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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Arbetsmiljö är både fysisk och psykisk och innefattar flera olika faktorer. Vårdkvalité innebär 

att ge patienten säker och evidensbaserad vård och skall vara jämställd. Fler sjuksköterskor 

söker sig idag till andra yrken och arbetsmiljön är en bidragande faktor till att sjuksköterskor 

väljer att lämna yrket. 

 

Syfte 

Att beskriva hur faktorer kopplade till sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar vårdkvalitén på 

vårdavdelning 

 

Metod 

En litteraturstudie som genomfördes med systematisk sökning i tre olika databaser.  

 

Resultat 

I studien framkom ett behov av en tillfredsställande organisation och engagerade chefer samt 

samarbete mellan professioner för att uppnå en god arbetsmiljö för sjuksköterskorna och 

därmed höja vårdkvalitén och patientsäkerheten för patienterna. Hög arbetsbelastning och lite 

inflytande över vården hade negativ inverkan på arbetsmiljö, vårdkvalitén och 

patientsäkerheten.  

 

Slutsats 

En bristfällig arbetsmiljö för yrkesverksamma sjuksköterskor påverkar vårdkvalité och 

patientsäkerhet negativt, däremot med en tydlig organisation samt chefskap och med 

samarbete mellan professioner, förbättras och höjs vårdkvalitén och patientsäkerheten.   

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Patientsäkerhet, Sjuksköterskor, Vårdavdelning, Vårdkvalité  
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1.  Inledning 
 

Inom svensk sjukvård pågår en debatt kring sjuksköterskors arbetsmiljö, vårdkvalité och 

patientsäkerhet. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Novus (2019) för 

Vårdförbundets räkning säger sig 45% av de tillfrågade deltagarna att de funderat över att 

lämna vården. Enligt svensk sjuksköterskeförening (Swenurse, 2017) fanns ett samband 

mellan sjuksköterskebrist och äventyrad patientsäkerhet. Det visade sig bland annat i 

överbeläggningar, stängda vårdplatser och uppskjutna operationer.  

2.  Bakgrund 

 

2.1 Arbetsmiljö 

Faktorer som kan påverka till en negativ arbetsmiljö är flera, vanligast är hög fysisk och 

psykisk arbetsbelastning. I den fysiska arbetsbelastningen ingår bland annat förflyttning av 

patient, icke ergonomiska arbetsställningar vid till exempel omvårdnad och såromläggning 

vilket kan leda till smärta i axlar, nacke, armar och rygg. Andra viktiga faktorer är tillräcklig 

ljussättning, lokaler utformade för syftet samt tillräcklig ventilation med mera 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Risker inom den psykiska arbetsmiljön är bland annat en hög 

arbetsbelastning och problem i arbetslaget vilket kan ge upphov till stress hos arbetstagaren. 

Även skiftarbete och bristande fysisk arbetsmiljö är faktorer som kan ge upphov till stress och 

psykisk ohälsa (Ibid.).  

 

Arbetsmiljön för sjuksköterskan i svensk sjukvård regleras av arbetsmiljölagen (AML). Syftet 

med lagen är bland annat att förebygga ohälsa samt olycksfall under arbetet och ligga till 

grund för att uppnå en god arbetsmiljö (AML, 2016:961). Arbetsgivaren ansvarar för att det 

råder en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och är även skyldig att upplysa arbetstagaren vilka 

risker arbetsplatsen har för att dessa ska kunna undvikas (Arbetsmiljöverket, 2018) 

 

Djukic, Korner, Brewer, Fatehi & Cline (2012) beskriver att det finns ett flertal olika aspekter 

vilka ger utslag i sjuksköterskans arbetsmiljö. Några aspekter är motivationen till arbetet, hur 

organisationen och cheferna fungerar, sjuksköterskans arbetsrelation med läkaren samt 

arbetsbelastningen. Aiken et al. (2011) påvisar hur en bättre arbetsmiljö och fler utbildade 

sjuksköterskor minskade dödligheten på avdelningen. Det var högre dödlighet på 

avdelningarna desto fler patienter varje sjuksköterska hade ansvar över. Arbetsmiljö hade 

inverkan på till vilken grad sjuksköterskan kunde ge vård till patienten. Desto sämre 

arbetsmiljö sjuksköterskor arbetade under, desto högre var risken att patientens vård blev 

lidande (Silber et al., 2016). 

 

2.2 Vårdkvalité  

World health organization (WHO, 2006) nämner att inom området vårdkvalité ingår bland 

annat att ge en evidensbaserad vård som gynnar både samhället och individen, arbetet skall 

utföras personcentrerat, vården skall vara jämbördig oavsett ras, socioekonomisk status eller 

kön. Vården skall bedrivas på ett säkert sätt för att minimera risken för ytterligare skador.  

Enligt Abrahamsen-Gröndahl (2017) kan begreppet vårdkvalité se annorlunda ut beroende på 

vilken kategori inom sjukvården som beskriver begreppet. Patientperspektivet beskrivs i fyra 

kategorier som kopplas till vårdkvalité. Patienten får rätt undersökningar och rätt behandling 

kopplat till diagnos. Rätt medicinteknisk apparatur finns tillgängligt och patienten har en 

tillfredsställande miljö. Personalen bör visa egna känslor och engagera sig i vården samt visa 
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intresse. Den fjärde kategorin innefattar bland annat möjlighet till social kontakt men 

samtidigt kunna ha chans till avskildhet.  

 

Socialstyrelsen (2009) använder samlingsbegreppet “God Vård” för att sammanfatta de mål 

och kriterier som satts upp. Samlingsbegreppet innebär för att uppnå “God Vård” ska hälso- 

och sjukvård vara säker och förhindra att skador inträffar. Vården ska vara funktionell och 

kunskapsbaserad, tillgänglig och jämlik, effektiv, individanpassad och om möjligt få patienten 

delaktig i sin egen vård.  

 

2.3 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) styr hur arbetet inom vården ska utföras och 

organiseras. HSL innefattar alla vårdgivare, kommuner och landsting. I lagen definieras 

hälso- och sjukvård att genom åtgärder medicinskt behandla sjukdomar, förebygga och utreda 

sjukdomar. Hälso- och sjukvården ska enligt lagen ges på lika villkor till samtliga invånare 

och verka för är en god hälsa och förebygga ohälsa. Enligt HSL har alla människor lika värde 

och den enskilda människans värdighet ska respekteras. Vem som får företräde styrs av 

största behovet av hälso- och sjukvård. Lagen innehåller också föreskrifter om att 

verksamheten ska vara organiserad och sträva efter att vara kostnadseffektiv. Vården ska ha 

en god hygienisk standard, tillgodose en god kvalité, respektera patientens självbestämmande 

och integritet. Även vara lättillgänglig, se till att patienten känner sig trygg, får kontinuitet 

och en säker vård. Verka för att skapa goda relationer mellan vårdpersonal och patienter. 

Lokalerna ska vara anpassade för verksamheten. För att en god vård ska kunna utföras ska det 

finnas tillräcklig personal och utrustning som krävs. Verksamheten ska systematiskt och 

kontinuerligt utvecklas och säkras för att upprätthålla en god kvalité.  

 

2.4 Sjuksköterskors val att lämna yrket 

Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017) fanns det år 2014 i Sverige 111 

000 personer under 65 år som var utbildade och legitimerade sjuksköterskor. Drygt 11 000 av 

sjuksköterskorna var sysselsatta inom andra yrken än vård och omsorg. Många av 

sjuksköterskorna som lämnat eller tänkte lämna vården angav arbetstid i förhållande till 

arbetsbelastning som orsak. Vissa av de svarande angav ansvaret som sjuksköterska för 

patientsäkerheten i förhållande till lön som orsak. Även en stressig arbetssituation och dålig 

arbetsledning angavs som motiv för att byta yrke (SCB, 2017). 

