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Abstract 

Background: We are facing a global lack of working nurses since nurses end their carrier 
earlier than their planned retirement. The psychosocial work environment is a big problem 
in the nursing field and affects the nurses´ health status, suffering and stress level. 

Aim: The aim with this study was to describe nurses´ perceptions of factors that affects 
their psychosocial working environment. 

Method: A literature overview 

Results: The collegial relationships, the workplace manager, the structure of the working 
hours and the organization and staffing makes the ground for however the nurses will 
appreciate and stay at their workplace, or if they are going to dislike the work and leave 
either the workplace or the nursing-field entirely.   

Conclusion: Adequate staffing, good relations with the co-workers, a manager that sees 
and appreciates the nurses is work environmental factors that increase the chances that 
the nurses is going to appreciate their work, and remain at their workplace. To achieve a 
good work environment there should be enough time for the nurses´ to take good care of 
the patients and colleagues. There should also be a supporting management at the work 
place and a good cooperation in the working team.  

 
 



 
 

A mean manager, understaffing, bad relationships with colleagues, and a lack of trust and 
independence increases the risk that the nurses will leave both the workplace and the 
entire nursing field.    

Keywords: burn-out, intention to leave, nurse, psychosocial aspects, work environment 
  

 
 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Den psykosociala arbetsmiljön lägger grunden till huruvida sjuksköterskor trivs på sin 
arbetsplats eller ej. En god arbetsmiljö ger förutsättningar för god hälsa, välbefinnande 
och tillfredställelse med arbetet. God arbetsmiljö baseras på bra relationer och tillräckligt 
stöd från kollegor och chefer. Det ska finnas tid för återhämtning inom arbetets ramar, 
vilket uppnås via adekvat bemanning. 

En dålig psykosocial arbetsmiljö resulterar i interna konflikter, utbrändhet och 
sjukskrivningar. Faktorer som ligger till grund för dålig psykosocial arbetsmiljö är 
skiftarbete, kränkande ledare, långa arbetspass, hög arbetsbelastning och bristande 
kollegialt stöd från medarbetare och chefer. Flera sjuksköterskor byter även yrke till följd 
av dålig psykosocial arbetsmiljö.  

Det är viktigt att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors psykosociala 
arbetsmiljö för att möjliggöra ett adekvat framtida förbättringsarbete. Ur ett 
samhällsperspektiv är det viktigt att förhindra att arbetsföra sjuksköterskor byter yrke 
innan planerad pension. 
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Inledning  
 
Oavsett var sjuksköterskor arbetar är arbetsmiljön en del av arbetet. En god arbetsmiljö ger 
förutsättningar att utföra sitt arbete och ge patientsäker vård. Enligt Statistiska Centralbyrån 
[SCB] (2008) var hälso- och sjukvårdspersonal den största arbetskategorin i Sverige sett till 
antalet arbetande individer år 2007. Enligt Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag [AFA] 
arbetsskaderapport (2012) var det en till två sjuksköterskor av 1000 arbetande som var med om 
en allvarlig arbetsplatsolycka år 2010.  
 
Många sjuksköterskor byter yrkeskategori eller blir utbrända. En hög arbetsbelastning, stress 
och psykisk påverkan på grund av arbetsuppgifterna och arbetsplatsens struktur gör att 
sjuksköterskor tröttnar på yrket. Breau och Rhéaume (2014) beskriver att sjuksköterskors 
arbetsmiljö är en betydande faktor gällande arbetsrelaterade påfrestningar, utbrändhet, missnöje 
med sitt arbete och viljan att byta yrke.  
 
Den psykosociala arbetsmiljön är relevant för sjuksköterskors yrkesutövning och hälsa. Enligt 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ingår det i yrkesrollen att befrämja sina kollegors 
hälsotillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF] 2014). Att veta vad som påverkar 
sjuksköterskors hälsa relaterat till arbetsmiljö ger förutsättningar för förändringsarbete. Detta 
bidrar till ökad patientsäkerhet och arbetskvalitet.  
 
Eftersom många sjuksköterskor avslutar sin yrkeskarriär i Sverige är det viktigt att undersöka 
de bakomliggande faktorerna för att motverka en ökad brist på sjuksköterskor i Sverige. SCB 
(2014) rapporterar att det finns en risk för brist på 160 000 personer inom vård- och 
omsorgssektorn år 2035. Gustavsson, Hultell och Rudman (2013) skriver att 10 % av alla 
nyutbildade sjuksköterskor funderar på att lämna yrket på grund av undermålig arbetsmiljö och 
dåliga arbetsvillkor. Inom en femårsperiod har 20 % en intention att lämna yrket och 30 % 
upplever utbrändhetssymtom de första yrkesverksamma åren. Liknande resultat framkom i en 
studie av Ishihara, Ishibashi, Takahashi och Nakashima (2014). Drygt 8 % av alla deltagande 
nyexaminerade sjuksköterskor övervägde att lämna yrket. Som skäl angavs bland annat 
missnöje med sin arbetsplats, bristande socialt stöd samt hinder i arbetet på grund av 
organisation och den fysiska miljön. 
 
Förhoppningen är att denna studie bidrar till ökad förståelse av arbetsmiljöfaktorer samt ger 
kunskap och förutsättningar för nödvändigt förbättringsarbete. 
 

Bakgrund 
 
Arbetsmiljö 
Nationalencyklopedin (2016a) definierar miljö som “omgivning, omgivande förhållanden”, där 
olika organismer, människor och djur existerar. Bonniers svenska ordbok (2006) beskriver två 
dimensioner av miljö. Dels fysisk miljö där bland annat vatten, luft och arbetsplatsen ingår och 
dels psykisk miljö som inkluderar de människor som omger oss. Enligt Iseskog (2010) innebär 
arbetsmiljö fysiska, psykiska och sociala upplevelser hos en arbetstagare. Upplevelserna utgörs 
bland annat av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisationen. Svenska Akademiens Ordlista 
[SAOL] (2015a) definierar arbetsmiljö som ”ställning på arbetsmarknaden, yrke” (s. 41). 
Psykosocial miljö grundar sig i individens uppfattning om hur det är att befinna sig i en viss 
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miljö (Ylikangas, 2012). Den psykosociala miljön innefattar relationer, tillgång till information, 
attityder, kommunikation samt möjlighet till samvaro och privatliv (Ylikangas, 2012). 
 
Enligt vårdvetenskapen innebär miljö individens omgivning. Miljön utgår från individens 
livsvärld (Ylikangas, 2012). Nationalencyklopedin (2016b) beskriver att miljön innefattar 
arbetsplatsens förhållanden, vilka utgörs av de risker som kan finnas och huruvida 
arbetsplatsens miljö är tillfredsställande. Kraven på säkerhet ska utgå från arbetet och miljön 
ska anpassas efter människan. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska bland annat 
arbetsorganisationen och arbetsinnehållet utformas så att arbetstagaren inte utsätts för psykisk 
belastning som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Lön och arbetstid ska bestämmas med 
hänsyn till arbetet (SFS 1977:1160). 
 
Arbetsmiljöns påverkan på arbetstagarnas välbefinnande är ett problemområde som är aktuellt 
i hela världen. Aiken et al. (2011) har undersökt arbetsförhållanden och dess påverkan på 
sjuksköterskor i nio länder. Resultatet visar att mellan en tredjedel och en fjärdedel av sjukhusen 
i alla nio länder har bristande arbetsmiljö samt att bra sjukhusmiljö leder till lägre risk för 
utbrändhet bland sjuksköterskor och att färre överväger att lämna yrket. Buchan och Aiken 
(2008) belyser vikten av hållbar arbetsmiljö i syftet att motverka sjuksköterskebrist. Den 
globala sjuksköterskebristen beror inte nödvändigtvis på att det finns för få sjuksköterskor men 
på att för få sjuksköterskor orkar arbeta i den arbetsmiljö som finns (Buchan & Aiken, 2008). 
 
God arbetsmiljö 
Folkhälsomyndigheten (2013) förklarar vikten av god arbetsmiljö för bra hälsa. God 
arbetsmiljö innefattar trygghet och framställs som en miljö där individen känner sig säker, sedd, 
delaktigt, kunnig och upplever sig ha kontroll över sitt arbetsutövande. Arbetsplatsen ska vara 
hälsofrämjande samt eftersträva ett hälsofrämjande arbetsliv (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
En faktor som leder till en god arbetsmiljö är då arbetstagaren har möjlighet att påverka sitt 
arbete (Arbetsmiljöverket, 2002), vilket hjälper arbetstagaren att hantera olika typer av 
belastningar. En god arbetsmiljö uppnås via medmänskligt stöd, eftersom det betryggar flera av 
våra mänskliga grundläggande behov. Det medmänskliga stödet leder således till hälsa och 
välbefinnande. Arbetsmiljöverket beskriver fyra typer av stöd som leder till en god psykosocial 
arbetsmiljö. Instrumentellt stöd, informativt stöd, värderande stöd och känslomässigt stöd. 
 
Instrumentellt stöd innefattar direkta insatser under stressade situationer, exempelvis att inkalla 
extrapersonal vid hög arbetsbelastning. Det informativa stödet innebär kommunikation mellan 
kollegor för att reda ut oklarheter. Ett värderande stöd innefattar arbetsplatsens ledning och 
handlar om konstruktiv kritik och utredning av förväntningar och krav bland arbetstagarna på 
en arbetsplats. Det känslomässiga stödet karaktäriseras av medkänsla för sin kollega och 
innebär att arbetstagaren får gehör för sina känslor och bekymmer (Arbetsmiljöverket, 2002).  
 
