choi et al. (2011), Huntington et al. (2011), 

Korsvold och Thomassen (2018), Rozo et al. (2017) samt Van Bogaert et al. (2017) beskrev att 

sjuksköterskebristen var ett problem. Bristen på personal ledde till en underbemanning 

vilket skapade en högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna under deras arbetspass. 

Huntington et al. samt Van Bogaert et al. menade i sina studier att sjuksköterskebristen var 

ett resultat av att organisationen skar ner på personalstyrkan på grund av ekonomiska 

problem. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att bemanningen inte var adekvat i förhållande till antalet patienter 

de tog hand om, således var inte personalstyrkan anpassad efter patienternas 

omvårdnadsbehov. Detta menade sjuksköterskorna var en faktor associerad med ökad 

arbetsbelastning och risken för att göra fel i arbetet. Den otillräckliga bemanningen ansåg 

sjuksköterskorna även kunde orsaka att patienterna fick en sämre vård samt att de själva 

blev stressade och ådrog sig arbetsrelaterade skador (Alilu et al., 2017; Choi et al., 2011; 

Happell et al., 2013; Van Bogaert et al., 2017). Alilu et al. beskrev hur sjuksköterskorna kände 

en skuld över att inte kunna ge tillräcklig vård till patienterna på grund av att bemanningen 

inte var ideal i förhållande till antalet de vårdade.   

 

Att hinna utföra sysslor som administrativt arbete utöver den direkta omvårdnaden av 

patienten upplevdes av sjuksköterskorna som ett problem. Dessa sysslor tog upp tid från 

sjuksköterskorna vilket resulterade i att de kände sig trötta och stressade (Adib-Hajbaghery 

et al., 2012; Choi et al., 2011; Happell et al., 2013; Van Bogaert et al., 2017). Enligt Happell et 

al. gav sjuksköterskorna ett förslag på hur denna stress skulle kunna reduceras. Detta var 

genom att utse en sjuksköterska per arbetspass till att vara koordinator och därmed vara helt 

utan patientkontakt kunde arbetsbelastningen för sjuksköterskorna förändras. 
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5.3.2 Arbetstid och återhämtning 

Sjuksköterskorna menade att skiftrotation, det vill säga dag- och kvällspass i kombination 

med nattarbete var en stressfaktor och orsakade trötthet. Att arbeta treskift menade således 

sjuksköterskorna krävde återhämtningstid (Alilu et al., 2017; Happell et al., 2013; Huntington 

et al., 2011). Om tid för återhämtning inte fanns menade sjuksköterskorna att risken för stress 

och arbetsrelaterade skador ökade, men även risken för att göra fel samt att vården de gav 

till patienterna blev sämre vid utebliven återhämtning (Adib-Hajbaghery et al., 2012; Choi et 

al., 2011). 

 

Om sjuksköterskornas arbetsskift blev längre än planerat eller om de blev tvingade till att 

arbeta extra pass påverkades deras hälsa negativt, vilket resulterade i ökade stressnivåer och 

att sjuksköterskorna blev trötta och kände sig utmattade både fysiskt och psykiskt (Adib-

Hajbaghery et al., 2012; Alilu et al., 2017; Huntington et al., 2011; MacKusick och Minick, 

2010; Rozo et al., 2017). MacKusick och Minick menade att sjuksköterskorna upplevde en 

rädsla för att bli inringda till arbetet under sina lediga dagar, och resultatet blev att de aldrig 

kände sig helt lediga, vilket kunde orsaka stress och symtom på utmattning. Rozo et al. 

hävdade att övertid och extra arbetsskift bidrog till att sjuksköterskorna aldrig riktigt var 

lediga från sina arbeten. Om sjuksköterskorna endast behövde arbeta sina planerade skift 

och slapp beordrad övertid menade Adib-Hajbaghery et al. att deras stressnivå skulle vara 

lägre. Sodeify, Vanaki och Mohammadi (2013) menade att sjuksköterskornas största oro var 

att bli beordrade att arbeta övertid. 

 

Happell et al. (2013) och Huntington et al. (2011) hävdade att sjuksköterskorna trodde att 

minskning av antalet arbetade timmar per pass skulle generera en positiv inverkan på deras 

hälsa och välmående. Sjuksköterskorna menade att stressen skulle reduceras om timmarna 

per arbetspass minskades. En sjuksköterska nämnde “I have altered my hours from 30 to 

22,5 last week and feel better, less stressed and healthier” (Huntington et al., 2011, s. 1416). 
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5.3.3 Stöd och kommunikation från ledningen2 

Brist på kommunikation från ledningen ledde till stress och irritation bland sjuksköterskorna 

(Choi et al., 2011; Freeney & Tiernan, 2011; Happell et al., 2013; Huntington et al., 2011; 

Korsvold & Thomassen, 2018; Van Bogaert et al., 2017). Freeney och Tiernan menade 

tillsammans med Korsvold och Thomassen samt Van Bogaert et al. att det saknades ett bra 

system för återkoppling och kommunikation mellan ledningen och sjuksköterskorna samt att 

den komplicerade kommunikationen inom ledningen påverkade deras arbetstrivsel negativt. 