 

Karolinska Institutet (KI, 2019) redovisar i sin rapport som handlar om sjuksköterskor 10 år 

efter examen, hur de upplever karriär och hälsa. Av de 2474 sjuksköterskor som svarat angav 

88% att de var yrkesverksamma sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor eller barnmorskor. 

350 av deltagarna hade valt att arbeta inom annat yrke. Hälften av deltagarna var nöjda med 

arbetstiderna medan en femtedel menade att de inte kunde styra arbetstiderna alls. Arbetstid 

utöver det ordinarie schemat var frekvent existerande, 50% av sjuksköterskorna tjänstgjorde 

en eller flera gånger per vecka utöver den ordinarie arbetstiden. På frågan hur 

sjuksköterskorna uppfattade vårdkvalitén på sin arbetsplats svarade 96% att patientsäkerheten 

var acceptabel medan drygt hälften av sjuksköterskorna ansåg att personaltätheten inte 

svarade mot patienternas reella vårdbehov. Ungefär 130 av de tillfrågade sjuksköterskorna 

ville lämna yrket så fort som möjligt medan en femtedel angav att de hade som avsikt att byta 

yrke (KI, 2019).  

 

Enligt Coetzee, Klopper, Ellis och Aiken (2012) var den största anledningen till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna sitt yrke minskad tillfredsställelse, hög utbrändhet, en 
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dålig arbetsmiljö samt att man hade svårt att se hur sjukhusets ledning skulle kunna lösa 

problem i vården för patienterna. Heinen et al., (2012) visar även på att sjuksköterskans kön, 

ålder, relation till läkarna och möjlighet till att vara deltagande i sjukhusets beslutande hade 

inverkan till att lämna yrket.  

 

Enligt Lindqvist, Smeds-Alenius, Griffiths, Runesdotter & Tishelman (2015) hade sjukhusets 

storlek inverkan på sjuksköterskans syn på arbetet. Sjuksköterskor som arbetade på mindre 

sjukhus skattade sin tillfredsställelse något högre än medelstora och stora sjukhus samt var 

även mer positiva att rekommendera sin arbetsplats vidare. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som valts till arbetet är patientsäkerhet. Statens offentliga 

utredningar (SOU 2008:117) menar att patientsäkerhet inte ska avgränsas mot vårdkvalité, 

utan snarare användas som en dimension i kvalitetsarbetet. Enligt Ödegård (2017) är 

patientsäkerhet ett system inom sjukvården som skall minimera både effekter och närvaro av 

ogynnsamma händelser för patienten, men samtidigt maximera möjligheten för patienten att 

kunna återhämta sig från de situationerna.  

 

Enligt Patientsäkerthetslagen SFS (2010:659) Kap 1 6§ ska patienter skyddas från att 

vårdskador uppstår. Vårdskada innefattar dödsfall, psykisk eller kroppslig skada, sjukdom och 

lidande som hade kunnat undvikas om korrekta åtgärder hade utförts vid mötet med hälso- 

och sjukvården. 

 

Vårdgivaren är skyldig att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vården och 

bedöma ifall det finns risk för negativa händelser som kan medföra vårdskada. Allt 

kvalitetsarbete ska dokumenteras och utvärderas (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2.6 Problemformulering 

Arbetsmiljö är ett brett område med flera olika faktorer som påverkar hur strukturer på var 

enskild arbetsplats skapas och reproduceras. Arbetsgivaren är främst ansvariga både för den 

fysiska och psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tidigare studier visar på hur 

sjuksköterskans arbetsmiljö har inverkan på vården för patienterna. Enligt både WHO och 

socialstyrelsen innebär vårdkvalité en säker och evidensbaserad vård för patienterna. Utifrån 

detta skulle studien kunna bidra med värdefull kunskap till förbättringsarbeten inom området, 

vilket i sin tur kan förbättra vårdkvalitén och patientsäkerheten.  

3.  Syfte 
Att beskriva hur faktorer kopplade till sjuksköterskans arbetsmiljö påverkar vårdkvalitén på 

vårdavdelning 

4.  Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie som genomfördes med systematisk sökning. 

 

4.2 Datainsamling 

När studiens syfte var bestämt beslutades vilka databaser som skulle användas för att hitta 

artiklar. Databaserna författarna valde var Cinahl Plus with Full Text som beskrivs som en 

bred databas inom området hälso- och sjukvård, MEDLINE som innefattar publikationer som 

berör medicin och omvårdnad samt PsycINFO vilket är en stor databas inom psykologi. 
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Arbetsmiljö är ett brett område som sträcker sig genom flera fält inom organisationer, därför 

valde författarna att använda sig av flera databaser för att ha möjlighet att täcka av fler delar 

av området. Med avseende att svara upp mot studiens syfte bestämdes relevanta sökord för att 

hitta artiklar som kunde besvara studiens syfte. Efter att ha valt ut meningsbärande ord 

kopplade till syftet bestämdes slutligen att sökorden som skulle användas var “Work 

environment”, ”Quality of Health Care” som även blev ett ämnesord och ”Nurs*” i 

databaserna Cinahl samt Medline. I PsycINFO användes sökorden “Work environment”, 

”Quality of Care” som blev ett ämnesord samt ”Nurs*”. Nästa steg blev att kombinera dessa 

sökord genom det booleska sökordet AND. Begränsningar användes genom att välja “peer 

reviewed”, ”English”, ”Academic journals” samt att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2008–2019. Efter den slutgiltiga sökningen återfanns 160 artiklar i databasen Cinahl, 154 

artiklar i databasen Medline samt 77 artiklar i databasen PsycINFO. Beskrivning av 

sökningarna finns i sökmatrisen (Bilaga 1).  

 

4.3 Urval 

Totalt lästes 391 titlar, 157 abstract och 29 artiklar i sin helhet. Inklusionskriterier som valdes 

ut var att forskningen riktade sig mot sjuksköterskor på allmän vårdavdelning på sjukhus samt 

svarade upp mot syftet. Exklusionskriterier för artiklarna var att de var litteraturstudier, hade 

en låg trovärdighet vid kvalitetsgranskningen samt att de ej svarade upp mot studiens syfte. 

Även forskning som enbart utförts på intensiv, pediatrik, operation, anestesi-avdelningar, 

inom hemsjukvård eller psykiatrisk vård exkluderades. Av de 29 artiklar som lästes i sin 

helhet valdes 12 slutligen ut för att genomgå kvalitetsgranskning. De 17 artiklar som ej valdes 

ut till kvalitetsgranskningen innehöll en eller flera exklusionskriterier samt svarade ej upp mot 

studiens syfte.  

 

4.4 Kvalitetsgranskning 

Efter kvalitetsgranskningen som utfördes efter Friberg (2012) mall för kvantitativa samt 

kvalitativa studier inkluderades 12 artiklar. Artiklarna som inkluderades i studien hade hög 

alternativt medelhög trovärdighet i granskningen samt att de svarade upp till studiens syfte. 

Kvalitetsgranskning av artiklar se (bilaga 2).  

 

4.5 Dataanalys 

De 12 artiklar som valdes ut att ingå i studien genomgick en integrerad analys (Kristensson 

(2014). I steg ett läste författarna enskilt igenom de artiklar som valts ut i urvalsprocessen 

enskilt för att få en helhetssyn över dem. Under steg två diskuterades artiklarna och likheter 

som uppkommit i de olika texterna färgmarkerades vilket underlättade att organisera arbetet. I 

steg tre bildades kategorier utifrån färgmarkeringarna. Med färdiga kategorier lästes de 

artiklar som fanns under varje kategori igenom och resultaten sammanställdes i text vilken 

återfinns i resultatdelen.   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien genomförs på grundnivå inom ramen för högskolestudier och kräver därför ingen 

etisk prövning enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2018:1999). Samtliga artiklar är granskade och hade etiskt tillstånd från det land de 

genomfördes i. Författarna har tagit hänsyn till sin egen förförståelse och tagit den i beaktning 

vid granskning av artiklarnas resultat (Kristensson, 2017).   
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5.  Resultat 
 

Studiens resultat bygger på tolv vetenskapliga artiklar, elva kvantitativa samt en kvalitativ. 