Enligt Castaneda och Scanlan (2014) är en av de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse 
bland sjuksköterskor en bra relation med medarbetarna och patienterna. Samarbetsförmåga, god 
kommunikation och harmonisk stämning på jobbet bidrar till sjuksköterskornas välbefinnande 
(Castaneda & Scanlan, 2014). När sjuksköterskorna värderar verksamhetens ledning högt och 
har en bra relation med läkare samt upplever känslomässig utmattning i lägre grad bedömer 
sjuksköterskorna sin arbetsmiljö som tillfredställande (Van Bogaert, Clarke, Roelant, 
Meulemans & Van de Heyning, 2010). 
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Dålig arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket (2015) skriver att de vanligaste riskerna inom hälso- och sjukvården beror 
på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön 
innefattar risker såsom hot och våld från patienter, konflikter med kollegor och hög 
arbetsbelastning. Inom den fysiska arbetsmiljöns negativa aspekter ryms undermåliga 
förutsättningar för ett ergonomiskt arbete. Iseskog (2010) exemplifierar dålig arbetsmiljö med 
icke-ergonomiska stolar, ventilationssystem som drar och rädsla för ny teknik. Ifall 
arbetstagaren upplever tekniken som komplicerad eller bygger upp negativa förväntningar kan 
negativ stress uppstå, vilket innebär dålig arbetsmiljö (Iseskog, 2010). 
 
Arbetsmiljöverkets (2002) exempel på dålig arbetsmiljö är konflikter på arbetsplatsen, 
oregelbundna arbetstider, långvarigt övertidsarbete och otillräcklig tid för vila och 
återhämtning.  
 
Hälsa 
Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som innebär mer än frånvaro av sjukdom 
(Nationalencyklopedin, 2016c). World Health Organisation [WHO] (1946) definierar hälsa 
som totalt välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt sett. Hälsan är en resurs för det 
vardagliga livet, och är inte direkt korrelerat till frånvaro av sjukdom. Enligt United Nations 
Universal Declaration of Human Rights (1948) ska hälsa vara en grundläggande mänsklig 
rättighet. Socialstyrelsen (2009) förklarar att hälsobegreppet omfattar två dimensioner: den ena 
är professionellt bedömd och den andra är självskattad och relateras framförallt till den egna 
förmågan att uppleva hälsa. 
 
Henderson (1997) har beskrivit 14 omvårdnadsaktiviteter som varje individ bör utföra 
självständigt när hen har hälsa, eller med hjälp av vårdare vid sjukdom. Henderson beskriver 
hälsa som ett tillstånd då individen är “komplett”, “hel” och “oberoende” i sin förmåga att 
tillfredsställa sina grundläggande behov. Ärftlighet, utbildningsnivå, intellekt, ålder och kultur 
påverkar hälsan. Hälsa utgår från individens uppfattning om vad hälsa innebär (Henderson, 
1997). Enligt Eriksson (1994) är hälsa något naturligt och inneboende hos människan. Eriksson 
menar på att hälsa är ett varande, inte ett tillstånd. Att uppleva sig som hel är att ha hälsa.  
 
Antonovsky (1987) beskriver hälsobegreppet utifrån ett salutogenetiskt perspektiv, vilket 
innebär att se människan som en helhet. Hälsa förklaras utifrån friskhet och sjukdom som två 
ytterspetsar på ett kontinuum. Faktorer som påverkar hälsan är stressorer. Stressorernas 
inverkan på människan är inte förutsägbara och kan påverka individen positivt eller negativt. 
Hur individen hanterar stressorerna beror på hens motståndsresurser såsom pengar, jagstyrka 
och socialt stöd. Antonovskys teori är att en meningsfull tillvaro ger individen en god 
motståndskraft, vilket leder till hälsa. 
 
Enligt WHO (2000) innebär ett optimalt hälsotillstånd välbefinnande hos individen. 
Välbefinnande utgörs av två centrala dimensioner; dels förverkligande av individens potential 
och dels uppfyllande av ens förväntningar gällande familjen, arbetsplatsen och samhället. 
Halleröd och Seldén (2013) har studerat flerdimensionella egenskaper av välbefinnande. 
Välbefinnandet utgår från livskvalitet, livsvillkor och hälsa. Exempelvis påverkar ohälsa 
livskvaliteten och dåliga livsvillkor påverkar hälsan. Uppstår problem på ett plan påverkas 
övriga områden i livet (Halleröd och Seldén, 2013). 
 
Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2014) ingår begreppet välbefinnande i definitionen av den egna 
hälsan, då det inkluderar sjuksköterskors mentala, fysiska och själsliga välbefinnande. En viktig 
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uppgift för sjuksköterskorna är att främja varandras hälsa i syfte för att de ska kunna göra ett 
gott arbete (SSF, 2014). Teng, Chang och Hsu (2009)  beskriver att sjuksköterskors 
välbefinnande påverkar huruvida professionellt och patientsäkert de arbetar. Ju högre 
välbefinnandegrad de har, desto bättre utövar de sina arbetsuppgifter. Studien påvisar vikten av 
ett bra klimat på jobbet som främjar sjuksköterskornas emotionella stabilitet och på så vis bidrar 
till ökat patientsäkerhet. 
 
Lidande 
När hälsa beskriver människans välbefinnande på olika plan beskriver lidandet olika 
dimensioner av att må dåligt. Verbet att lida innebär att ”genomleva och utstå smärta” (Arman, 
2012, s. 186), att vara med om smärtsamma händelser, ”att genomgå, att uthärda, fördra, tåla 
och bära” (Arman, 2012, s. 186). Lidande kan också vara ett attribut till, exempelvis, en 
sjukdom: såsom att lida av cancer. Enligt SAOL (1998) innebär lidande plåga eller sjukdom.  
 
Substantivet lidande fokuserar på den mänskliga upplevelsen. Lidande som substantiv har bland 
annat synonymen plåga, pina, smärta och elände. Arman (2012) förklarar att lidande är en del 
av livet och att människan har egenförmåga till lindring av lidandet. Möjligheten att lindra 
lidandet är dock instabilt och det personliga lidandet innebär sårbarhet för individen. Lidande 
är ett av vårdens grundbegrepp och speglar människans upplevelser, vilket gör det till ett 
riktmärke som leder till omsorg och ömhet mot medmänniskan. För att kunna lindra lidande 
krävs det av medmänniskan att hon ska kunna uppmärksamma lidandet och bemöta detta. För 
sjuksköterskor kan lidande uppstå till följd av undermålig arbetsmiljö (Urban, 2014). 
Frustration upplevs när de inte kan ge vården de eftersträvar på grund av hög arbetsbelastning 
till följd av sjuksköterskebrist. Den konstanta upplevelsen av missnöje på arbetet och 
maktlöshet leder till att sjuksköterskor blir sjuka länge och slutligen utbrända (Urban, 2014).  
 
Stress och utbrändhet 
SAOL (2015b) beskriver stress som ”kroppens reaktion på psykisk och fysisk påfrestning, 
överansträngning, jäkt” (s. 1281). Cullberg (2007) förklarar stress som fysiologiska reaktioner 
vilka leder till fysisk eller psykisk påfrestning. Faktorer som leder till stress förklarar Cullberg 
som stressorer och människans reaktioner på stress är många. När en person påverkas av stress 
utsöndras stresshormoner i kroppen. Följderna blir fysiska och psykosomatiska med symtom 
som trötthet, svaghet, irritation, depression, hjärtklappning, förstoppning eller diarré, 
huvudvärk och menstruationsrubbningar och så vidare. 
 
Henriksson och Rasmusson (2013) skriver att adrenalin och noradrenalin frisätts vid stress. 
Adrenalin arbetar för att öka hjärtats pumparbete, dilaterar luftrör och blodkärl i 
skelettmuskulatur och frisätter näring från kroppens näringsförråd. Noradrenalinets funktion är 
att kontrahera blodkärl som inte är involverade i hård fysisk ansträngning, exempelvis 
matspjälkningskanalen. Arbetsmiljöverket (2002) skriver att muskulär och mental stress 
förstärker varandra. Vidare förklarar Arbetsmiljöverket att exempelvis ergonomiska brister i 
arbetsmiljön kombinerat med tidspress leder till en stor risk för belastningssjukdomar. 
 
SAOL:s definition av utbränd är ”helt utarbetad, psykiskt slut” (2015c, s. 1465). Maslach och 
Leiter (2000) förklarar att utbrändhet kan uppstå till följd av för stor arbetsbelastning, 
avsaknaden av kontroll i sitt arbete, att arbetet inte uppskattas, bristande gemenskap och orättvis 
behandling. Att bli utbränd innebär en obalans mellan individens kapacitet och kraven som 
ställs på henom. En person som är på väg att bli, eller som är utbränd upplever ofta 
överansträngning, undervärdering och bristande känsla av kontroll. Symtom på utbrändhet är 
kronisk utmattning, cynism och oengagemang i arbetet samt en ökad känsla av otillräcklighet.  
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Utbrändhetens påverkan på individen är både fysiska och psykiska problem. Det är vanligt att 
uppleva huvudvärk, mag- och tarmproblematik, högt blodtryck och trötthet. Vanliga problem 
är även ångest, depression och sömnproblem. Maslach och Leiters (2000) teori är att 
arbetsplatserna bör arbeta förebyggande mot utbrändhet, eftersom utbrändhet är ett strukturellt 
problem snarare än något som grundas i individen. Anledningarna till utbrändhet är den 
psykosociala miljön och arbetsplatsens struktur. Arbetsplatsens struktur är en bakomliggande 
orsak till utbrändhet då den lägger grunden till det mänskliga samspelet och möjligheter för 
utförandet av sitt arbete (Maslach & Leiter, 2000). 
 
Maslach och Leiter (2000) skriver att följderna av utbrändhet är själslig nedbrytning, negativ 
hälsopåverkan, risk för förlorad förmåga till anpassning och påverkan av ens livsstil. I 
extremfall föreligger risk att dö till följd av utbrändhet.  
 

Problemformulering 
Den psykosociala arbetsmiljön påverkar allmänsjuksköterskornas arbete och upplevda hälsa. 
Vad god arbetsmiljö innebär är viktigt att klargöra, eftersom en god psykosocial arbetsmiljö 
ökar förutsättningarna för att utföra ett bra arbete och trivas på sin arbetsplats, vilket leder till 
god vård med hög patientsäkerhet och ökat välbefinnande hos sjuksköterskorna. Om 
arbetsmiljön är dålig föreligger risk för vantrivsel samt att sjuksköterskorna blir utbrända och 
byter arbetsplats eller yrkeskategori. 
 