Ett exempel var att sjuksköterskorna kände hopplöshet och upplevde det vara lönlöst att 

rapportera avvikelser eftersom de sällan eller aldrig fick någon feedback gällande problemet 

samt att de ansåg att inga åtgärder sattes in. 

 

Stöd och uppskattning från ledningen var viktiga faktorer för sjuksköterskans välmående på 

arbetsplatsen. (Happell et al., 2013; Korsvold & Thomassen, 2018; MacKusick & Minick, 2010; 

Van Bogaert et al., 2017). MacKusick och Minick beskrev hur sjuksköterskorna kunde 

uppleva att ledningen inte stöttade dem tillräckligt gällande mobbning och trakasserier på 

arbetet. Detta tillät att ett oacceptabelt beteende fick fortgå på avdelningen. Happell et al. 

(2013), Van Bogaert et al. samt Huntington et al. (2011) menade att bristen på stöd från 

ledningen kunde leda till ökade stressnivåer hos sjuksköterskorna och bidra till att de kände 

sig mindre värda. Det fanns även en frustration bland sjuksköterskorna att de inte blev 

lyssnade till. Happell et al. beskrev hur sjuksköterskorna kände sig underskattade av 

ledningen. Bättre kommunikation, ökad respekt och tacksamhet var faktorer vilka gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig mer uppskattade för det arbete de utförde. Sodeify et al. (2013) 

menade att osunda arbetsförhållanden som hög arbetsbelastning försvårade för 

sjuksköterskorna när det gällde att känna stöd från ledningen.  

 

Det fanns sjuksköterskor som upplevde att de fick stöd i form av sympati och empati av 

ledningen men att det inte gjordes några åtgärder för att underlätta deras arbetsbelastning. 

Detta ansåg sjuksköterskorna kunde bero på att ett högt arbetstryck även rådde inom 

ledningen (Choi et al., 2011; Korsvold & Thomassen, 2018; Happell et al., 2013).  

                                                           
2 I denna litteraturöversikt avser ledningen sjukhusorganisationen vilken är sjuksköterskornas arbetsgivare 
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5.3.4 Förbättringsarbete 

Happell et al. (2013) och Alilu et al. (2017) menade att sjuksköterskorna kände sig besvikna 

över att deras kunskap blev försummad och ignorerad av ledningen samt att det var svårt 

för sjuksköterskorna att utvecklas på arbetet och komma framåt karriärmässigt. Alilu et al. 

menade även att sjuksköterskorna ansåg att det rådde brist på förbättringsarbete inom 

arbetsmiljön.  Choi et al. (2011) beskrev vikten av personlig och professionell utveckling på 

arbetet och sjuksköterskorna menade att möjligheten till att bredda sina kunskaper ledde till 

ökade prestationer och bättre patientvård, en sjuksköterska berättade: 

I am proud to be a nurse because I help people when they are most vulnerable. . . I enjoy learning so 

much and I treasure the opportunities given to acquire different skills. . . We have to pursue further 

training and education; when we learn more, our knowledge becomes an invaluable asset and our 

experiences enrich us with the passage of time (s.1297). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att viktig information från dem gällande arbetet inte 

förmedlades upp i ledningen utan blev kvar hos enhetschefen (Happell et al., 2013; Korsvold 

& Thomassen, 2018). Sjuksköterskorna indikerade enligt Happell et al. att de hade utvecklat 

lösningar på problem som fanns på deras avdelningar. Dessa idéer kom sällan till 

användning för att förbättra arbetsmiljön på sjukhusen. Sjuksköterskorna framförde en 

önskan om att det skulle finnas en tydlig process när det gällde att skapa förslag till 

förbättring inom arbetsmiljön på avdelningen eller i sjuksköterskeyrket. En deltagare 

berättade: “ Most of us can identify things on the ward every day that we actually could 

probably find a solution for. But where do you take it and nothing gets done if you take it 

somewhere” (s. 643). 

 

Van Bogaert et al. (2017) menade att förändring och förbättringsarbete med hjälp av olika 

modeller var till stor hjälp för att balansera arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna menade att 

arbetet blev mer organiserat och effektivt samt att det ökade kvaliteten på patientvården. 