Från analysen framkom tre kategorier som beskriver hur faktorer som kopplas till 

sjuksköterskans arbetsmiljö kan påverka vårdkvalitén för patienter. Organisation och 

chefskap, teamarbete samt arbetsförhållande.  

 

5.1 Organisation och chefskap  

En bra vårdkvalité kan kopplas till vilket stöd som tillhandahålls från chefer och ledning. 

Studierna visade även på att hur stödet från organisationen gav utslag för sjuksköterskornas 

egna prestationer (Hinno, Partanen och Vehviläinen, 2011; Van Bogaert, Meulemans, Clarke, 

Vermeyen och Van de Heyning, 2009). Sjuksköterskornas lojalitet med arbetsplatsen samt 

chansen att de stannade kvar var högre då de kände att de hade en organisation som gav dem 

möjlighet till utveckling inom sin profession samt såg till att avdelningen hade en adekvat 

bemanning vilket också gav utslag i en bättre vårdkvalité (Hinno et al, 2011) 

 

Enligt Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heed & Wolter (2012) såg nästan en tredjedel av 

sjuksköterskorna i elva europeiska länder inte patientsäkerheten som en prioriterad 

ledningsfråga. I mer än hälften av länderna ansåg över hälften av sjuksköterskorna att de inte 

kunde ifrågasätta medarbetare med högre auktoritet, vilket sågs som en säkerhetsrisk för 

patienterna. 

 

Sjuksköterskor menade att det fanns en brist hos ledning och chefer att lyssna på 

sjuksköterskornas åsikter samt synpunkter i frågor kopplade till vården. Att inkludera 

sjuksköterskorna mer i frågor som gällde vården skulle förbättra vårdkvalitén (Aiken et al., 

2012; Kieft, de Brouwer, Francke och Delnoij, 2014). Sjuksköterskor som arbetade dagspass 

var mer positiva till att ledningen kunde agera för att lösa problem som berörde vårdkvalité 

jämfört med sjuksköterskor som arbetade skiftarbete alternativt natt (Gómez-Garcia et al., 

2016). 

 

Sjuksköterskor och chefer hade varierande syn i frågor som berörde arbetsmiljö och 

vårdkvalité. Chefer skattade bland annat vårdkvalitén och enhetens möjlighet till egna beslut 

kopplat till arbetsmiljö högre än vad sjuksköterskorna gjorde (Gormley, 2010). 

 

5.2 Teamarbete 

Smith, Morrin, Wallace & Lake, 2018; Van Bogaert et al, 2009 visar på ett samband mellan 

ett bra kollegialt samarbetet och en god vårdkvalité. Studierna visade att det gav en bättre 

arbetsmiljö, bättre prestation från sjuksköterskorna samt färre missade moment i arbetet. De 

moment som missades vanligtvis var munvård, en fullständig dokumentation samt vändning 

av patienter med vändschema varannan timme. Momenten som sjuksköterskorna missade 

minst var att kontrollera patienternas glukosvärde och vitalparametrar samt genomföra en 

bedömning av patienterna under varje pass (Smith et al, 2018).  

 

Synen på både teamarbetet mellan sjuksköterskor och läkare samt relationen mellan de båda 

grupperna varierade mellan de europeiska länder som inkluderades i studien. Överlag beskrev 

fler sjuksköterskor att det fanns ett fungerande teamarbete tillsammans med läkare. Vid frågan 
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om hur relationen mellan läkare och sjuksköterskor var, såg det annorlunda ut, då ett färre 

antal deltagare såg den som god (Aiken et al, 2012). Både en god sammanhållning i 

arbetsgruppen, men även relationen mellan sjuksköterska och läkare gav utslag i en högre 

skattad vårdkvalitén från patienterna (Djukic et al., 2012) 

 

Ett bra samarbete mellan olika professioner är grundläggande för att kunna upprätthålla en 

god vård och kunna ge god behandling till patienterna. Ett nära samarbete är också av vikt för 

att kunna få fram korrekt information från patienten själv. Även patienternas upplevelse av 

vården skattades högre när det fanns ett gott samarbete mellan professionerna (Kieft et al, 

2014). Deltagarna i studien menade även att problem kopplade till vården hade större 

sannolikhet att lösas när olika professioner diskuterade och delade sin expertis mellan sig 

vilket påverkade vården av patienterna på ett positivt vis (Ibid.). Sjuksköterskan behöver 

också ha en god kommunikationsförmåga då hen är patientens talesperson. God 

kommunikationsförmåga sätts i direkt relation till vårdkvalitén då hen skall bedöma vilka 

åtgärder varje patient har behov av (Ibid.). 

 

5.3 Arbetsförhållanden 

Av sjuksköterskor i tolv europeiska länder svarade mer än hälften av deltagarna i nio av 

länderna att de såg sin arbetsmiljö som dålig alternativt acceptabel. Många av 

sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett flertal uppgifter under deras senaste arbetspass som de 

ej hade genomfört på grund av en hög arbetsbelastning samt lite tid (Aiken et al., 2012). 

En hög arbetsbelastning hade negativ inverkan på sjuksköterskans arbete. En tredjedel av 

sjuksköterskorna menade att hög arbetsbelastning orsakade att viktiga förändringar i 

patienternas välmående försummades. En av tre ansåg att en för hög arbetsbelastning gav 

utslag i att viktig information utelämnades vid överrapportering. Det visade också en 

signifikant skillnad i vilken grad sjuksköterskorna skattade tillfredsställelsen med sitt arbete 

relaterat till till avdelningens arbetsmiljö (McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane & Aiken, 

2011). 

 

Av utfrågade sjuksköterskor i elva länder skattade 46% av dem som medverkade att 

arbetsmängden på deras avdelning upplevdes sämre idag jämfört med för fem år sedan. Nio 

av tio sjuksköterskor i studien ansåg även att möjlighet att tillbringa nödvändig tid med 

patienterna inte existerade (DeCola & Riggins, 2010). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 

att mer tid för varje patient skulle åstadkomma en positiv inverkan på patienternas hälsa. 

Enligt Djukic et al (2012) minskade möjligheten att sjuksköterskan kunde utföra en 

högkvalitativ vård med 8% för varje extra patient hen blev ansvarig över. Sjuksköterskans 

egenskaper i att vara flexibel samt kunna prioritera arbetsuppgifter är av vikt, då det finns en 

risk att patienten ej får den vård de har behov av på grund av en hög arbetsbelastning (Kieft et 

al., 2014). 

  

I de fall sjuksköterskorna hade en god psykisk arbetsmiljö var det nästan fem gånger högre 

chans att vårdkvalitén för patienterna skattades högre. Även sjuksköterskornas tillfredställelse 

i arbetet återspeglades i att patientvården skattades bättre (Djukic et al., 2012). 

 

Sjuksköterskors syn på vårdkvalitén skiljer sig mellan avdelningar i en direkt koppling till 

arbetsmiljö. Avdelningar med en god arbetsmiljö skattade procentuellt vårdkvalitén högre 

jämfört med avdelningar med sämre arbetsmiljö (Ma, Olds & Dunton, 2015). Arbetsmiljö kan 

ses som en direkt koppling till sjuksköterskans syn på vården som ges (Liu & Aungsuroch, 

2017). 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet redovisades i tre kategorier. Organisation och chefskap, teamarbete samt 

arbetsförhållanden. Inflytande i beslut och stöd från organisation är faktorer som medverkar 

till en god arbetsmiljö, även ett gott kollegialt samarbete gav positivt utslag för patienternas 

vårdkvalité. Samtidigt visade resultaten att 46% av sjuksköterskorna skattade arbetsmiljön 

sämre idag jämfört med för fem år sedan och att en hög arbetsbelastning gav sämre kvalité på 

vården. Även upplevelsen av att organisationen och chefer inte lyssnade på sjuksköterskorna 

gav negativt utslag i patientvården, det påverkade även sjuksköterskans syn på sin egen 

yrkesroll. Sjuksköterskor som ansåg sig arbeta på en vårdavdelning med en god arbetsmiljö 

beskrev en bättre vårdkvalité.   