Vi vill veta vilka faktorer som bidrar till god och dålig psykosocial arbetsmiljö eftersom de har 
stor påverkan på sjuksköterskornas yrkesutövande. Kunskap om detta kan leda till 
förebyggande av sjukskrivningar. Det ger även förutsättningar för att kunna medverka i 
förbättring av arbetsmiljön samt förebygga och motverka faktorer som bidrar till dålig 
psykosocial arbetsmiljö. 
 

Syfte  
Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om faktorer som påverkar deras 
psykosociala arbetsmiljö.  

 

Metod 
En litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2012) att skapa en bild av kunskapsläget inom ett 
område eller problem genom att studera tidigare forskning. En allmän litteraturöversikt grundar 
sig i beskrivning av resultat som finns både i kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det är viktigt 
att förhålla sig kritiskt under urvalet av studier, då det föreligger risk att forskaren endast väljer 
ut studier som påvisar forskarens synpunkt. En allmän litteraturöversikt ska vara beskrivande 
och syftar inte till att dra några egna slutsatser (Friberg, 2012).  
 
Vi har valt att göra en litteraturöversikt eftersom vi vill skapa en överblick av faktorer som 
påverkar sjuksköterskors arbetsmiljö. 
 
Litteratursökning 
Inledningsvis gjordes en systematisk sökning på flera sökord för att se huruvida området var 
beforskat sedan innan eller inte. Friberg (2012) rekommenderar att börja arbetet med att skapa 
ett helikopterperspektiv för att bevara ett öppensinnat och kreativt arbetssätt. Ett 
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helikopterperspektiv innebär att skapa en bred bild av ämnet som ska studeras innan forskarna 
exempelvis bestämmer sig för ur vilket perspektiv studien ska skrivas (Friberg, 2012). Utifrån 
detta upptäckte vi att det fanns många studier som handlade om den psykosociala arbetsmiljön. 
Därför bestämde vi att fokus skulle riktas mot den psykosociala arbetsmiljön, och de studier 
som hade fysisk arbetsmiljö som enda fokus valdes bort. Eftersom det blev många träffar på 
psykosocial arbetsmiljö användes inte sökordet ”psychosocial environment”.  
 
Enligt Friberg (2012) är det viktigt att noggrant täcka upp med valda artiklar för det forskarna 
vill studera. Detta görs genom att omsorgsfullt välja sökord och eventuellt göra flera sökningar 
med olika kombinationer av sökorden. 
 
Vi gjorde systematisk sökning i databaserna Cinahl och Pubmed. Begränsningar var att alla 
studier var skrivna på engelska, peer-reviewed, kvalitativa eller kvantitativa, relevanta att 
relatera till den arbetande sjuksköterskan och var genomförda mellan 2010 och 2016. Sökorden 
”Nurses” och ”Work Environment”/”Workplace” förekom i varje sökning eftersom vårt fokus 
låg på arbetsmiljö ur ett sjuksköterskeperspektiv. Andra sökord som användes för sökningen i 
databasen Cinahl var ”Social Environment”, ”Nurse Attitude”, ”Employee Attitude”, ”Burnout, 
Professional”, “Job Satisfaction” och “Job Performance”. I databasen Pubmed användes 
ämnesorden ”Health Care Facilities, Manpower, and Services”. 
 
Under sökningarna använde vi oss av Boolesk söklogik (Östlundh, 2012), vilket innebär att 
söka med hjälp av operatörer för att kartlägga vilket samband sökorden har till varandra. Vid 
sökningarna använde vi sökoperatörerna AND och OR. Operatören AND är den vanligaste 
sökoperatören och kopplar ihop sökord. Operatören OR används för att söka begrepp som kan 
beskrivas med olika ord (Östlundh, 2012). Sökhistoriken presenteras i bilaga I. 
 
Urval 
Enligt Friberg (2012) måste urvalet avgränsas med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. 
Psykosociala aspekter på sjuksköterskors arbetsmiljö var inklusionskriteriet. Efter en första 
överblick av befintlig litteratur inom ämnet gjordes upptäckten att de flesta artiklar handlade 
om psykosocial arbetsmiljö.  
 
Exklusionskriterierna i examensarbetet var studier med patient- eller anhörigperspektiv, 
eftersom vi ville ha sjuksköterskeperspektivet. Studier som handlade om miljön på 
specialistavdelningar- och mottagningar och studier som var skrivna ur ett 
specialistsjuksköterskeperspektiv exkluderades då vår studie ska vara relevant för 
allmänsjuksköterskor som arbetar på olika arbetsplatser. Studier som fokuserade på “practical 
nurses” eller “licenced practical nurses” exkluderades eftersom begreppen innebär att en person 
inte har sjuksköterskelegitimation. De studier som enbart fokuserade på fysisk arbetsmiljö 
exkluderades. 
 
Efter utförd litteratursökning och tillämpning av exklusions- och inklusionskriterier valdes 18 
artiklar för kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av mallar som var 
utarbetade av Högskolan Väst (se bilaga II; III). Kvalitetsgranskningen syftar till att avgöra om 
artiklarna skall inkluderas eller exkluderas från studien (Friberg, 2012). Tretton artiklar valdes 
till resultat då resterande studier antingen var av bristande kvalitet eller inte svarade mot vårt 
syfte. Alla artiklar presenteras kortfattat i bilaga IV.  
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Analys 
Samtliga artiklar har enskilt lästs flera gånger om för att få en djup förståelse för innehållet i 
envar. Därefter gjordes separata enskilda analyser av studiernas resultat, för att sedan jämföras 
mellan oss. Detta för att få en bredare förståelse för innehållet och minska risken för 
feltolkningar. Friberg (2012) skriver om vikten av att läsa studierna flera gånger om för att 
förstå dess innebörd. 
 
Studierna lästes, gemensamt, igenom fler gånger med fokus på studiernas resultat. I varje artikel 
valdes därefter de delar av resultatet som svarade mot syftet med denna studie. Inledningsvis 
låg fokus på negativa och positiva aspekter gällande sjuksköterskors arbetsmiljö. Meningar som 
svarade till syftet skrevs ned på papperslappar och numrerades för att veta vilken mening som 
tillhörde vilken studie. Papperslapparna sorterades in i två högar där en handlade om positiva 
och en om negativa aspekter. Efter denna sortering gjordes en ny sortering eftersom vi under 
denna fas upptäckte att det fanns andra samband mellan olika lappar. De funna gemensamma 
faktorerna handlade om arbetets tid och utformning, relationer med kollegor och chefer, 
organisatoriska strukturer och övriga faktorer som inte passade till något tema, men ändå kändes 
relevanta för studien. Vissa meningar i den sistnämnda högen sorterades bort eftersom det inte 
fanns en tillräckligt tydlig koppling till syftet, och vissa meningar valdes in i våra andra teman.  
Enligt Friberg (2012) ska innehållet delas in i lämpliga teman eller kategorier där varje tema 
eller kategori har en tydlig sammanhängande substans. 
 

Resultat 
Den psykosociala arbetsmiljöns utformning påverkade sjuksköterskors hälsa samt vilja att 
stanna på arbetsplatsen eller att lämna såväl arbetsplatsen som yrket. Arbetstidens förläggning, 
ledarskapen, kollegiala relationer samt organisation och bemanning var faktorer som låg till 
grund för sjuksköterskors arbetsmiljö. 
 
Tabell 1. Presentation av resultatets teman. 

Teman: Arbetstidens 
förläggning 

Ledarskap 

 

Kollegiala 
relationer 

 

Organisation och 
bemanning 

 

 
Arbetstidens förläggning 
Arbetspassens upplägg var en viktig faktor i sjuksköterskornas arbetsmiljö som påverkade både 
deras hälsa, tillfredställelse med arbetet och god balans mellan arbete och familjeliv (Estryn-
Béhar & Van Der Heijden, 2012; Huntington et al. 2011).  

Många sjuksköterskor upplevde skiftarbete, delade turer och tolvtimmarspass dagtid eller 
nattetid som problematiskt. Framförallt var det svårt att få en regelbunden sömnrytm vid 
skiftarbete eller nattarbete. Skiftarbete ledde till konstant trötthet hos sjuksköterskorna eftersom 
de inte upplevde en stabil dygnsrytm (Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012; Huntington et 
al. 2011). Nattarbete hade negativ inverkan på livsrytmen samt ledde till upplevelse av att inte 
ha kontroll över sitt sociala liv (Huntington et al. (2011). 

Sjuksköterskor vars arbetspass var tio eller tolv timmar beskrev sin hälsa som sämre jämfört 
med de sjuksköterskor som arbetade åttatimmarspass (Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012). 
Arbetspass på tio timmar nattetid, tolv timmar dagtid, delade turer, helgarbete eller skiftarbete 
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ledde till minskat välbefinnande och missnöje med arbetsschemat. Sjuksköterskorna som 
arbetade på detta sätt upplevde i en större utsträckning utbrändhetssymtom, trötthet och dålig 
sömnkvalitet (Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012). Huntington et al. (2011) kom i sin 
kvalitativa studie fram till att förkortade arbetspass ledde till ökad hälsa och välbefinnande hos 
de arbetande sjuksköterskorna. Deltidsarbete ledde till bättre balans mellan arbete och 
familjeliv (Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012).  

Skiftarbete hade negativt inverkan på tillfredställelse med arbetet eftersom sjuksköterskor 
upplevde det problematiskt att arbeta skift och ha ett normalt socialt liv (Estryn-Béhar & Van 
Der Heijden, 2012; Huntington et al. 2011). Sjuksköterskor som arbetade tolv timmar dagtid 
hade lättare att hitta god balans mellan arbete och familjeliv jämfört med andra typer av 
arbetspass. De som arbetade skift eller tolv timmar nattetid visade på större problem kring 
privatlivet, vilket även gällde tiotimmarspass nattetid. En lösning på denna problematik var att 
sjuksköterskorna gick längre arbetspass och därmed reducerade antalet arbetspass per månad. 
Även åttatimmarspass nattetid minskade risk för obalans mellan arbete och familjeliv (Estryn-
Béhar & Van Der Heijden, 2012).  