Sjuksköterskorna kände också ett ökat engagemang på arbetet.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten bygger på ett kvalitativt resultat, Polit och Beck (2017, s. 741) menar att 

kvalitativ design undersöker ett fenomen och att målet är att förstå helheten av berättande 

data.  

 

Artikelsökning utfördes i tre olika vetenskapliga databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Det vara en styrka att inkludera tre olika databaser vid litteratursökningen eftersom detta 

resulterade i ett brett urval av studier och risken att gå miste om relevanta artiklar 

minimerades. Avgränsningen på tio år kan anses vara en svaghet i litteraturöversikten då 

litteratursökningen genererade en del data som kan vara irrelevant i dagsläget eftersom 

arbetsmiljö är ett område som ständigt förändras. Trots denna vetskap valdes tio års 

avgränsning för att säkerställa ett rikt urval till litteraturöversiktens resultat. De valda 

sökorden kunde alla härledas till syftet och efter flertalet sökningar ansågs det att en 

saturation av sökorden uppnåtts då redan funna eller förkastade artiklar återkom i 

sökresultaten oavsett använda kombinationer av ämnesord och/eller fritextord. De redan 

utvalda artiklarna som återkom vid nya sökningar har redovisats som dubbletter i 

söktabellen, se bilaga 1. De första databassökningarna genererade både kvantitativa och 

kvalitativa data. Efter påbörjad granskning av relevanta artiklar valdes att endast inkludera 

kvalitativa fynd och därför adderades fritextordet qualitative vid de sista sökningarna. Detta 

gjordes för att säkerställa att det valda kunskapsområdet genomsökts grundligt. De 

kvalitativa fynden svarade bäst mot litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier då det 

i de kvantitativa studierna inte gick att utskilja yrkesroll, utbildningsnivå samt 

arbetsplatsens lokalisation på grund av det höga antalet deltagare. Valet att exkludera 

kvantitativa data ökar trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat och anses därmed vara 

en styrka.  

 

Ingen geografisk begränsning lades till som avgränsning under litteratursökningen. Detta 

val grundade sig i en önskan att se om de faktorer i arbetsmiljön som påverkade hälsan såg 

olika ut beroende på var i världen sjuksköterskorna arbetade. Det återfanns många likheter i 

arbetsmiljön oberoende på i vilket land studien var utförd. Deltagarna i flera av de relevanta 
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artiklarna bestod av mixade yrkesprofessioner, och där det inte gick att urskilja vilka 

deltagare som bestod av sjuksköterskor togs beslutet att endast inkludera de artiklar där 

deltagarna bestod av minst hälften grundutbildade sjuksköterskor. De artiklar där det i 

resultatet tydligt framkom vad som sagts av sjuksköterskor inkluderades, även om de var 

färre till antal än övriga yrkesprofessioner. 

 

Inga artiklar på svenska framkom under litteratursökningen, och alla utvalda samt 

kvalitetsgranskade studier var publicerade på engelska. Trots noggrann översättning kan en 

viss misstolkning av artiklarnas resultat ha skett då ingen av författarna har engelska som 

modersmål. Citaten i litteraturöversiktens resultat valdes därför att redovisas i originalspråk. 

Det slutliga urvalet granskades sedan med hjälp av Fribergs granskningsfrågor för 

kvalitativa studier (2017, s. 187). Valet av denna granskningsmall grundades på att det fanns 

en tidigare bekantskap med frågorna samt att instrumentet ansågs vara lättarbetat och 

förståeligt. Beslutet att inte lägga vikt vid två av de 14 granskningsfrågorna bottnade i att de 

inte tillförde något till det valda ämnesområdet 

 

Analysarbetet utfördes genom att färgkoda de aspekter i samtliga artiklar vilka svarade mot 

syftet, vilka var arbetsmiljö på sjukhus och sjuksköterskornas hälsa. Färgmarkeringarna 

pågick fram till att resultatet var sammanställt vilket skapade de huvudkategorier och 

underkategorier som litteraturöversiktens resultat bygger på. Färgmarkeringarna skapade en 

tydlig överblick av analysen samt att samband och olikheter enkelt kunde urskiljas. 