6.  Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion  

Designen som valdes att användas till studien var en systematisk litteratursökning. Målet med 

studien var att få en samlad bild av hur olika faktorer kopplade till sjuksköterskans 

sjuksköterskan arbetsmiljö kan påverka vårdkvalitén på en vårdavdelning. Kristensson (2014) 

beskriver att en litteraturstudie kan vara att rekommendera istället för en empirisk studie, då 

resultaten från ett flertal olika forskningar kan ge svar på den specifika fråga som finns. Men 

även för att ha möjlighet till att förstå samt komma till rätta med vissa specifika kliniska 

problem. 

 

I arbetet med att få fram lämpliga artiklar till studien diskuterade författarna vilka databaser 

som var av intresse för att genomföra den systematiska sökningen i. Efter att provat olika 

sökningar valdes de tre databaserna Cinahl plus, MEDLINE samt PsycINFO. Databasen 

Cinahl är inriktad mot omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi. Cinahl är specifikt inriktad 

mot forskning inom omvårdnad och i databasen ingår tidskrifter som ej kan fås i Medline. 

Databasen Medline är inriktad mot omvårdnad, medicin och odontologi. Databasen 

PsycINFO är inriktad mot att täcka forskning inom det psykologiska området inom 

omvårdnad och medicin samt närbelägna områden till dessa (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökningar genomfördes i samtliga tre databaser vilket medförde att trovärdigheten till arbetet 

stärktes då det fanns en ökad möjlighet till att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017). Efter 

val av databaser till arbetet blev nästa steg att diskutera vilka sökord som skulle användas. 

Efter diskussioner mellan författarna valdes meningsbärande ord kopplade till syftet ut. I 

databaserna Cinahl samt Medline användes sökorden ”Work environment”, “Quality of health 

care” vilket även var ett ämnesord samt “Nurs*”. I databasen PsycINFO blev de slutliga 

sökorden ”Work environment”, “Quality of care” vilket även var ett ämnesord samt “Nurs*”. 

Trunkering användes för att få med alla varianter till ordet, citattecken användes i sökningen 

för att hålla ihop fraser och ej söka på vardera ord separat. Ämnesord användes för att 

underlätta till att hitta artiklar som berörde det specifika ämnet som skulle observeras (KiB, 

2019). När författarna valt ut sökorden som skulle användas i databaserna var nästa steg att 

genomföra en sökning separat för varje ord och sedan en kombinerad sökning. I den 

kombinerade sökningen använde sig författarna av det booleska sökordet AND, dessa sökord 

har som syfte till att begränsa sökningen och således en möjlighet att få ett snävare 

resultat (Kristensson 2014).  

 

Nästa steg var att besluta vilka begränsningar som artiklarna skulle ha. Efter diskussion 

mellan författarna valdes att ha artiklar som var gjorda mellan 2008–2019. Författarna ansåg 

att de var relevanta ur ett tidsperspektiv då det är relativt ny forskning som går att applicera på 
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det som sker nu. Artiklarna i sökningen skulle dessutom vara skrivna på engelska för att 

författarna skulle ha möjlighet att förstå och tolka dem. Artiklarna som ingick i studien skulle 

även vara peer-reviewed, vilket innebär att artikeln är granskad och godkänd för publicering 

vilket författarna anser stärker trovärdigheten till dem. I det här skedet av arbetet bestämdes 

även vilka inklusionskriterier och exklusionskriterier som skulle användas. 

Inklusionskriterier som valdes ut var att forskningen skulle sket på sjukhus och allmän 

vårdavdelning och att forskningen skulle rikta sig mot sjuksköterskor. Exklusionskriterier 

som författarna gemensamt beslutade var artiklar som enbart var utförda på intensiv, 

pediatrik, operation- och anestesiavdelning, psykiatri samt hemsjukvård. Författarna ansåg 

avdelningarna enskilt var alltför specialiserade. Artiklar som innehöll någon av avdelningarna 

men även andra vårdavdelningar valdes att användas i studien då det vägde upp att forskarna 

ej inriktat sig på enbart en av de exkluderade avdelningarna. 

 

Kvalitégranskningen av de utvalda artiklarna skedde enligt Friberg (2012) mall och 

författarna inkludera enbart artiklar som erhöll medelhög alternativt hög poäng. Under arbetet 

med att välja ut artiklar diskuterade författarna hela tiden mellan sig vilka för- och nackdelar 

som påträffades. Till exempel tog varken Ma et al. (2015) eller Goméz-Garcia (2016) upp 

vilket bortfall som respektive studie hade. På grund av att ett stort antal sjuksköterskor 

redovisades i resultatet beslutade författarna att ha med artiklarna på grund av möjligheten att 

generalisera resultaten de uppvisade. Även artiklar som inte hade klar information kring 

exklusionskriterier för deltagarna användes i arbetet då det övriga resultatet ansågs väga upp 

mot syftet. 

 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av integrerad analys, båda författarna ansåg metoden 

som mest lämplig i arbetet. Med färgkodning underlättades arbetet med att skapa kategorier 

från de artiklar som valts ut till arbetet. Det kan ses som positivt att artiklarna först lästes 

enskilt av författarna för att sedan diskuteras för att se likheter och olikheter, detta ansågs 

minska risken för bortfall av viktig data ifrån artiklarna.     

 

Svårigheter som uppstått var att hitta relevanta Mesh-termer i sökningarna. Nurse visade sig 

bli alltför specifikt ämnesord vilka ej resulterade i inga alternativt väldigt få artiklar. Work 

environment fanns ej att tillgå som enskilt ämnesord. Även sökorden ”hospital departments” 

och ”ward” testades som sökord men gav inte tillräckligt med artiklar som ansågs 

nödvändiga. Vid en ny sökning hade det booelska sökordet ”NOT” kunnat inkluderats 

tillsammans med ”Intencive care” samt ”surgery ward” för att exkludera de artiklarna direkt i 

sökningen. Även synonymer till det svenska ordet ”vårdavdelning” hade kunnat inkluderats 

vid en ny sökning för att öka möjligheterna till mer specifika artiklar. Författarna anser att 

ytterligare ett problem som uppstått var att flera artiklar som var publicerade inom den 

tidsram som sökningen begränsades till byggde på forskning från 1990-talet men att de ej 

gjorde någon jämförelse med nyare forskning och valdes bort. Således fanns det artiklar som 

kom fram i sökningen vilka ej kunde användas då författarna ansåg att de ej var relevanta till 

dagens situation. Hade dessa artiklar istället gjort jämförelser med dagens läge hade 

möjligheten att inkludera dem varit större.  

 

Under arbetets gång har de forskningsetiska perspektiven varit närvarande hos författarna. I 

genomgången av artiklarna eftersöktes att de skulle innefatta en etisk diskussion samt vara 

godkända av en etisk kommitté. De flesta artiklarna saknade dock en etisk diskussion, men 

samtliga var godkända att genomföras av en etisk kommitté och efter diskussioner mellan 

författarna valdes de ändå ut för att användas i arbetet. 
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6.2 Resultatdiskussion  

  

Resultatet i aktuell studie visar att organisationen hade betydelse i att kunna erbjuda 

sjuksköterskan stöd och support i arbetet för att förbättra arbetsmiljön och vårdkvalitén. En 

studie av Smeds Alenius (2019) indikerar att något av det viktigaste för sjuksköterskor 

gällande arbetsmiljö var stöd från organisationen och ett bra ledarskap. Arbetsgivaren har ett 

ansvar att bedriva ett systematiskt arbete för att hålla en god arbetsmiljö på avdelningarna. De 

skall bland annat se över eventuella risker, åtgärda de risker som framkommer och 

kontinuerligt undersöka arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2018). Organisationen och 

chefer har ett ansvar i att ge sjuksköterskan en välfungerande arbetsmiljö, vilket har visat sig i 

studiens resultat förbättra vårdkvalitén och patientsäkerheten. Det här visades även i Novus 

(2019) undersökning som beskrev att nästan hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna såg en 

dålig arbetsmiljö som anledning till att lämna sjukvården. Studiens resultat visar att en bra 

grundbemanning har inverkan på vårdkvalitén och patientsäkerheten, samtidigt visar 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) arbetsbarometer att det idag är en brist på 

grundutbildade sjuksköterskor i hela landet. 