Enligt Estryn-Béhar och Van Der Heijden (2012) var sjuksköterskor som arbetade skift och 
tolvtimmarspass dagtid eller nattetid rädda för att begå misstag och upplevde dåligt lagarbete 
på arbetsplatsen. De var mer benägna att deltaga i konflikter och vara missnöjda med arbetet.  

 

Ledarskap  
Bra ledarskap minskade risken för utmattning och att sjuksköterskorna blev känslokalla och 
känslomässigt avtrubbade (Leineweber et al. 2014). Det hade även en signifikant inverkan på 
sjuksköterskornas upplevda egenmakt (Spence Laschinger, Finegan & Wilk, 2011). Graden av 
egenmakt påverkade i stor grad hur arbetet upplevdes. Mycket egenmakt påverkade 
sjuksköterskorna positivt eftersom det ledde till upplevd nöjdhet över arbetet. Bra ledarskap 
minskade risken för att sjuksköterskorna blev känslokalla och känslomässigt avtrubbade och 
upplevd egenmakt minskade risken för utmattning (Spence Laschinger et al. 2011).  

Van der Heijden et al. (2010) kom fram till att stöd från chefen ledde till en minskad risk för att 
sjuksköterskorna skulle lämna professionen. Det framkom även att ifall chefen gav sina 
anställda ett bra socialt stöd stöttade även kollegorna varandra mentalt i en större utsträckning. 
Detta ledde till ökad nöjdhet över arbetet och minskade risken för att sjuksköterskorna skulle 
lämna yrket. I studien framkom att det sociala stödet från arbetsledningen minskade med 
sjuksköterskornas stigande ålder. Överlag uppgav sjuksköterskorna bristande socialt stöd från 
cheferna. 

Rodwell, Bronetto, Demir, Shacklock och Farr-Wharton (2014) beskrev hur chefer med ett 
kränkande ledarskap påverkade de arbetande sjuksköterskorna. Det kränkande ledarskapet 
förklarades via chefer som utövade personangrepp i form av elaka kommentarer, förlöjligande 
av de anställda och ryktesspridning om de anställda. Cheferna kunde även missbruka sitt 
ledarskap till att dela upp arbetsuppgifter orättvist eller isolera specifika sjuksköterskor, såväl 
från sig själva som från övriga kollegor.  

Överhopning av arbetsuppgifter från cheferna hade en negativ inverkan på sjuksköterskornas 
upplevda nöjdhet över arbetet (Rodwell et al. 2014). För många arbetsuppgifter ledde till att 
sjuksköterskorna i stor utsträckning övervägde att sluta. Personangrepp från cheferna gentemot 

8 
 



 
 

sjuksköterskorna bidrog till negativ psykisk inverkan, vilket resulterade i funderingar kring att 
sluta.  

Ett avvikande resultat var att isolering av enskilda sjuksköterskor från chef och kollegor gjorde 
att sjuksköterskorna trivdes på arbetsplatsen och ville stanna (Rodwell et al. 2014).  

 

Kollegiala relationer 
Van der Heijden et al. (2010) skrev att ju bättre den sociala arbetsmiljön var, desto större var 
chansen att sjuksköterskorna ville stanna inom yrket. Kollegialt stöd motverkade övervägandet 
att lämna yrket (Chen et al. 2016; Van der Heijden et al. 2010). Det sociala stödet påverkade 
sjuksköterskornas upplevelse av att känna sig värdefulla på arbetsplatsen och därmed viljan att 
stanna (Chen et al. 2016). Huntington et al. (2011) beskrev att sjuksköterskor som hade ett bra 
kollegialt stöd valde att stanna på arbetsplatsen fastän övriga omständigheter på arbetsplatsen 
var undermåliga. En välfungerande relation mellan läkare och sjuksköterskor hade positiv 
inverkan på sjuksköterskors överväganden att stanna (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016). 
Socialt stöd hade även hälsofrämjande effekt via ökad motståndskraft mot ångest. Låg status på 
arbetet, för starkt engagemang och dålig relation mellan sjuksköterska och patient bidrog till 
arbetsrelaterad ångest (Gao et al. 2012). 

Bristande socialt stöd ledde till funderingar att lämna yrket (Van der Heijden et al. 2010). I 
samma studie beskrevs det att äldre sjuksköterskor fick ett minskat socialt stöd jämfört med de 
yngre sjuksköterskorna på arbetsplatsen samt att bristande kollegialt stöd var ett utbrett problem 
i Europa. Huntington et al. (2011) kom också fram till att sjuksköterskor var dåliga på att stötta 
varandra och att kulturen på arbetsplatsen ofta hade ett inslag av mobbning, ojämställdhet samt 
nepotism. Nepotismen på arbetsplatserna innebar gynnande eller missgynnande av specifika 
individer.  

Estryn-Béhar och Van Der Heijden (2012) kom fram till att sjuksköterskor som upplevde dålig 
sammanhållning i arbetsgruppen löpte tre gånger större risk att bli utbrända jämfört med de som 
upplevde ett bra samspel i gruppen. Dålig sammanhållning i arbetsgruppen ledde till försämrad 
upplevd arbetsförmåga och rädsla för att begå misstag i arbetet. Det ökade även risken för att 
byta arbetsplats eller fundera på att lämna yrket. Sjukskrivningar var en påtaglig riskfaktor till 
följd av dålig sammanhållning inom arbetsgruppen. Liknande resultat fick Tourangeau, 
Cranley, Spence Laschinger och Pachis (2010), som skrev att svag sammanhållning inom 
arbetsgruppen ledde till att sjuksköterskor ville sluta. Enligt Lee och Akthar (2011) ledde 
spänningar i arbetsgruppen till en ökning av utmattning, minskad arbetsförmåga och att 
sjuksköterskorna blev känslokalla och känslomässigt avtrubbade, vilka var symtom vid 
utbrändhet.  

Organisation och bemanning 
Utformningen av organisation och bemanning hade inverkan både på sjuksköterskors hälsa och 
vilja att stanna på arbetsplatsen. Arslan Yurumezoglu och Kocaman (2016) skrev att adekvat 
bemanning och tillräckliga resurser ledde till färre sjuksköterskor ville lämna organisationen. 
Enligt Leineweber et al. (2014) reducerade tillräcklig bemanning risken för utbrändhet, 
eftersom det vid en adekvat bemannad arbetsplats fanns större utrymme för att utföra ett gott 
arbete. Enberg, Sundelin och Öhman (2013) såg att många sjuksköterskor överansträngde sig 
på arbetet. Nästan hälften av sjuksköterskorna upplevde bristande belöning i sitt arbete och en 
femtedel upplevde en obalans mellan arbetsinsatsen och belöningen. De sjuksköterskor som 
upplevde en hög arbetsinsats var predisponerande för ett för starkt engagemang som gjorde att 
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sjuksköterskorna tog med sig arbetet hem. För starkt engagemang och obalans i insats och 
belöning ledde till missnöje med arbetet (Enberg et al. 2013). 

Befordringsmöjligheter ökade chanserna för att sjuksköterskorna skulle vilja stanna på 
arbetsplatsen (Chen et al. 2016). Att arbeta på mindre sjukhus och ha regelbundna mattider var 
skyddsfaktorer mot arbetsrelaterad ångest (Gao et al. (2012).  

McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane och Aiken (2011) undersökte tre sjuksköterskegrupper; 
de som arbetade med direkt patientkontakt, de som inte arbetade med direkt patientkontakt – 
exempelvis avdelningschefer, och sjuksköterskor som arbetade inom andra branscher. 
Sjuksköterskorna som arbetade med direkt patientkontakt på sjukhus och sjukhem var mycket 
mer missnöjda med sina arbeten samt utbrända i en större utsträckning jämfört med de 
sjuksköterskor som inte hade någon patientkontakt. Missnöjet berodde på dåliga avtal och stress 
på arbetet (McHugh et al. 2011). 

I samma studie påvisades att hälften av alla sjuksköterskor som arbetade på sjukhem och drygt 
en tredjedel av de som arbetade på sjukhus rapporterade att för hög arbetsbelastning ledde till 
att viktiga patientsymtom missades. Detta påverkade sjuksköterskornas arbetskvalitet negativt 
(McHugh et al. 2011). Hög arbetsbelastning ledde till undermåliga kollegiala rapporter 
(McHugh et al. 2011). Enligt Estryn-Béhar och Van Der Heijden (2012) ledde undermåliga 
rapporter och störmoment på arbetsplatsen till en ökad rädsla för att begå misstag i sitt arbete 
vilket var en riskfaktor för utbrändhet. Störmoment på arbetsplatsen och höga krav ledde till 
utbrändhet, dålig arbetsförmåga och övervägning att lämna arbetsplatsen. Höga krav, att 
beordras arbeta med kort varsel och missnöje med överrapporteringar ledde till sjukskrivningar 
(Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012). 

Sjuksköterskor som var nöjda med sin arbetsmiljö även var nöjda med arbetet. Det sågs ett 
samband mellan att sjuksköterskor som var nöjda med sin arbetsmiljö även var nöjda med sina 
löner och förmåner (McHugh et al. 2011). 