Analysarbetet är en styrka i litteraturöversikten eftersom färgmarkeringarna resulterade i att 

inga delar ur de valda artiklarnas resultat som svarade mot syftet omedvetet förbisågs. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet vilket var att belysa arbetsmiljöns inverkan på sjuksköterskors hälsa vid arbete på 

sjukhus besvaras i resultatet. Huvudfynden visade att sjuksköterskorna på sjukhus runt om i 

världen utsattes för flertalet påfrestningar på deras arbetsplatser, vilket påverkade deras 

hälsa. Dessa påfrestningar hade ett samband till olika arbetsmiljöfaktorer och det stora 

problemet för sjuksköterskorna kunde kopplas till organisationsnivå. De tre framkomna 

huvudkategorierna kan ses som en pyramid där organisatoriska faktorer är grunden för hur 
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sjuksköterskorna upplever sin hälsa. Faktorer i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön går 

att koppla till de resultat som framkommit under kategorin organisatoriska 

arbetsmiljöfaktorer. Oavsett hur god fysisk och/eller psykosocial arbetsmiljö det är på en 

arbetsplats så kommer sjuksköterskorna troligen uppleva att deras hälsa påverkas av stress 

och kan leda till utmattningssyndrom om inte tillräckligt med personal finns. Om ingen 

lösning på den rådande sjuksköterskebristen hittas kommer det troligtvis även i framtiden 

att råda en arbetsmiljö för sjuksköterskorna vilken inte är optimal för dem att arbeta i. 

Problem som exempelvis hög arbetsbelastning, beordrad övertid, extra arbetspass och 

känslan av att inte hinna ge patienterna en god och säker vård kommer kvarstå även om 

sjuksköterskorna har tillgång till bra utrustning och material eller har ett gott samarbete med 

övriga medarbetare. Utifrån resultatet går stress och utmattningssyndrom på arbetsplatsen 

att koppla till underbemanning och hög arbetsbelastning. Detta problem kan 

sjuksköterskorna själva inte åtgärda på egen hand utan det krävs att organisationen utför 

ändringar i syfte att förbättra deras arbetsmiljö. 

 

I resultatdelen framkommer att sjuksköterskorna tror att minskad arbetstid skulle ha en 

positiv inverkan på deras hälsa. Gyllensten, Andersson och Muller (2017) menade att 

förkortade pass vilka innefattade 6 arbetade timmar per dag, uppdelade på tre skift, 

resulterade i flera positiva utfall för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att de fick 

ett bättre och mer hållbart arbetsklimat och en stabilare arbetsgrupp. En minskning av två 

timmar per arbetspass bidrog till ökad energi för sjuksköterskorna samt snabbare 

återhämtning efter arbetet. De upplevde även minskad stress, bättre sömn och mindre värk i 

kroppen. Ytterligare ett resultat av förkortad arbetstid var att sjuksköterskorna kände att de 

utförde ett bättre arbete och att patientomvårdnaden blev säkrare. Vetskapen om kortare 

arbetsdag ökade motivationen, och sjukfrånvaron minskade bland sjuksköterskorna. Den 

minskade arbetstiden resulterade i att sjukhuset hade lättare att rekrytera personal, eftersom 

kortare arbetspass med samma lön ansågs av sjuksköterskorna vara mer attraktivt än högre 

lön och långa arbetsdagar. 
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Det finns en förståelse över att det medför ökade kostnader för organisationer att erbjuda 

kortare arbetsdagar med bibehållen lön. Däremot kan förkortad arbetstid med samma lön 

bidra till att sjukhusen får behålla sina sjuksköterskor. På lång sikt borde den minskade 

sjukfrånvaron och lägre omsättning av sjuksköterskor leda till minskade 

personalomkostnader samt en ökad kompetens bland sjuksköterskorna samt resultera i en 

ökad kunskap ute på avledningarna och en säkrare patientvård.  

 

I resultatdelen framkommer att problem i kommunikationen mellan medarbetare kunde 

bidra till att sjuksköterskorna blev irriterade när de befann sig på sina arbetsplatser. En 

förbättrad kommunikation kan således bidra till att sjuksköterskornas känsla av irritation 

kan minimeras, vilket borde öka sjuksköterskornas välmående på arbetet. Ett välfungerande 

teamarbete hade enligt resultatet positiva effekter på kommunikationen mellan 

medarbetarna. Ulhassan et al. (2013) beskrev utifrån en studie utförd på ett sjukhus i Sverige 

där Lean implementerats att arbetssättet Lean skapade ett tydligt teambaserat arbete vilket i 

sin tur bidrog till en förbättrad kommunikation mellan medarbetarna.  