 

Resultatet i studien pekar även på att det kollegiala samarbetet har en positiv inverkan både på 

sjuksköterskans arbetsmiljö och vårdkvalité. Zúñiga et al., (2015) påvisar hur 

sjuksköterskorna beskrev att support från kollegor samt att ett bra säkerhetsklimat på 

avdelningen var positivt för både vårdkvalitén samt arbetsmiljön. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) anser att ett samarbete mellan vårdens professioner bör starta 

redan under utbildningstiden.  

 

Att ta del av olika professioners kunskap kan förbättra möjligheten till en bättre kvalité på 

vården samt ökad patientsäkerhet och stöd och support från kollegor kan ligga till grund för 

en lämpligare arbetsmiljö för sjuksköterskan, detta är även något som visat sig i studiens 

resultat.  

 

Resultatet i studien visar att hög arbetsbelastning är ett problem kopplat till sjuksköterskans 

arbetsmiljö som har inverkan på vårdkvalitén. Smeds-Alenius (2019) studie visar att 

sjuksköterskan ansåg både vårdkvalitén och arbetsmiljön som bättre när det fanns en bra 

grundbemanning så att hen hann utföra sina arbetsuppgifter. Även ur ett patientperspektiv 

uppfattades vårdkvalitén som bättre när patienten kände att sjuksköterskan hade både bättre 

arbetsmiljö och mindre patienter att ha hand om (Bruyneel et al., 2015).  

Sjuksköterskans arbetsbelastning har en stark inverkan på arbetsmiljön och vårdkvalité samt 

patientsäkerheten vilket kan ses i studiens resultat. Ju mer arbetsuppgifter som åläggs 

sjuksköterskan och desto fler patienter hen får ta hand om, desto mer stress och mindre tid 

finns det att utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga vilket studiens resultat visar sig i en 

sämre vårdkvalité. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetsgivaren ansvar att 

jobba i ett förebyggande syfte för att minimera ohälsa för sina arbetstagare. Arbetsgivare har 

också ett ansvar att informera arbetstagaren angående de arbetsförhållanden som finns på 

avdelningen. 

 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i att ge sjuksköterskan möjlighet till en sund arbetsmiljö där 

hen slipper arbeta under stor press och kan ge patienterna den vård de är i behov av. I studiens 

resultat kan det ses hur en bra arbetsmiljö för sjuksköterskan och minimerad stress i 

patientarbetet är viktiga verktyg för att öka vårdkvalitén och förbättra patientsäkerheten. 
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I samtliga artiklar som användes i studien var kvinnor starkt överrepresenterade bland de 

svarande sjuksköterskorna. Således anser författarna att det är problematiskt att ur ett 

genusperspektiv göra en liknelse mellan män och kvinnor. För att kunna göra en rättvis 

jämförelse ur ett genusperspektiv hade arbetet krävt fler manliga deltagare i resultaten. Med 

tanke på att sjuksköterskeyrket är ett område där kvinnor är överrepresenterade kan det anses 

svårt att få en rättvis genusbild. En reflektion kring studiens artiklar var även i vilken grad det 

var möjligt för icke-binära att delta.  

 

När sjukvården uppvisar brister i sjuksköterskans arbetsmiljö och vårdkvalitén samt 

patientsäkerheten kan det anses negativt både ur det etiska perspektivet och för samhället. Ur 

den samhälleliga synen visar resultatet i studien på att det finns faktorer i sjuksköterskans 

arbetsmiljö som kan påverka vården negativt och ha en ogynnsam inverkan på befolkningen. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) nämner lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa 

och återställa hälsa som sjuksköterskans ansvarsområden. Brister inom sjuksköterskans 

ansvarsområden kan kopplas till studiens syfte och innebära negativa konsekvenser för 

patienterna. 

 

7.  Slutsats  
 

Sjuksköterskans arbetsmiljö har inverkan både på vårdkvalitén och patientsäkerheten. 

Organisationen och ledningen har en viktig uppgift till att utforma en bra arbetsmiljö för 

sjuksköterskan och kunna erbjuda ett stöd i arbetet vilket skulle kunna ge positivt utslag i 

vården. Det finns flera faktorer som bidrar till en negativ vårdkvalité, bland annat en alltför 

hög arbetsbelastning och för lite tid tillsammans med patienterna. Mer resurser behöver 

läggas på att lösa de problem som finns idag för att kunna höja vårdkvalitén och förbättra 

patientsäkerheten.  

8.  Klinisk nytta 
 

I studien har det framkommit faktorer från sjuksköterskans arbetsmiljö vilket påverkar 

vårdens kvalité och patientsäkerhet. Kliniskt kan studien användas för att arbeta mot de 

faktorer som främst påverkar vårdkvalitén och patientsäkerheten negativt. Det hade varit 

gynnsamt dels ur ett samhällsperspektiv då vården förbättras men även ha en positiv inverkan 

på sjuksköterskan själv.  

9.  Förslag till fortsatt forskning 
 

Området som studiens syfte berör är relativt nyligen utforskat. Många av artiklarna som 

använts i arbetet beskriver att mer forskning behövs inom ämnet. Förslag på vidare forskning 

är att fokusera på de faktorer i sjuksköterskans arbetsmiljö som bidrar till en negativ vård 

samt vilka verktyg man kan implementera för att åtgärda dessa.  
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Bilaga 1 

  

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Cinahl + 

Med full text 

2019-04-18 

Kl. 10:00 

  

  

“Work environment” 29 087       

Cinahl + 

Med full text 

  

  

  

(MH) 

Quality of health care 

  

  

63 971       

Cinahl + Med 

full text 

  

  

  

Nurs* 816 278       

Cinahl + Med 

full text 

  

  

  

“Work environment” AND 

(MH) 

Quality of health car AND 

Nurs*   

 

*2008-2019 

* English Language  

* Peer Reviewed  

* Academic Journal   

160 72 11 3 

 

 

 

 



 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Medline 

2019-04-

18 

Kl. 11:30 

  

  

“Work environment” 8 647       

Medline 

  

  

  

(MH) 

Quality of health care 

  

  

69 169       

Medline 

  

  

  

Nurs* 804 946       

Medline 

  

  

  

“Work environment” AND 

(MH) 

Quality of health car AND 

Nurs* 

 

*English Language  

* 2008-2019 

* Academic Journal  

154 55 13  8 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Psyc- 

INFO  

2019-04-

20  

Kl: 12:00  

  

“Work environment”  8 217       

  

Psyc- 

INFO  

  

(MH) 

Quality of care 

  

  

12 574       

Psyc- 

INFO  

  

  

Nurs* 158 329       

Psyc- 

INFO 

  

  

  

“Work environment” AND 

(MH) 

Quality of care AND Nurs* 

 

*2008-2019 

* English Language  

* Peer Reviewed  

* Academic Journal 

77 30 5 1 

 



 

 

Bilaga 2 Hög och medelhög i kolumnen Värdering påvisar vilken kvalité artikeln erhöll vid kvalitégranskning.  

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och 

land.  

Syfte  Metod  

 

 

Värdering  Resultat  

Aiken, L., Sloane, D,. 

Bruyneel, L,. Van den 

Heede K,. Wolter, S. 

(2012). Nurses´reports of 

working conditions and 

hospital quality of care in 12 

countries in Europé. 

International Journal of 

Nursing Studies, 50(2), 143-

153. 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.s

e/10.1016/j.ijnurstu.2012.11

.009 

 

Belgien, England, Finland, 

Tyskland, Grekland, Irland, 

Holland, Norge, Polen, 

Spanien, Sverige och 

Schweiz. 