Huntington et al. (2011) skrev att oergonomiskt arbete ledde till hälsoproblem för 
sjuksköterskorna.  Bland annat var det flera sjuksköterskor som klagade på ryggproblem till 
följd av dålig arbetsmiljö. Det sjuksköterskorna upplevde som problematiskt med dålig fysisk 
arbetsmiljö var det bristande organisatoriska engagemanget gällande sjuksköterskornas hälsa. 
Sjuksköterskorna kände sig nedvärderade när organisationen inte brydde sig om dem. I samma 
studie framkom det även att flera sjuksköterskor övervägde att lämna yrket, eller hade redan 
gjort det, på grund av en orimlig arbetsbörda (Huntington et al. 2011). Tvärtemot ledde bra 
organisatoriskt stöd till ökad tillfredsställelse med arbetet (Tourangeau et al. 2010). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka bakomliggande faktorer i sjuksköterskors 
psykosociala arbetsmiljö, och vilken påverkan faktorerna hade på sjuksköterskorna tedde sig 
valet av litteraturöversikt lämpligt. Enligt Segesten (2012) innebär en litteraturöversikt att 
kunskapsläget inom ett område kartläggs med kvantitativa och kvalitativa studier. Segesten 
skriver att en litteraturöversikt lyfter fram det som är av forskningsintresse samt det som ännu 
inte beforskats. 
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Tolv av våra tretton studier var kvantitativa. Vi hade kunnat ha en bättre balans mellan 
kvalitativa och kvantitativa studier, då det enbart valdes med en kvalitativ studie till resultatet. 
Upplevelser är dock en viktig aspekt för sjuksköterskors tolkning av arbetsmiljön, varvid den 
kvalitativa studien inte exkluderades.  Valet av studier ledde till att vi huvudsakligen undersökt 
uppfattningar snarare än upplevelser. Det var slumpen som avgjorde att majoriteten av 
artiklarna var bestod av kvantitativa studier. Ifall det huvudsakligen hade gjorts kvalitativa 
studier hade vi istället valt dem. Syftet omformulerades efter sökningarna eftersom det var då 
vi bestämde oss för huvudfokus mot psykosociala aspekter.  
 
Vid en inledande sökning inför arbetet upptäcktes att det fanns många studier om arbetsmiljö, 
varav vi valde att enbart inkludera studier från 2010-2016. Avgränsningen gjordes eftersom vi 
ville ha den senaste forskningen inom ämnet.  Ifall vi valt studier från 2006-2016 skulle utfallet 
av studier kanske sett annorlunda ut. Fokus låg på psykosociala aspekter i arbetsmiljön, varav 
studier som enbart fokuserade på fysisk arbetsmiljö exkluderades. Vi valde detta dels eftersom 
det fanns fler studier som berörde psykosociala aspekter och dels eftersom vi ansåg att det 
psykosociala var mer intressant och relevant gällande sjuksköterskors trivsel på arbetsplatserna. 
 
Tretton artiklar användes till denna studie. Enligt Friberg (2012) kan litteratursökningen 
resultera antingen i en mängd artiklar eller några få studier. Vi ansåg att vår mängd var lagom 
för examensarbetet eftersom det fanns en omfattande och innehållsrik datamängd.  Alla 
artiklar i vårt arbete var av hög kvalitet förutom en som var av medelkvalitet. Vi valde att 
använda studien med medelkvalitet eftersom studiens resultat kunde styrkas med resultat från 
studier med hög kvalitet. I en studie deltog både sjuksköterskor och läkare. Eftersom det var en 
tydlig uppdelning av resultaten mellan läkarna och sjuksköterskorna valde vi att inkludera 
studien. 
 
Studierna var från flera världsdelar. Under litteratursökningen fördes en diskussion om 
huruvida studier från andra världsdelar än Europa skulle inkluderas då exempelvis kulturella 
skillnader kunde påverka till ett, för Sverige, ej överförbart resultat. Dock bestämdes ett globalt 
upptag, eftersom sjuksköterskeyrket är internationellt och så även arbetsmiljöns inverkan på 
sjuksköterskorna. Trots att studierna kom från flera världsdelar var det många gemensamma 
faktorer som påverkade sjuksköterskornas arbetsmiljö, exempelvis ledningens inverkan på 
sjuksköterskornas välbefinnande. 
 
Begås misstag i datainsamlingen kommer resultatet inte leda till överförbarhet. I vissa fall är 
överförbarhet inte ett mål med studien, ifall överförbarhet till andra områden inte är relevant 
eller rimligt (Polit & Beck, 2011). I vår studie har artiklar från flera världsdelar granskats för 
att ha en bred överförbarhetsgrupp. Studierna visade på att det ofta var samma bakomliggande 
faktorer som låg till grund för olika företeelser inom sjuksköterskornas arbetsmiljö, oavsett var 
i världen studierna var genomförda, vilket talar för att resultatet är överförbart till svenska 
förhållanden.  
 
Enligt Polit och Beck (2011) innebär ett etiskt förfarande att forskaren följer juridiska, 
professionella och sociala etiska krav i sin forskning. 
 
Etiska granskningar gjordes av alla studier. Tio studier hade etiska godkännanden från etiska 
kommittéer.  Tre stycken hade inte något etiskt godkännande, men studieförfattarna hade då 
fört ett etiskt resonemang samt kom från länder som har andra regler jämfört med Sverige 
angående etiska godkännanden. I en studie från Taiwan krävdes det exempelvis inte något etiskt 
godkännande, men alla deltagare var helt anonyma och författarna förde ett etiskt resonemang 
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i studien. I en studie kunde vi inte finna något etiskt godkännande eller resonemang, men efter 
kontakt med studiens författare framkom att studien fått ett etiskt godkännande från en etisk 
kommitté innan den genomfördes.  
 
Forskare till kvalitativa studier eftersträvar att resultatet ska vara trovärdigt och överförbart 
(Polit & Beck, 2011). Trovärdighet handlar om hur sant och överförbart resultatet i studien är 
samt forskarens ställningstagande och egen påverkan på resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).   Vår studie påvisar trovärdighet då vi fört ett etiskt resonemang, förhållit 
oss kritiska under datainsamlingen samt arbetat på ett systematiskt tillvägagångsätt.  
 
Polit och Beck (2011) beskriver att metoden för studien har en stor betydelse för huruvida 
resultatet kommer bli trovärdigt eller inte. I vår studie har datainsamling skett på ett 
systematiskt och granskande tillvägagångssätt. När tolkningarna skilt sig åt mellan oss 
författare har vi fört en diskussion och vid behov tagit hjälp av andra personer för att få en ökad 
förståelse om innehållet.  
 
Vi ställde oss kontinuerligt kritiska till innehållet i alla studier och gjorde 
kvalitetsbedömningar flera gånger om. Detta är en metod som enligt Friberg (2012) leder till 
validitet. Vi hade inte lagt några värderingar i innehållet, och för att ytterligare säkerställa vår 
objektivitet lästes och granskades studierna flera gånger. Det gjordes separata tolkningar av 
texterna och därefter jämfördes tolkningarna. Enligt Fribergs (2012) beskrivning är denna 
metod en indikation till validitet.  

 
Resultatdiskussion 
Arbetstidens förläggning är en faktor som påverkar sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö. 
Eftersom människan ses ur ett salutogenetiskt perspektiv, det vill säga som en helhet, där hon 
ska hinna vårda sina relationer (Antonovsky, 1987) kan lidande uppstå till följd av nattarbete 
eftersom nattarbetet inskränker på sjuksköterskors möjligheter att vårda sina relationer. 
Arbetsmiljöverket (2002) beskriver att oregelbundna arbetstider samt bristande tid för 
återhämtning ligger till grund för dålig arbetsmiljö.  

 
Deltidsarbete och korta arbetspass har en god inverkan på sjuksköterskornas hälsa eftersom de 
leder till att sjuksköterskorna har tid att återhämta sig, vårda sina privata relationer samt ges 
möjlighet till regelbunden sömn- och livsrytm (Huntington et al. 2011).  Detta står i relation till 
WHO:s (2000) beskrivning av vad som ligger till grund för att kunna uppnå välbefinnande, 
bland annat att tid ska finnas till ens sociala liv. En studie visar på att sjuksköterskor via långa 
arbetspass reducerar antalet arbetspass per månad, vilket har en god inverkan på individen då 
hen lättare får ihop tid att spendera med familj och vänner (Estryn-Béhar & Van der Heijden, 
2012). I Sverige förs en diskussion om arbetspassen vid en heltidsanställning bör förkortas till 
sex timmar istället för nuvarande åtta timmar per pass, beräknat på fem veckodagar, men 
forskning saknas inom ämnet. Det pågår dock projekt i olika kommuner med förkortade 
arbetspass med bibehållen lön (Kallin, 2014; Svensson, 2016). Utifrån resultatet av vår studie 
kan vi ställa oss positiva till en sådan förändring, eftersom det bör leda till ökad hälsa och 
förbättrad livskvalitet. 
  
En annan viktig faktor i sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö är ledarskapet. Via ett bra 
ledarskap minskar risken för utbrändhet (Leineweber et al. 2014) samt ökar den upplevda 
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egenmakten (Spence Laschinger et al. 2011).  Ett bra stöd från ledningen minskar även risken 
för att sjuksköterskorna ska lämna arbetsplatsen eller yrket (Van der Heijden et al. 2010).  
 
Tyvärr brister ibland det sociala stödet från ledarskapet, och stödet minskar även med 
sjuksköterskornas stigande ålder (Van der Heijden et al. 2010). Vår teori angående det 
minskade stödet är att det kan finnas förutfattade meningar om att äldre sjuksköterskor är så 
pass erfarna att de inte behöver något större stöd i arbetet. 
 
När arbetsledarna behandlar de anställda kränkande via personangrepp, för mycket 
arbetsuppgifter och orättvis behandling försämras sjuksköterskornas mentala hälsa, vilket leder 
till övervägande att byta arbete (Rodwell et al. 2014). I studien av Rodwell et al. (2014) 
framkommer det att när en sjuksköterska upplever sig bli isolerad från chef och kollegor 
påverkas trivseln på arbetet positivt. Författarna av studien blev förvånade över detta resultat 
(Rodwell et al. 2014), så även vi. Andra studier som gjorts inom samma ämne har fått andra 
resultat, vilket troligtvis tyder på brister i den genomförda studien. En förklaring till detta 
resultat kan dock vara att sjuksköterskorna upplever ökad tillfredsställelse med arbetet då de 
slipper ha någon kontakt med sin elaka chef. Vår teori till det avvikande studieresultatet kan 
vara att sjuksköterskor som ignoreras av sina chefer kanske upplever att de har mycket 
egenmakt, och därmed trivs bättre på sitt arbete. Faktorer som ligger till grund för om 
sjuksköterskorna upplever sig ha egenmakt är utbildningsnivån och arbetsplatsen, 
arbetsbelastningen, självständighet och tillfredställelse med arbetet (Istomina et al. 2012). 
Maslach och Leiter (2000) skriver att egenmakt leder till välbefinnande.  
 