 

Att Lean skapar ett teamarbete och en förbättrad kommunikation kan tolkas som att 

arbetsroller och arbetsbeskrivning blir tydligare vilket resulterar i ökad förståelse och färre 

missförstånd mellan de medarbetare vilka ingår i teamet. Dock visar Mazzocato et al. (2012) i 

en studie att det teamarbete som skapas genom införandet av Lean-konceptet kunde 

resultera i ojämnheter gällande arbetsbelastning mellan yrkesprofessioner. Detta på grund 

av restriktioner i vem som får utföra vad. Exempelvis blev undersköterskor tvungna att 

lämna över en del arbetsuppgifter eftersom deras yrkesroll saknade viss behörighet i 

jämförelse med vad sjuksköterskorna fick utföra genom deras legitimationen. Efter 

implementering av Lean ansåg en del sjuksköterskor att teamarbetet blivit mindre flexibelt 

än innan, eftersom det vid införande av Lean skapades arbetsteam bestående av endast en 

sjuksköterska. Sjuksköterskorna ansåg att det medförde svårigheter att ta hjälp av en 

sjuksköterska från ett annat team, därav kunde arbetsbelastningen bli ojämn. 
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I resultatet framkommer att sjuksköterskorna var missnöjda med kommunikationen mellan 

dem och ledningen, de upplevde att deras röst sällan blev hörd. Sjuksköterskorna kände 

också att deras förslag till en förbättrad arbetsmiljö inte togs till vara på av ledningen. Detta 

kan tolkas som att det på varje sjukhus behöver finnas tydliga rutiner gällande 

förbättringsarbete för omvårdnadspersonalen. Varje avdelning borde utse en sjuksköterska 

ur arbetsgruppen som har i uppdrag att arbeta med förbättringsförslag vid sidan av 

sjuksköterskeyrket. Enligt Mazzocato et al. (2012) skapades vid implementeringen av Lean 

problemlösningsteam innefattande medlemmar från olika yrkesprofessioner på sjukhuset. 

Deras uppgift var att ta till vara på medarbetarnas tankar och idéer om förändring på 

arbetsplatsen vilket utgjorde en grund till förbättringsarbetet. Teamet bidrog till en ökad 

förståelse mellan de olika yrkeskategorierna. Exempelvis fick sjuksköterskegruppen en ökad 

förståelse för läkarnas problemområden och vice versa. I och med detta upplevde 

omvårdnadspersonalen på golvet att arbetssättet Lean medförde möjliggjorde för dem att 

lämna förbättringsförslag. 

 

Möjligheten att kunna upprätthålla ett förbättringsteam kräver resurser, vilket 

uppenbarligen är ett av de stora problemen på sjukhusen idag. Aij, Simons, Widdershoven 

och Visse (2013) menade att vid införandet av Lean behövde det finnas tillräckligt med 

resurser och tid. Det var viktigt att det på avdelningarna fanns en adekvat bemanning och att 

organisationen hade en tillåtande ekonomi för att kunna implementera Lean på ett bra sätt. 

Studiens deltagare menade att efter att de genomfört ett träningsprogram för att lära sig 

Lean-konceptet kände de sig positivt inställda till förändring och förbättring, men på grund 

av tidsbrist så hamnade personalen i gamla vanor och den goda intentionen Lean medförde 

och träningen att lära sig konceptet föll i glömska. Det var viktigt att underlätta 

arbetsbelastningen och tidsbristen så att det fanns möjlighet till att kunna utföra förbättring. 

Enligt Ulhassan, Von Thiele Schwarz, Thor och Westerlund (2014) sågs en positiv förändring 

i den psykosociala arbetsmiljön om Lean implementerades framgångsrikt på 

sjukhusavdelningar. En reflektion kring detta är att ett hållbart och fungerande Lean-arbete 

har en god inverkan på hälsan hos sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal, men det 

krävs att organisationen avsätter tid och ekonomi för att ett arbetssätt enligt Lean-konceptet 

ska vara hållbart och välfungerande. 
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7. Slutsats 

Resultatet i det vetenskapliga arbetet visar att arbetsmiljön för sjuksköterskor inte är optimal 

för dem att arbeta inom. Sjuksköterskorna utsattes för olika arbetsmiljöfaktorer på sjukhusen 

vilka påverkade deras hälsa på olika sätt. Det vore därför klokt av sjukhusorganisationer att i 

nuläget satsa resurser på förbättringsarbete för att i längden skapa en hållbar arbetsmiljö för 

sjuksköterskor att arbeta i. Problem som sjuksköterskebrist, hög arbetsbelastning, 

sjukfrånvaro, arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom kan således minimeras om 

sjukhusens förbättringsarbete lyckas. Förbättringsåtgärder som förkortad arbetstid och 

tillräckliga resurser för en lyckad implementering av Lean leder till positiva effekter för 

sjuksköterskornas hälsa. Detta bygger troligtvis en stabil grund vilken i framtiden kan bidra 

till en välfungerande arbetsmiljö på sjukhus där sjuksköterskorna mår bättre och stannar 

kvar på sina arbetsplatser. Det är av stor vikt att sjukhusen framstår som attraktiva 

arbetsgivare som sjuksköterskor vill söka sig till. Genom adekvat bemanning, kunskap och 

kontinuitet bland sjuksköterskorna ökar förutsättningarna för att en god och säker vård ges 

till patienterna. 