To obtain a 

snapshot of 

European nurses´ 

assessment of their 

hospital work 

environment and 

quality of care in 

order to identify 

promising 

strategies to retain 

nurses in hospital 

practice and to 

avoid quality of 

care erosions 

related to cost 

containment. 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Sjuksköterskor i 12 europeiska länder. 

 

Urvalsförfarande: Frånvaro av information gällande 

enkäten. Forskarna använde data ifrån en RN4CAST-studie, 

vilket var en tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Slutlig studiegrupp: 33 569 Sjuksköterskor på medicin- och 

kirurgavdelningar och 488 allmänna akutsjukhus för vuxna 

patienter inkluderades i studien. I alla länder förutom 

Sverige skedde ett randomiserat urval gällande vilka 

avdelningar på sjukhusen i länderna som skulle ingå i 

studien. Kvinnor var överrepresenterade bland deltagarna, i 

8 av de 12 länder var det mindre än 10% män som deltog. 

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Data som ligger till underlag för studien är ifrån 

RN4CAST-studien, vilket är en tvärsnittsstudie med 

enkätfrågor. 

Hög  

 

Styrkor:  

Genomförd i flera 

olika länder samt 

många deltagande 

sjuksköterskor. 

 

 

Svagheter:  

Frånvaro utan 

information kring 

enkäten samt 

statistiska metoder 

som använts. 

Över hälften av 

sjuksköterskorna i nio av 

tolv länder såg 

arbetsmiljön på deras 

arbetsplats som dåligt eller 

enbart ok.  

 

En majoritet av 

sjuksköterskorna i alla 

länder såg brister hos 

ledning och chefer att 

lyssna på sjuksköterskans 

åsikter gällande arbetet 

samt möjlighet att inverka 

på politiska beslut.  

 

En stor del sade att det 

fanns uppgifter som de ej 

kunnat utföra under deras 

sista arbetspass på grund 

av en hög arbetsbelastning.  



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land. 

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

DeCola, PR,. Riggins, P. 

(2010). Nurses on the 

workplace: Expectations 

and needs. International 

nursing review 57(3), 335-

342. 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.

se/10.1111/j.1466-

7657.2010.00818.x 

 

Brasilien, Kanada, 

Colombia, Japan, Kenya, 

Portugal, Sydafrika, 

Taiwan, Uganda, England 

och USA. 

The objecitve of this 

study was to better 

understand how 

nurses view their 

profession and work 

environment, as well 

as the opportunities 

and challenges that 

face nurses and their 

profession. 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i 

studien arbetade på sjukhus samt i tätorter. Dom vanligaste 

arbetsplatserna för deltagarna var primärvård, internmedicin, 

akutmedicin, gynekologi, pediatrik och allmänkirurgi-

avdelningar.  

 

Urvalsförfarande: Enskilda intervjuer. 

 

Slutlig studiegrupp: 2203 licensierade sjuksköterskor i 11 

länder. 87% av deltagarna var kvinnor och 13% män.  

 

Design: Data samlades in med hjälp av enskilda intervjuer där 

öppna frågor användes.  

 

Analys: Svaren från intervjuerna blev innehållsanalyserades 

och därefter grupperades dem efter teman. 

Medelhög  

 

Styrkor:  

Högt deltagande 

med inget bortfall 

samt genomförd i 

flera olika länder.   

 

Svagheter: 

Svag information 

kring hur data från 

intervjuerna 

analyserades 

Nästan hälften av 

sjuksköterskan såg 

arbetsmiljön som sämre 

idag än för fem år sedan.  

 

Nio av tio sjuksköterskor 

ansåg att 

tidsbegränsningar gjorde 

att de ej hade tid att vara 

med patienter. En 

majoritet av dessa 

menade att detta gick ut 

över patientens hälsa.  

 

En stor del av 

sjuksköterskorna tyckte 

att riktlinjer och 

regeringar begränsande 

vården de kunde ge 

patienterna. Detta sågs ha 

en betydande inverkan på 

deras hälsa.  



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och 

år  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Djukic, M., Korner, C., 

Brewer, C., Fatehi, F & 

Cline, D. (2012). Work 

environment factors other 

than staffing associated 

with nurses´ratings of 

patient quality. Health 

Care Management Review 

38(2).  

10.1097/HMR.0b013e318

2388cc3 

 

USA 

We examined the 

association between 

RN´s ratings of patient 

care quality and 

several novel work 

environment factors 

adjusting for the effect 

of two staffing 

variables; reported 

patient-to-RN ratios 

and ratings of staffing 

adequacy. 

Metod: Kvantitativ metod.   

 

Population: Nyexaminerade sjuksköterskor i 34 delstater i 

USA. 

 

Urvalförförande: Enkäten mailades ut till de tänkbara 

deltagarna. 

 

Slutlig studiegrupp: I den sista omgången svarade 2007 

sjuksköterskor på enkäten, utav dessa blev 445 exkluderade på 

grund av att de ej arbetade på sjukhus, ytterligare 123 

deltagare exkluderades på grund av att de ej svarade på vilken 

arbetsplats de var anställda på. Sjuksköterskorna i studien 

arbetade på ett flertal olika avdelningar, bland annat 

intensivvården samt generella medicin- och akutavdelningar. 

1293 av sjuksköterskorna var kvinnor och 146 män.  

 

Design: Studien utfördes genom en 98-sidors enkät som 

skickades ut till nyligen examinerade sjuksköterskor i 34 

delstater i USA.  

 

Dataanalys: Beskrivande statistik användes för att analysera 

data. 

Hög  

 

Styrkor:  

Väl beskrivet hur 

dataanalysen 

utfördes. Bra 

beskrivet kring 

exkludering av 

svarsdeltagare. 

 

Svagheter:  

Ingen information 

kring hur vida 

forskarna hade 

inklusions- eller 

exklusionskriterier 

för deltagarna. 

Ett flertal olika aspekter 

lyfts som har inverkan på 

vårdkvalité.  

 

Relation mellan 

sjuksköterska och läkare 

hade inverkan på att 

skatta patientvården 

högre.  

 

Sammanhållning i 

arbetsgruppen och 

tillfredsställelse med 

yrket gjorde att 

sjuksköterskan skattade 

patientvården som av 

högre kvalité. 

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

 

 

Gómez-Garcia, T., Ruzafa-

Martínez, M., Fuentelsaz-

Gallego, C., Madrid, J A., 

Angeles Rol, M., Martínez-

Madrid, M J &  Moreno-Casbas, 

T. (2016). Nurses' sleep quality, 

work environment and quality of 

care in the Spanish National 

Health System: observational 

study among different shifts.  

BMJ Open 6(8).  

10.1136/bmjopen-2016-012073 

 

 

Spanien  

The main objective 

of this study was to 

determine the 

relationship 

between the 

characteristics of 

nurses' work 

environments in 

hospitals in the 

Spanish National 

Health System 

(SNHS) with nurse 

reported quality of 

care, and how care 

was provided by 

using different 

shifts schemes. The 

study also 

examined the 

relationship 

between job 

satisfaction, 

burnout, sleep 

quality and daytime 

drowsiness of 

nurses and shift 

work. 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Population: Sjuksköterskor som arbetade på medicin, kirurgi- och 

intensivvårdsavdelningar på 7 sjukhus i Spanien. 

 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor som arbetade på någon av de 

inkluderade avdelningarna på något av sjukhusen fick förfrågan 

om att svara på en frågeenkät.  

 

Slutlig studiegrupp: Totalt 635 sjuksköterskor deltog i studien, 

551 av dem var kvinnor och 84 var män. 

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data.  

 

 

Medelhög 

 

Styrkor:  

Väl beskrivet 

resultatdel. 

Möjlighet till 

generalisering då 

studien är utförd på 

flera sjukhus.  

 

Svagheter:  

Ingen information 

kring eventuella 

bortfall samt hur 

insamling av data 

gjordes.  