Kollegiala relationer är en viktig del i sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö. Socialt stöd 
och bra kollegiala relationer upplevs som positivt och har en god inverkan på sjuksköterskors 
hälsa (Gao et al. 2012) samt vilja att stanna inom yrket (Chen et al. 2016; Van der Heijden et 
al. 2010). Arbetsmiljöverket (2002) styrker detta med information om att bra stöd främjar hälsa 
via att tillgodose människors grundläggande behov av trygghet. Ett bra kollegialt stöd är bland 
de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse (Castaneda & Scanlan, 2014; Cheung & 
Ching, 2014; Jönsson, 2012). Vår teori är att ett kollegialt stöd är viktigt för att känna sig som 
en del i gemenskapen på arbetsplatsen. Detta överensstämmer även med Antonovskys (1987) 
teori om att en meningsfull tillvaro ger individen en god motståndskraft, vilket leder till hälsa. 
Trivsel på arbetsplatsen leder till välbefinnande och därmed ökad chans till hälsa utifrån 
Erikssons (1994) beskrivning av hälsa. Enligt Eriksson (1994) innebär hälsa välmående och 
välbefinnande och grundas i subjektiva upplevelser. Vår tolkning är att trivsel på arbetet kan 
ses som en resurs vilken ökar chanserna till hälsa. 
 
Ofta brister det kollegiala stödet på arbetsplatser i Europa och det kollegiala stödet försämras 
ju äldre sjuksköterskorna blir (Van der Heijden et al. 2010). Dålig sammanhållning på 
arbetsplatsen leder till utbrändhet, minskad arbetsförmåga och risken att begå misstag ökar 
(Estryn-Béhar & Van der Heijden, 2012). Dessa faktorer leder till ökat övervägande av att sluta 
(Tourangeu et al. 2010). Ytterligare riskfaktorer för utbrändhet är förekomst av interna 
spänningar och konflikter (Lee & Akthar, 2011). Arbetsmiljöverket (2002; 2015) beskriver 
kollegiala konflikter som en huvudsaklig orsak till dålig arbetsmiljö. Enligt Jönsson (2012) 
leder konflikter till att sjuksköterskor inte trivs på arbetsplatsen.  
 
Vi tror att det utbredda problemet med undermåligt socialt stöd på arbetsplatserna beror på den 
tidspress som finns inom sjuksköterskeyrket. Enligt Liu et al. (2016) arbetar nyutbildade 
sjuksköterskor i genomsnitt två timmar extra per varje åttatimmarspass på grund av hög 
arbetsbelastning. Detta resulterar i att många blir utbrända och vill sluta (Liu et al. 2016). Det 
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beskrivs att sjuksköterskorna arbetar så pass pressat att de inte ens hinner vårda patienterna i 
den utsträckning de önskar. Vår tes är att sjuksköterskor som inte har tid för sina patienter har 
desto mindre fokus på sina kollegor och deras välbefinnande. Vi tror även att detta kan leda till 
en ond spiral där tidspress och ignorans av kollegornas välbefinnande förvärras med tiden ifall 
det inte ges utrymme för rätt resurser. Detta eftersom vi tror att ignorans av kollegornas 
välbefinnande leder till minskat välmående. I kombination med tidspress fokuserar troligtvis 
sjuksköterskorna på patienterna snarare än på sina kollegor och ignoransen av kollegorna bör 
öka samtidigt som välbefinnandet i gruppen lär minska. ICN:s etiska kod (SSF, 2014) beskriver 
kollegialt stöd som en del av sjuksköterskornas profession.  
 
Resultatet visar på att organisationen och bemanningen spelar en stor roll i sjuksköterskors 
psykosociala arbetsmiljö. Tillräcklig bemanning främjar sjuksköterskornas hälsa (Leineweber 
et al. 2014) och ökar chanserna för att sjuksköterskorna ska stanna på arbetsplatsen (Arslan 
Yurumenzoglu & Kocaman, 2016). Adekvat belöning för ens arbetsinsatser påverkar 
tillfredställelsen med arbetet och minskar risken för mycket engagemang i arbetet (Enberg et 
al. 2013). 
 
Möjlighet till befordran ökar chanserna för att sjuksköterskorna ska stanna på arbetsplatsen 
(Chen et al. 2016). Små sjukhus, det vill säga sjukhus med 101-500 sängplatser, leder till 
minskad risk för ångest (Gao et al. 2012). Lindqvist, Smeds Alenius, Griffiths, Runesdotter och 
Tishelman (2015) skriver att sjuksköterskor som arbetar på mindre sjukhus är mer nöjda med 
sin arbetsmiljö jämfört med de som arbetar på större sjukhus. Gao (2012) förklarar att de som 
arbetar på mindre sjukhus har ett mindre patientantal och kan därmed lägga mer tid på varje 
enskild patient. Detta gör att sjuksköterskorna kan utföra sitt arbete bättre och därmed bli mer 
nöjda (Gao et al. 2012). 
 
Sjuksköterskor upplever högre hälsa ju mindre patientkontakt de har (McHugh et al. 2011). 
Författarnas förklaring till resultatet var att de sjuksköterskor som arbetade med tät 
patientkontakt hade sämre förmåner, var mer utbrända och mer missnöjda med sitt arbete än de 
vars arbete innebar lite eller ingen patientkontakt. Gällande förmåner påvisar Cheung och Ching 
(2014) att lönenivån är en av de viktigaste faktorerna som påverkar tillfredställelsen med 
arbetet. Vår teori gällande hälsa på grund av lite patientkontakt är att ett lågt patientantal per 
sjuksköterska leder till att sjuksköterskan hinner ge alla patienter den omvårdnad och 
behandling sjuksköterskan önskar. Vår uppfattning är att mindre patientkontakt innebär ett färre 
antal patienter per sjuksköterska och att hen har mer tid till varje patient.  
 
Resultatet visar på att regelbundna måltider leder till ökad hälsa. Detta överensstämmer med 
Hendersons (1997) beskrivning av hälsa. Hälsa innebär att en individ självständigt, eller med 
hjälp, kan uträtta sina grundläggande behov (Henderson, 1997).  
 
Hög arbetsbelastning påverkar sjuksköterskornas arbete negativt eftersom de inte kan utföra ett 
bra arbete enligt sig själva. Enligt Urban (2014) skapar detta inre frustration vilket kan leda till 
lidande. Överbelastning leder även till dåliga rapporter, vilket bidrar till ökad stress hos 
sjuksköterskorna och risken för utbrändhet stiger (Estryn-Béhar & Van Der Heijden, 2012; 
McHugh et al. 2011). Enligt Pearson et al. (2006) har arbetsbelastning en påverkan både på hur 
sjuksköterskorna mår på arbetet och hur de utför sitt arbete. Ju högre arbetsbelastning desto 
större risk att sjuksköterskorna gör fel, upplever missnöje med sitt jobb eller funderar på att 
lämna yrket. Arbetsmiljö med ett lågt patientantal per sjuksköterska upplevs som positivt 
(Pearson et al. 2006).  
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Höga krav, helgarbete och att bli beordrad att arbeta med kort varsel leder till ohälsa (Estryn-
Béhar & Van Der Heijden, 2012). Vi tror dessa faktorer skapar stress hos sjuksköterskor. Enligt 
Cullberg (2007) har stress både kroppslig och mental inverkan på ett negativt sätt. 
 
Många sjuksköterskor upplever hälsoproblem på grund av oergonomiskt arbete (Huntington et 
al. 2011). När organisationen inte engagerar sig i sjuksköterskors hälsa känner de sig mindre 
värda (Huntington et al. 2011). Bra organisatoriskt stöd ökar tillfredställelsen med arbetet hos 
sjuksköterskor (Tourangeau et al. 2010). Tillfredställelsen kan bero på att sjuksköterskorna 
upplever sig ha ett socialt stöd, vilket Antonovsky (1987) förklarar som en resurs för att uppnå 
hälsa. 

Slutsatser  
Fyra grundläggande faktorer som påverkar sjuksköterskornas arbetsmiljö beskrivs i resultatet; 
arbetstidens förläggning, ledarskapet, kollegiala relationer samt organisation och bemanning. 
Alla fyra faktorer har en stor inverkan på sjuksköterskans hälsa, arbetsförmåga, tillfredställelse 
med arbetet och viljan att stanna på arbetsplatsen eller inom yrket. En god arbetsmiljö som 
främjar sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande inkluderar bland annat kollegialt stöd och 
stöd från cheferna, tillgång till resurser och adekvat bemanning, tid för återhämtning och 
privatliv, ett välfungerande arbetslag och möjlighet att ha kontroll över sitt arbete. Mindre 
sjukhus verkar också ha en arbetsmiljö med positiv inverkan på sjuksköterskor.  
 
De faktorer som bidrar till dålig arbetsmiljö är kränkande ledning, långa arbetspass, skiftarbete, 
mobbning från kollegorna, undermåliga rapporter, för hög arbetsbelastning, otillräcklig 
bemanning, bristande stöd från ledning och kollegor, obalans mellan insats och belöning samt 
för mycket engagemang i arbetet. 
  