 

Det vetenskapliga arbetet genererar kunskap om vilka faktorer i sjuksköterskornas 

arbetsmiljö som inte är optimala och hur det påverkar deras hälsa negativt. Organisationer 

inom svensk sjukvård kan dra nytta av denna kunskap eftersom det tydliggör vilka problem 

sjuksköterskor upplever i arbetsmiljön och vilka förbättringsåtgärder som förbättrar hälsa. 

Vidare forskning inom området behövs för att tydliggöra de faktorer i arbetsmiljön som har 

en god inverkan på sjuksköterskors hälsa. Detta för att sjukvården sedan ska kunna 

implementera de arbetsmiljöåtgärder vilka genom forskning utvärderats ha en god effekt på 

sjuksköterskors hälsa. 
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 Bilaga 1. Översiktstabell av databassökningar.  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal träffar Urval 1* Urval 2* Urval 3* Urval 4* 

PubMed 

180908 

("Workload"[Mesh] OR "Environment"[Mesh]) 

AND "Nurses"[Mesh] AND "Health"[Mesh] 

10 år, 

Engelska 

56 27 12 5 Happell et al. (2013) 

Cinahl 

180911 

(MH "Occupational Health+") AND (MH 

"Nursing Staff, Hospital") AND (MH "Work 

Environment+") AND (MH "Job Satisfaction+") 

AND impact* 

2008–2018 

Engelska 

Peer reviewed 

38 9 9 6 Freeney och Tiernan (2009) 

 

Korsvold och Thomassen (2018) 

 

Cinahl 

180914 

(MH "Nursing Staff, Hospital") AND (MH 

"Workload") AND (MH "Occupational Health+") 

AND (MH "Job Satisfaction") AND (MH "Work 

Environment+")  

 

2008–2018 

Engelska 

Peer reviewed 

37 11 

+1 
9 8 MacKusick och Minick (2010) 

 

Cinahl 

180914 

(MH "Work Environment") AND (MH "Nurse 

Attitudes") AND ((MH "Occupational Health") 

OR (MH "Health")) 

2008–2018 

Engelska 

Peer reviewed 

28 13 7 3 Rozo et al. (2017) 

Cinahl 

180914 

Fritext-

sökning 

hospital nurses experience work environment 

occupational health AND job satisfaction 

2008–2018 

Engelska 

Peer reviewed 

 

27 11 

+1 

9 5 Van Bogaert et al. (2017) 

 

Cinahl 
181003 
 

("Nursing Staff, Hospital") AND (MH "Work 

Environment+") AND (MH "Occupational 

Health+") AND (MH "Workload") AND (MH 

"Job Satisfaction+") AND qualitative 

2008–2018 
Engelska 
Peer reviewed 
 

21 8 

+3 

7 2 Choi et al. (2011)  
 

PsycInfo 

181003 

MAINSUBJECT.EXACT("Working Conditions") 

AND MAINSUBJECT.EXACT("Nurses") AND 

outcome* AND qualitative 

 

2008-2018 

Engelska 

Peer reviewed 

22 12 

+1 

6 3 Alilu et al. (2017) 

 

Huntington et al. (2011) 

 

Manuell 

sökning  

180914 

      Adib-Hajbaghery et al. (2012) 

 

Sodeify et al. (2013) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Kvalitetsgranskade och inkluderade artiklar. + förkastad dubblett efter läst titel



 
 

Bilaga 2. Översiktstabell av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (Bortfall) Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Adib-

Hajbaghery et 

al. 
(2012) 
Iran 

Att förstå sjuksköterskornas 

erfarenheter och 

uppfattningar av 

arbetsrelaterad stress. 

Kvalitativ 

design 

19 sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus 

Enskilda fördjupade (in-depth) intervjuer. 

Semi-strukturerade frågor samt några öppna 

frågor.  

Inspelade och transkriberad ordagrant 
 
Innehållsanalys enligt Krippendorff metod 
 
Analysen resulterade i 3 stycken 

huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier. 