Det sågs en skillnad 

i hur sjuksköterskor 

såg på support och 

ledningen beroende 

på vilka skift de 

arbetade.  

 

Skillnader i 

skiftarbete visade 

även en varierande 

syn på hur 

sjuksköterskorna såg 

på patienternas 

möjlighet till 

egenvård samt hur 

vida information 

gick fram i 

arbetslaget.  

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Gormley, D. (2010). Are we 

on the same page? Staff 

nurse and mananger 

perceptions of work 

environment, quality of care 

and anticipated nurse 

turnover. Journal Of 

Nursing Management 19(1). 

10.1111/j.1365-

2834.2010.01163.x 

 

USA 

The purpose was 

to examine 

differences in 

perceptions of 

work environment 

and quality of 

care between 

nurse mananger 

and staff nurses, 

and the 

relationship 

between nurses´ 

perception of the 

work environment 

and intention to 

leave 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Studien utfördes på 2 sjukhus i USA. Det ena var 

placerad i en förort samt den andra i en tätort. Inklusionskriter 

var sjuksköterskor som var heltids- och deltidsanställda i 

akutsjukvården samt ambulansen. Exlusionskriterier var 

assisterande sjuksköterskor samt hyrsjuksköterskor.  

 

Urvalsförfarande: Ett mail skickades ut till de rekryterade 

deltagarna och innehöll den säkerhetsskyddade enkäten. 

Deltagarna hade även möjlighet att svara på enkäten i 

pappersform och sedan lämna den färdiga enkäten i en mailbox 

som fanns placerad på avdelningarna där deltagarna arbetade. 

 

Slutlig studiegrupp: 336 deltagare varav 296 arbetade som 

sjuksköterskor och 40 som chefer.  

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data. 

Hög 

 

Styrkor:  

Bra beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. Väl 

beskrivet hur data 

analyserades.  

 

Svagheter:  

Ingen beskrivning kring 

hur rekrytering utav 

deltagare gick till samt 

hur vida forskarna 

nådde fyllnadsmättnad. 

Det sågs en skillnad i hur 

sjuksköterskor och chefer 

såg på aspekter vid 

avdelningen som kunde 

kopplas till arbetsmiljön.  

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land  

Syfte Metod  Värdering  Resultat  

Hinno, S., Partanen, P & 

Vehviläinen-Julkunen, K. 

(2011). Hospital nurses´ 

work environment, quality 

of care provided and 

career plans. International 

Nursing Review 58(2). 

10.1111/j.1466-

7657.2010.00851.x 

 

Holland 

The study aims to 

investigate the 

relationship between 

the characteristics of 

hospital nurses´ 

work environment 

and the quality of 

care provided, and 

furthermore to 

examine Dutch 

nurses´career plans. 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Legitimerade sjuksköterskor i Holland. 

 

Urvalsförfarande: 1000 sjuksköterskor valdes randomiserat 

ut ifrån ”National Nurses Association of the Netherlands” 

databas. Deltagarna fick genom ett brev skickat till 

hemadressen ett frågeformulär samt information kring studien 

och löfte om att data handskas genom sekretess. Deltagarna 

skickade sedan den utförda enkäten till ”National Nurses 

Association of the Netherlands” huvudkontor. 

 

Slutlig studiegrupp: 334 sjuksköterskor svarade på enkäten. 

Av dessa var 301 kvinnor och 33 män.  

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.   

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data. 

Medelhög 

 

Styrkor: 

Bra beskrivet 

resultatdel. 

Välbeskriven 

datainsamling samt 

analys.  

 

Svagheter:  

Stort bortfall.  

Ingen information kring 

inklusions eller 

exklusionskriterier. 

Ett stöttade ledarskap och 

support till 

sjuksköterskans 

kompetens var aspekter 

som kopplades till en 

förbättrad vårdkvalité.  

 

En adekvat 

grundbemanning och 

stöd till utveckling i 

professionen var kriterier 

som gjorde att det fanns 

större chans att 

sjuksköterskorna skulle 

stanna kvar på 

avdelningen.  

 

 

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land 

Syfte  Metod  Värdering  Resultat 

Kieft, R., de Brouwer, B., 

Francke, A & Delnoij, D. 

(2014). How nurses and 

their work environment 

effect patient experiences 

of the quality of care: A 

qualitative study. BMC 

Health Services Research 

13(14), 249-  

10.1186/1472-6963-14-

249 

 

Holland  

The aim of this 

study was to 

understand from 

the perspective of 

nurses how the 

nursing work 

environment is 

related to positive 

patient experiences. 

Metod: Kvalitativ metod.  

 

Population: Inklusionskriterier var att deltagarna arbetade som 

registrerade sjuksköterskor eller assisterande sjuksköterskor, 

hade arbetat som sjuksköterska i över två år samt arbetade inom 

sjukhus, psykiatri eller hemsjukvård.  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades genom 

organisationernas olika programchefer.  

 

Slutlig studiegrupp: Totalt deltog 26 sjuksköterskor i studien 

och varje fokusgrupp bestod av 6-7 sjuksköterskor.  

 

Design: Fokusintervjuerna genomfördes av två forskare och 

spelades in. Studien hade en fenomenologisk inriktning och 

innehöll ostrukturerade frågor.  

 

Analys: Insamlad data kodades och blev sedan kategoriserad. 

Den slutliga analysen visades upp för deltagarna i studien som 

fick kommentera denna.  

 

 

 

Hög 

 

Styrkor:  

Väl beskriven 

metoddel. Tydlig 

och välskrivet 

resultat.  

 

Svagheter:  

Litet antal deltagare, 

såldes svårt att 

generalisera 

resultatet vidare.  

Sjuksköterskan behöver 

vara uppdaterad inom sin 

profession och ha en god 

kommunikationsförmåga. 

Dessa egenskaper kan 

kopplas till en förbättrad 

vårdkvalité.  

 

Ett samarbete mellan 

professioner ligger t ill 

grund för att upprätthålla 

en god vård och att 

patienten får rätt 

information.  

 

Sjuksköterskan är inte 

alltid delaktig i frågor 

kopplat till omvårdnad. 

En större inblandning 

tros förbättra 

vårdkvalitén.  

 

Om patienten känner sig 

hörd och sedd resulterar 

detta i en bättre 

upplevelse utav 

vårdtiden.  

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Liu, Y & Aungsuroch 

(2017). Factors 

influencing nurse-assessed 

quality nursing care: A 

cross-sectional study in 

hospitals. Journal Of 

Advanced Nursing 74(4), 

935-945. 

10.1111/jan.13507 

 

Kina  

To propose a 

hypothesized 

theoretical model 

and apply it to 

examine the 

structural 

relationships 

among work 

environment, 

patient-to-nurse 

ratio, job 

satisfaction, 

burnout, intention 

to leave and quality 

nursing care 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Inklusionskriterier var att deltagarna skulle arbetat på 

sjukhuset som studien utfördes i under mer än 3 månader, hade en 

kinesisk sjuksköterskelegitimation, såg sig som villiga att 

medverka i studien och gav direktvård till patienterna.  

 

Urvalsförfarande: Forskarna använde ett randomiserat urval 

vilket ledde till 566 potentiella deltagare. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien fick ta emot enkät på avdelningen där de arbetade 

vilka sedan lämnades till chefsjuksköterskan på vardera avdelning.  

 

Slutlig studiegrupp: 510 sjuksköterskor fullgjorde enkäten.  

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.   

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data.  

Medelhög 

 

Styrkor:  

Litet bortfall i 

studien.  

 

Svagheter:  

Ingen information 

framkommer om 

hurvida forskarna 

hade 

exklusionskriterie

r i studien.  

Arbetsmiljö ses som en 

koppling mellan 

sjuksköterskans syn på 

vårdkvalitén som gavs 

samt hur tillfredsställd 

hen var med yrket och 

indikation på att lämna. 

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Ma, C., Olds, M & Dunton, N. 