Praktiska implikationer  
Att veta vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar sjuksköterskor är av en stor betydelse för 
framtida förbättringsarbete. Rädsla att begå misstag på grund av tidsbrist, inadekvat bemanning 
och undermåliga rapporter anses som negativa faktorer vilka påverkar omvårdnadsarbetet via 
minskad patientsäkerhet. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att utforma sjuksköterskornas 
arbetsmiljö på ett sätt som förhindrar sjuksköterskebrist då många sjuksköterskor lämnar yrket 
eller blir utbrända på grund av undermåliga arbetsförhållanden. Ledarna på arbetsplatsen kan 
påverka sjuksköterskornas arbetsmiljö positivt genom att stödja och respektera sina anställda 
och organisera arbetet så att sjuksköterskor har tid att ta hand både om patienter och sig själva.  
Sjuksköterskor kan bidra till ett hälsofrämjande arbetsklimat genom att ge stöd till sina kollegor 
och vilja samarbeta. Vi kan använda den nya kunskapen för att skapa bra relationer på våra 
framtida arbetsplatser. Medvetandet om påverkan av psykosociala arbetsfaktorer ger oss 
möjlighet att både ta hand om oss själva samt vårda våra relationer på arbetet.  
 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 

I denna studie har vi valt att fokusera på psykosociala aspekter i arbetsmiljön. Att veta hur 
utformningen av fysisk miljö påverkar sjuksköterskor ger en mer heltäckande bild av 
arbetsmiljöns påverkan på yrkesutövande sjuksköterskor. Vi har lärt oss om faktorer som 
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påverkar den psykosociala arbetsmiljön, men saknar kunskap om ytterligare orsaker till 
sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljö, exempelvis hur pendlingstiden till arbetsplatsen 
påverkar sjuksköterskors tillfredställelse med arbetet. Vår framtida kunskapsutveckling kan 
fokusera på sjuksköterskors upplevelser av andra arbetsmiljöfaktorer än de psykosociala. 

Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskor hanterar dålig arbetsmiljö samt aspekter i 
arbetsmiljön som motiverar sjuksköterskor att stanna inom yrket.  
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Bilaga I 

Översikt av artikelsökningar 

 

 

 

Databas/datum 
Cinahl/2016-04-07 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 
 

MH Nurses 46916     

#2 MH Burnout, 
Proffessional 

4539 
 

 
 

   

#3 
 

MH Work 
environment 

17058     

#4 
 

#1 and #2 and 
#3 

61     

Begränsningar: 
English language, 
peer-reviewed, 
publicerade mellan 
2010 och 2016 

 20 20 5 2 1 

 

Databas/datum 
Cinahl/2016-04-08 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 
 

MH Nurses 46916     

#2 MH Work 
environment 

17058 
 

 
 

   

#3 
 

MH Job 
Satisfaction OR 
MH Job 
Performance 

14711     

Databas/datum 
cinahl/2016-04-06 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 
 

MH Nurses  43903     

#2 MH Work 
environment OR 
MH Social 
Environment 

 
22653 

 
 

   

#3 
 

MH Nurse 
Attitudes OR MH 
Employee 
Attitudes 

22108     

#4 
 

#1 and #2 and 
#3 

65     

Begränsningar: 
English language, 
peer-reviewed, 
publicerade mellan 
2010 och 2016 

 26 26 13 6 3 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

#4 
 

#1 and #2 and 
#3 

132     

Begränsningar: 
English language, 
peer-reviewed, 
publicerade mellan 
2010 och 2016 
 

 51 51 18 12 7 

 

Databas/datum 
PubMed/ 2016-04-11 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 
 

”Nurses” Mesh 75498     

#2 ”Workplace”Mesh 15569 
 

 
 

   

#3 
 

"Health Care 
Facilities, 
Manpower, and 
Services"[Mesh] 

2382220     

#4 
 

#1 and #2 and 
#3 

841     

Begränsningar 
English 
Free full text, 
publicerade mellan 
2010 och 2016 

 41 41 10 4 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Bilaga II 
 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 
presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Finns det ett tydligt 
syfte?  

Ja  Nej  Framkom ej  

Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ……………………………………….  
Man/kvinna ……………………………….  
Är kontexten 
presenterad?  

Ja  Nej  Framkom ej  

Finns etiskt 
resonemang?  

Ja  Nej  Framkom ej  

Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  
-datainsamling 
tydligt beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet 
logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder 
datamättnad?  

Ja  Nej  Ej relevant  

- Råder 
analysmättnad?  

Ja  Nej  Ej relevant  

Kommunicerbarhet  
-Är resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas 
resultatet i 
förhållande till  
-Teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Ej relevant  
 
Kvalitetsberäkning  
Varje ja ger ett (1) poäng. Totalsumman räknas i procent  
Granskningspoäng;  
Tidskriftens 
bedömningssystem  
  Peer review  

grad I (80-100%) 
 

 Double  
blinded  
 
 

grad II (70-79%) 
 

 Single  
blinded  
 
 

grad III (60-69%)
 

 Ej  
angivet  
 
 
 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Bilaga III 

 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod  
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Beskrivning av studien 
Forskningsmetod  
Kontrollgrupp/-er 
……………………………………………………………………………...  
Patientkaraktäristika  
Antal  
Ålder  
Man/kvinna  
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej  
Representativt urval?  Ja  Nej  
Randomiserings
förfarandet 
beskrivet?  

Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant  

Likvärdiga 
grupper vid 
start?  

Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant  

Blindning av 
patienter?  

Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant  

Blindning av 
vårdare?  

Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant  

Blindning av 
forskare?  

Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant  

Bortfallsanalysen 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

Bortfallsstorleken 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

Adekvat statistisk 
metod?  

Ja  Nej  Vet ej  

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  
Är instrumenten 
valida?  

Ja  Nej  Vet ej  

Är instrumenten 
reliabla?  

Ja  Nej  Vet ej  

Är resultatet 
generaliserbart?  

Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd  
Hur stor var effekten? (statistisk signifikans, klinisk signifikans?)  
Kvalitetsberäkning  

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Varje ja ger ett (1) poäng. Totalsumman räknas i procent  
Granskningspoäng;  
Tidskriftens 
bedömningssystem  
  Peer review  

grad I (80-100%) 
 

 Double  
blinded  
 
 

grad II (70-79%) 
 

 Single  
blinded  
 
 

grad III (60-69%)
 

 Ej  
angivet  
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

 
Bilaga IV 

Översikt av analyserad litteratur 
 

Författare  
Årtal  

Land  

Problem och  
syfte  

 

Ansats och  
metod  

Urval och  
studiegrupp  

Huvudsakligt  
resultat  

Kvalitets-  
granskning  

Författare: 
Arslan 
Yurumezogl
u & 
Kocaman 

Årtal: 2015 

Land: 
Turkiet 

 

Problem: 
Sjuksköterskebrist 
påverkar hälso- och 
sjukvård globalt. 

 

Syfte: att studera 
bakomliggande 
orsaker till varför 
sjuksköterskor vill 
byta yrke eller 
arbetsplats i Turkiet. 

Metod: 
Kvantitativ. 
Tvärsek- 
tionell tudie 
via enkät-
undersökning 

Antal: 799 
sjuk-
sköterskor 
från 16 
sjukhus i 
Turkiet.  

Missnöje, arbetade 
år inom 
organisationen, 
emotionell 
utmattning, att 
sjuksköterskorna 
blev känslokalla 
och känslomässigt 
avtrubbade, 
relationen mellan 
sjuksköterskor-
läkare, tillräckliga 
bemanningsresurse
r och utrustning 
påverkade om 
sjuksköterskorna 
ville stanna inom 
yrket. 
 
Missnöje och 
emotionell 
utmattning var 
huvudanledningen 
till varför 
sjuksköterskor 
ville sluta.  

Hög 

Författare: 
Chen, Ho, 
Lin, Chung, 
Chao, Chou 
& Li 

Årtal: 2016 

Land: 
Taiwan 

Problem: Ökade 
sjukhuskostnader på 
grund av att 
sjuksköterskor 
lämnar yrket 
(organisationen). 
 
 
 
Syfte: att undersöka 
bakomliggande 
strukturella faktorer 
till varför 
sjuksköterskor vill 
stanna inom yrket 
 
 

Metod: 
Kvantitativ. 
Tvärsek- 
tionell tudie via 
enkät-
undersökning  

791 deltagare. 
 
Sjukskötersko
r från ett 
medicinskt 
center i Norra 
Taiwan. 

Befodran 
påverkade inte om 
man ville stanna 
eller inte. Inte 
heller upplevd 
stress.  
 
Ett tydligt 
samband att vilja 
stanna fanns ifall 
man fick bra 
socialt stöd och 
trivdes med sitt 
arbete. 
 

Hög 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Författare: 
Enberg, 
Sundelin & 
Öhman 

Årtal: 2013 

Land: 
Sverige 

Problem: Ökad 
arbetsbelastning 
leder till ökade krav 
på sjuksköterskor, 
vilket i sin tur kan 
påverka 
sjuksköterskors 
hälsa och 
välbefinnande.  

Syfte: Att granska 
hur sjuksköterskor 
(och läkare) 
utvärderar sin 
arbetsmiljö gällande 
prestation och 
belöning i början av 
karriären samt att 
undersöka samband 
mellan 
arbetstillfredsställels
e och resultat utifrån 
en modell som 
jämför balansen 
mellan arbetsinsats 
och belöning. 

Kvantitativ 
studie. 
Tvärsektionell 
enkätundersökni
ng.  

198 sjuk-
sköterskor. 
Data-
insamling 
efter 3 yrkes-
verksamma år 
 
242 läkare 
deltog. Data-
insamling 
skedde efter 4 
yrkes-
verksamma 
år.  
 
 

Sjuksköterskor i 
Sverige upplever 
hög grad av 
obalans mellan 
arbetsinsats-
belöning jämfört 
med läkare. 
  

Hög 

Författare: 

Estryn-
Béhara & 
van der 
Heijdenb  

 

År: 2012 

Lokalisatio
n: 

10 länder i 
Europa (ej 
mer 
specifikt) 

Syfte: Att undersöka 
graden nöjdhet med 
arbetsschemat 
gällande välmående 
och familjeliv samt 
slitningar mellan 
arbete och familj 
 
 
 

Metod:  
Kvantitativ 
studie via 
enkätunder-
sökning 
 
Ansats: 
Arbetspass på 12 
h blir allt 
vanligare i 
Europa. 