Deltagarnas erfarenheter av stressfaktorer i 

sjuksköterskeprofessionen (1 av 3 huvudteman, den 

relevanta för oss) blev placerad i 9 underkategorier: 
1. Att konstant vara i alarm-situationer 
2. Brist på erfarenhet 
3. Värdighet och social status 
4. Brist på korrekt logistik 
5. Brist på sjuksköterskor 
6. Oegentligheter i organisationen 
7. Styrelseledamöter för omvårdnad 
8. Ej önskvärda relationer mellan medarbetarna 
9. Patienternas villkor 

Hög 

Alilu et al.  

(2017)  

Iran 

Att undersöka 

utvecklingsprocessen hos 

den generation med önskan 

om att lämna den 

patientnära omvårdnaden 

Kvalitativ 

design 

Grounded 

theory  

21 sjuksköterskor 

arbetande på olika 

undervisnings-sjukhus i 

Iran. 

Ändamålsenligt urval.  

Semi-strukturerade intervjuer med öppna 

frågor. 

Inspelad och transkriberad ordagrant.  

Datainsamling och analys pågick samtidigt, 

Analys enligt Corbin och Strauss.  

Öppen kodning, axialkodning och selektiv 

kodning 

Kategorier: 

1. Orsakssamband 

2. Fenomenet (hur upplevde deltagarna avsikten att lämna 

den patientnära vården). 

3. Kontexten där det hände. 

4. De interventionella termerna som påverkar deltagarnas 

copingstrategier. 

5. Copingstrategier. 

6. Utfallet av val av copingstrategi 

Hög 

Choi et al. 
(2011) 
Kina 
 

Att få en ökad förståelse 

varför Sjuksköterskor väljer 

att säga upp sig, genom att 

undersöka 

sjuksköterskornas egna 

upplevelser av att arbeta på 

sjukhus, i Hong Kong, Kina. 

Kvalitativ 

design 

26 sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus. 

Individuella semistrukturerade intervjuer 
inspelade och utskriven ordagrant. 
Innehållsanalys 

Tung fysiskt arbete 
Risk för smitta 
Trakasserier 
Gott stöd och brist på stöd 
Hög arbetsbelastning och underbemanning 
 

Hög 



 
 

Freeney och 

Tiernan (2009) 
Irland. 

Att utforska sjuksköterskors 

upplevelse av arbetsmiljön 

och att belysa faktorer som 

kan främja eller agera som 

barriärer gällande 

sjuksköterskans 

engagemang. 

Kvalitativ 

design 

11 sjuksköterskor vilka 

arbetade på sjukhus.  

Samt 9 

chefssjuksköterskor 

vilka vi uteslöt. 

Semi Strukturerade fokusgrupper.  

Data transkriberades, kodades, och 

analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Psykosociala faktorer som kommunikation och feedback 

från ledningen och inom organisationen var viktigt samt 

socialt stöd och gemenskap på arbetsplatsen, teamet och 

stämningen inom gruppen var viktigt för välmåendet och 

engagemanget.  

Hög 

Happell et al. 
(2013) 
Australien 

Att ur sjuksköterskans 

perspektiv identifiera 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer och på vilket 

sätt dessa skulle kunna 

reduceras. 

 

 

Kvalitativ 
explorativ 

design 

38 sjuksköterskor som 

arbetade på ett 

akutsjukhus 

Gruppintervjuer 
2 öppna frågor  
6 fokusgrupper 
Inspelad och utskriven ordagrant 
Induktiv innehållsanalys 

12 stycken arbetsrelaterade stresskällor framkom 
 
11 stycken förslag för att reducera stress framkom 

Hög 
 

Huntington et 

al.  

(2011) 

Australien 

Nya Zeeland 

Storbritannien 

 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattningar om 

verkligheten av praktiken 

(från ”The Nurses and 

Midwiwes e-cohort study” 

som undersökte 

personalstyrka, balans i 

arbetslivet och hälsa hos 

sjuksköterskor) 

Kvalitativ 

design 
Totalt 6684 

sjuksköterskor i 

kohortstudien. Den 

öppna frågan denna 

kvalitativa studie 

baseras på gav 1909 

sjuksköterskor svar på 

och 162 svar 

inkluderades. 

En öppen kvalitativ fråga i en stor webbaserad 

kohort studie där insamlingen bestod av 

frågeformulär. Frågan löd: ”Är det något 

annat du skulle vilja berätta för oss?” 

 

Tematisk analys enligt Braun & Clarke. 