(2015). Nurse work 

environment and quality of 

care by unit types: A cross 

sectional study. International 

Journal Of Nursing Studies 

52(10).  

10.1016/j.ijnurstu.2015.05.011 

 

USA  

In this study, we 

aim to advance the 

understanding of 

the impact of nurse 

work environment 

on quality of care. 

The purpose of this 

study was two-

fold: to provide 

new information 

on quality of 

patient care in 

various unit setting 

(14 unit types) 

using large-scale 

nurse reports: and 

to estimate the 

extent to which 

nurse reported 

quality of care was 

associated with 

work environment 

among unit of 

different types.  

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Sjuksköterskor ifrån 49 delstater i USA. 

Inklusionskriter för forskarna var att ha med deltagare som 

arbetade inom vuxen intensivsjukvård, internmedicin, 

medicinavdelningar för vuxna, vuxenkirurgi, kombinerad 

medicin- och kirurgi för vuxna, förlossning, psykiatri, 

vuxenrehabilitering, neonatal intensivvård, kombinerad 

medicin- och kirurgi för barn, pre-operativ avdelning, 

interventionell verksamhet, ambulans samt akutavdelningar.  

 

Urvalsförfarande: Forskarna har i studien använt sig utav 

svaren från NDNQI-enkät som skickades ut 2012 till 

sjuksköterskor vid 49 delstater i USA. 

 

Slutlig studiegrupp: Totalt svarade 179 052 sjuksköterskor på 

enkäten. 91% av sjuksköterskorna var kvinnor och 9% män.  

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data. 

 

  

Hög 

 

Styrkor:  

Många deltagare 

från olika 

verksamheter ökar 

möjligheten att 

generalisera 

studien.  

 

Svagheter:  

Ingen information 

kring 

exklusionskriterier 

samt hur stort 

bortfallet var.  

Vårdkvalité skiljer sig åt 

mellan olika avdelningar.  

 

En bra arbetsmiljö hade 

inverkan på hur 

sjuksköterskan såg på 

vårdkvalitén och 

avdelningar som hade en 

god arbetsmiljö skattade 

procentuellt vårdkvalitén 

som god högre. 

 



 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land 

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

McHugh, M., Kutney-Lee, A., 

Cimiotti, K., Sloane, M. & Aiken, 

L. (2011). Nurses widespread job 

dissatisfaction, burnout, and 

frustration with health benefits 

signal problems for patient care. 

Health Affairs 30(2). 202-210.  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1

377/hlthaff.2010.0100 

 

 

USA  

 

The goals of our 

study were threefold. 

First, we compared 

burnout, overall job 

satisfaction, and 

satisfaction with 

specific aspects of 

the job between 

nurses in different 

roles and settings. 

Second, we 

evaluated whether 

the level of burnout 

and job satisfaction 

among those 

providing direct 

patient care in a 

hospital varied as a 

function of the 

environment in 

which the nurse 

works. Third, we 

estimated the effect 

of nurse burnout and 

job satisfaction on 

patient satisfaction 

with hospitals. 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Sjuksköterskor i USA. 

 

Urvalsförfarande: Forskarna har i studien använt sig av data 

ifrån ett flertal undersökningar som är gjorda i USA. Data som 

använts härstammar från formulär som är besvarade av både 

sjuksköterskor samt patienter.  

 

Slutlig studiegrupp: Totalt innehåller studien svar ifrån 95 499 

sjuksköterskor.  

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data.  

Medelhög  

 

Styrkor:  

Högt deltagande 

på många sjukhus 

vilket ökar 

möjligheten till 

generaliserbarhet.  

 

Svaghet:  

Ingen information 

kring inklusion- 

och 

exlusionskriterier. 

Svag beskrivning 

i analysen kring 

vilka statistiska 

metoder som 

använts.  

Nästan fyra av tio 

upplevde att 

arbetsbelastningen 

gjorde att dem 

missade viktiga 

förändringar i 

patienternas 

välmående. Lika 

många rapporterade 

att arbetsbelastningen 

fick dem att missa 

viktig information i 

överrapporteringen.  

 

Arbetsmiljön hade 

betydelse i hur 

sjuksköterskan 

uppfattade sitt arbete.  

 

Arbetsmiljö och 

sjuksköterskebemanni

ng hade inverkan på 

hur patienten 

upplevde sin vård och 

ifall de skulle 

rekommendera 

sjukhuset. 

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1377/hlthaff.2010.0100
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1377/hlthaff.2010.0100


 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och  

land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Smith, J., Morin, K., Wallace, L 

& Lake, E. (2018). Association of 

the nurse work environment, 

collective efficacy and missed 

care. Western Journal of Nursing 

Research 40(6).  

10.1177/0193945917734159 

 

 

USA  

The specific aims 

of this study were 

to (a) describe the 

frequency of 

missed nursing care 

in a multihospital 

U.S. sample, (b) 

determine the 

relationship 

between the nurse 

work environments 

and missed care, 

and (c) explore the 

association of the 

nurse work 

environment and 

collective efficacy 

with missed 

nursing care. 

Metod: Kvantitativ metod. 

 

Population: Legitimerade sjuksköterskor i USA. 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades med mail efter lista 

som administrationen på sjukhusen tagit fram. Deltagarna fick 

sedan en elektronisk länk till enkäten och även mail med 

informerat samtycke.    

 

Slutlig studiegrupp: 283 sjuksköterskor svarade på enkäten. 43 

utav dessa exkluderas från studien på grund av ej fullständiga 

svar. Det slutliga antalet deltagare var 233 sjuksköterskor. 216 av 

dessa var kvinnor och 17 män. 

 

Design: Tvärsnittsstudie med enkätfrågor.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analyser data.  

Hög 

 

Styrkor:  

Väl beskriven kring 

insamling utav data 

och analys.   

 

Svagheter:  

Ingen information 

kring inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

  

En bra arbetsmiljö 

hade utslag i bättre 

kollegialt samarbete 

vilket gav utslag i 

mindre missad vård 

ifrån sjuksköterskan.  

 

Vanligaste missade 

vården var bland 

annat ej fullständig 

dokumentation och 

munvård. 

 



 

 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift, sidnr och 

 land 

Syfte Metod  

 

Värdering  Resultat  

Van Bogaert, P., Meulemans, H., 

Clarke, S., Vermeyen, K & Van 

de Heyning, P. (2009). Hospital 

nurse practice environment, 

burnout, job outcomes and quality 

of care: test of a structural 

equation model. Journal of 

Advanced Nursing 65(10) 2175-

2185 

 

 

Belgien 

The aim of the study 

was to investigate 

relationships 

between nurse 

practice 

environment, 

burnout, job 

outcomes and nurse‐

assessed quality of 

care 

Metod: Kvantitativ metod.  

 

Population: Forskarna inkluderade sjuksköterskor som 

arbetade på medicin, kirurg- eller intensivvårdsavdelningar på 

två sjukhus i Belgien, ett allmänsjukhus samt ett 

universitetssjukhus.  

 

Urvalsförfarande: En kontaktperson på vardera sjukhus 

ansvarade till att dela ut samt hämta in frågeformulär under en 

fyra veckors period. Frågeformuläret delades ut till 689 

sjuksköterskor.  

 

Slutlig studiegrupp: Totalt deltog 401 sjuksköterskor i 

studien. 84% av deltagarna var kvinnor. 

 

Design: Tvärsnittsstudie med frågeformulär.  

 

Analys: Beskrivande statistik användes för att analysera data. 

Hög 

 

Styrkor:  

Väl beskriven 

metod- och 

resultatdel.  

 

Svaghet:  

Då studien enbart 

är gjord på 2 

sjukhus kan 

generaliserbarheten 

ifrågasättas. 

Koppling mellan 

sjuksköterskans 

relation till läkare 

samt stöd från 

organisation och 

ledning vilket sågs i 

sjuksköterskans 

prestation.  

 

Vårdkvalité sågs 

som direkt koppling 

till chefen på 

sjuksköterskans 

avdelning. 

 