4 teman framkom: 

 

1. Legitimerad vård “Min egna fysiska och mentala hälsa är 

offrad för att vara sjuksköterska” 

2. Kvantitet/kvalitetsvård “Jag har aldrig känslan av att ha 

gjort ett bra jobb” 

3. (Ingen) Organisationsvård “En stor spelplan som handlar 

mer om styrka och ego än om patientvård och att se efter sin 

personal” 

4. (Ingen) kollegial-/egen-vård “Fortfarande ett klimat av 

sjuksköterskor som “äter sina egna” där ute” 

 

Hög 

Korsvold och 

Thomassen  

(2018) 
Norge 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse 

av deras psykosociala 

arbetsmiljö samt diskutera 

hinder och möjligheter 

gentemot en mer 

avdelnings- anpassad 

approach. 

Kvalitativ 

design 
12 sjuksköterskor vilka 

arbetade på sjukhus 
3 stycken fokusgruppsintervjuer, á 90 min som 

spelades in och anteckningar togs under och 

efter. Data analyserades med en “critical 

hermeneutic approach” Med kodning, teman 

och huvudfynd. 
Innehållsanalys 
 

Underbemanning, dålig feedback och dålig kommunikation 

från ledningen, psykosociala faktorer som skvaller och dålig 

stämning i teamet 

Hög 



 
 

MacKusick och 

Minick  

(2010) 
USA 

Att identifiera de faktorer 

som påverkade 

sjuksköterskorna att säga 

upp sig. 

Kvalitativ 

design 

10 sjuksköterskor på 

sjukhus. 

semistrukturerade intervjuer, vilka spelades in 

tillsammans med anteckningar. 

Transkriberades ordagrant, Interpretive 

analys, Huvudteman och kodning. 

Brist på stöd och icke fungerande team påverkade. 
 

(Etiskt godkännande skedde genom Georgia State 

University, där etiska resonemang är ett av huvudmålen för 

att bli godkänd.) 

Hög 

Rozo et al. 
(2017) 
USA 

Att bättre förstå de 

upplevelser och faktorer 

som kan leda till utbrändhet 

hos sjuksköterskor på 

akutmottagning 

Kvalitativ 

design 
Fenomenologi

sk 

5 stycken sjuksköterskor 

vilka alla hade 

erfarenhet av att jobba 

på akuten och 

rapporterat 

arbetsrelaterad stress. 

Enskilda intervjuer till saturation uppnåddes. 
Fältanteckningar under intervjuerna, sedan 

journalfördes intervjun direkt efteråt. 
Ljudbandet transkriberades ordagrant, sen 

kodning, grupper, teman. 

4 huvudteman framkom: 
- Arbetsmiljö 
Överbeläggning huvudsakliga stressfaktorn, oadekvat 

bemanning var ett problem som ledde till extra skift, längre 

skift och större ansvar som ökade arbetsbelastningen 
- Uppfattning  
- Arbetsplats-våld 
- Moralångest 

 

Medelhög 
 

Sodeify 
(2013) 
Iran 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

av upplevelsen av stöd. 

Kvalitativ 

design 
12 sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhus 
 
Ändamålsenligt urval 

till en början, sedan 

teoretiskt urval för 

maximal variation 

 

Intervjuer med öppna frågor: inspelade och 

transkriberade. 
Fältanteckningar. 
 

Innehållsanalys, analysen ledde till 4 

huvudteman och subteman. 

4 huvudteman visade att sjuksköterskor fick bristande stöd 

från deras arbetsmiljö: 
1: chefers ignorans  

2: dåligt organisationsklimat,  

3: låg social värdighet.  

4: dåliga arbetsförhållanden (sjuksköterskebrist, hög 

arbetsbelastning och obligatorisk/beordrad övertid) 

Hög 

Van Bogaert et 

al. (2017) 
Belgien. 

Att se om samband fanns 

mellan arbetsmiljön och 

faktorer på arbetet som 

kunde påverka gällande 

utbrändhet och 

engagemang. Samt hur det 

påverkade sjuksköterskans 

arbete och kvaliteten av 

vården. 

Mixad design 

 
Endast 

kvalitativa 

delen 

inkluderades i 

litteraturövers

ikten 

9 sjuksköterskor och  

10 chefssjuksköterskor. 

Chefssjuksköterskorna 

har vi valt att endast ta 

med den informationen 

om deras synpunkter 

gällande vad hen tror 

påverkar sjuksköterskan 

i arbetet. 

Den kvalitativa dataanalysen genomfördes 

med beskrivande fenomenologisk approach, 

semi strukturerade på djupet intervjuer samt 

enkäter, spelades in och anteckningar togs. 

Tematisk analys gjordes och teman togs fram.   

Kommunikation,  

Teamarbete,  

Arbetsbelastning,  

Ej kompatibla/kompatibla system påverkade. 

Hög 

 