Sjukskötersko
r från sjukhus, 
sjukhem, och 
hemsjukvård. 
Arbetsgivare 
och 
arbetstagare 
skulle gå med 
på 
undersökning
en för att 
deltaga. 
25 924 
sjukskötersko
r deltog.  

Deltidsarbetare, de 
som jobbar 12-
timmarspass 
dagtid och nattpass 
på 8 eller 12 
timmar har en låg 
nivå av slitningar 
mellan arbete och 
familj. Dock 
påvisades ändock 
negativ påverkan 
på 
sjuksköterskornas 
hälsa. 

Hög 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Författare: 

Gao, Pan, 
Sun, Wu, 
Wang & 
Wang 

Årtal: 2012 

Land: Kina 

Problem: Många 
sjuksköterskor 
utsätts för 
ohälsosam, stressig 
arbetsmiljö som kan 
påverka det mentala 
välbefinnandet.  
 
Syfte: Att undersöka 
ångestsymtom och 
dess bakomliggande 
faktorer hos 
kinesiska 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
allmänsjukhus i 
kinesiska städer. 
 

Metod:  
Kvantitativ. 
Tvärsek- 
tionell tudie 
(enkät). 

Delagare: 
1437 
sjukskötersko
r på kinesiska 
allmänsjukhus 
i provinsen 
Liaoning 
(nordöstra 
Kina). 
 

43.4 % av 
deltagarna hade 
ångestsymtom. 
Utbildningsnivå, 
kroniska 
sjukdomar, 
livsstilsfaktorer, 
arbetsförhållanden, 
arbetsinnehåll, 
ansträngning som 
inte lönar sig 
(effort-reward) och 
för stort 
ansvarstagande 
visade på 
signifikant 
relevans till 
ångestsymtom.  

Hög 

Författare: 
Huntington, 
Gilmour, 
Tuckett, 
Neville, 
Wilson, 
Turner 

År: 2011 

Land:Austr
alien, 
Storbritanni
en & Nya 
Zeeland 

Problem: 
Internationella 
problem med att 
lyckas anställa och 
kvarhålla 
sjuksköterskor inom 
yrket.  
 
 
Syfte: Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
yrket utifrån egna 
erfarenheter. 
 

Metod: 
Kvalitativ metod 
via enkätunder-
sökning med en 
öppen fråga 

162 
sjukskötersko
r deltog 

4 teman framkom: 
• Kroppslig 

vård 
(gällande 
sjuksköter
skorna) 

• Kvalitativt 
eller 
kvanitativt 
vårdande 
av 
patienter.  

• Organisato
risk (icke-
)vård 

• Kollegial 
vård eller 
egenvård 

 

Hög 

Lee & 
Akhtar 

Årtal: 2011 

Land: 
Kina 

Problem: 
Arbetsrelaterad 
utbrändhet är ett 
problem eftersom 
det påverkar 
anställbarheten på 
marknaden samt har 
en negativ inverkan 
på individen.  
 
Syfte: 
Undersöker 
betydelsen av social 
arbetsmiljö på 
hälsoinrättningar 
och sjuksköterskors 
arbetsinnehåll i 

Kvantitativ 
studie via enkät-
under-sökning. 

1190st.  
89 % kvinnor, 
11 % män. 
 
Deltagarna 
arbetade på 
43 offentliga 
sjukhus i 
Kina. 

Resultaten tyder på 
att arbetsplatsens 
sociala 
sammanhang och 
arbetsinnehållet 
har en betydande 
inverkan på 
utbrändhetsnivån 
hos sjuksköterskor. 
 
 

Hög  

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

relation till 
utbrändhet. 

Författare: 
Leineweber, 
Westerlund, 
Chungkham, 
Lindqvist, 
Runesdotter 
& 
Tishelman 

År: 2014 

Land: 
Sverige 

Problem: Många 
sjuksköterskor blir 
utbrända, vilket 
drabbar individen 
negativt  
 
Syfte: Att undersöka 
sambanden mellan 
sjuksköterskornas 
arbetsmiljö på 
avdelningsnivå och 
slitningarna mellan 
arbete/familj på 
individnivå baserat 
på utbrändhet 
(klassat som 
emotionell 
utmattning, att 
sjuksköterskorna 
blev känslokalla och 
känslomässigt 
avtrubbade samt 
personliga 
prestationer). 

Metod: 
Kvantitativ 
studie. 
 
Flerstegs-modell. 
Tvärsek- 
tionell tudie 
(enkät). 

8620 sskor 
från 369 
avdelningar 
på 53 sjukhus 
i Sverige.  

Personliga 
presationer 
värderades 
generellt sett högt.  
 
Mycket slitningar 
mellan 
arbete/familj 
ökade risken för 
emotionell 
utmattning men 
inte för att 
sjuksköterskorna 
blev känslokalla 
och känslomässigt 
avtrubbade eller 
personliga 
prestationer. På 
avdelningsnivå var 
bra ledarskap, bra 
personal och 
personligt stöd till 
sjuksköterskor 
faktorer som 
bidrog till minskad 
risk för emotionell 
utmattning och att 
sjuksköterskorna 
blev känslokalla 
och känslomässigt 
avtrubbade. 
 
Personliga 
prestationer var 
signifikant 
relaterade till 
tillräcklig 
bemanning. 
 
Cirka en tredjedel 
av deltagarna 

 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

klassades som 
utbrända. 
 
Studien visade på 
vikten av 
organisationenen i 
relation till 
utbrändhet.  
 
 

Författare: 

McHugh, 
Kutney-Lee, 
Cimiotti, 
Sloane & 
Aiken 

 

År: 2011 

Land: 
Amerika 

 

Problem: Missnöje 
bland sjuksköterskor 
leder till kostsamma 
arbetsdispyter, att 
sjuksköterskorna 
avbryter sin 
yrkeskarriär. 
Missnöjet leder även 
till minskad 
patientsäkerhet. 
 
 
Syfte: 
Att jämföra 
utbrändhet, nöjdhet 
med arbetet och 
nöjdhet med 
specifika 
arbetsaspekter bland 
sjuksköterskor i 
olika arbetsmiljöer. 
 
Att utvärdera ifall 
utbrändhetsnivån 
och nöjdheten med 
arbetet bland 
sjuksköterskor med 
direkt patientkontakt 
berodde på 
arbetsmiljön. 
 
Att undersöka i 
vilken grad 
sjuksköterskans 
utbrändhetsnivå och 
nöjdhet med arbetet 
står i relation till 
patienters nöjdhet 
över given vård.  
 

En kvantitativ 
studie via 
enkätundersökni
ng.  
 
Undersökt både 
patienters 
nöjdhet med 
vården och 
sjuksköterskors 
nivå av 
utbrändhet/arbets
förhållanden 

95 499 
sjukskötersko
r 

Sjuksköterskor 
som jobbar med 
direkt 
patientkontakt är 
mer missnöjda 
med sitt jobb och 
utbrända i högre 
grad än de 
sjuksköterskor 
som inte har nära 
patientkontakt.  
 
Nöjdheten över 
arbetet påverkas av 
arbetsmiljön.   
 
Patientsäkerheten 
var högre då 
sjuksköterskor var 
mer nöjda med 
jobbet och 
utbrända i lägre 
grad.  
 

 

 

  

Hög 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

Författare: 
Rodwell, 
Brunetto, 
Demir,  
Shacklock, 
& Farr-
Wharton 
 
Årtal: 2014 

Land: 
Australien 

Syfte: att undersöka 
maktmissbruk, 
personangrepp, 
överhopning av 
arbetsuppgifter och 
psykosociala 
åtstramningars 
påverkan på 
sjuksköterskor 
gällande nöjdhet 
med arbetet, 
psykosocial 
påverkan och 
funderingar på att 
sluta arbetet. 

Kvantitativ, 
Tvärsektionell 
enkätundersökni
ng 

250 
sjukskötersko
r på sjukhus i 
Australien 

Resultat: 
30 % ville sluta 
pga missnöje med 
arbetet på grund av 
maktmissbruk, 
personangrepp och 
överhopning av 
arbetsuppgifter 
 
Ett förvånansvärt 
fynd var att 
isolering ledde till 
att personalen 
trivdes på sin 
arbetsplats.  

Hög 

Författare  
Spence 
Laschinger, 
Finegan & 
Wilk 
 
Årtal: 2011 

Land: 
Kanada 

Problem: 
Enhetsledare och 
självbestämmande 
är viktiga faktorer 
för att skapa en 
hälsosam 
arbetsmiljö, ändock 
är området 
undermåligt 
beforskat.  
 
Syfte: Att testa en 
flerdimensionell 
modell av 
strukturellt 
självbestämmande 
samt undersöka 
effekten av 
enhetledares 
inverkan på 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
utbrändhet och 
arbetsrelaterad 
tillfredsställelse. 

Kvantitativ 
studie via 
enkätundersökni
ng.  
 
 

Enkät 
skickades via 
interna 
mailsystem 
till 7890 
sjukskötersko
r på 25 
sjukhus. 3156 
svarade.  
 
 

Sjuksköterskor 
hade uppfattningen 
att cheferna/de 
ledande rollerna på 
arbetsplatsen 
påverkade deras 
uppfattning om 
självbestämmande
graden.  
 
Dialog mellan chef 
och anställda 
påverkar graden av 
tillfredsställelse 
hos sjuksköterskor, 
positivt. En bra 
chef minskade 
risken för att 
arbetsgruppen 
skulle vara cynisk 
och minskade 
risken för 
utmattning, vilka 
är komponenter för 
missnöje med 
arbetet.  

Hög 

Författare: 
Tourangeau, 
Cranley, 
Spence 
Laschinger 
& Pachis 

Årtal: 2010 

Land: 
Kanada  

 

Problem: Att den 
mänskliga faktorn är 
lätt att glömma bort 
i relation till 
arbetsmiljön.  
 
Syfte: att undersöka 
arbetsrelationers 
påverkan gällande 
nöjdhet med jobbet 
och funderingar 
kring att lämna 
yrket. 

Kvantitativ 
studie via 
enkätunder-
sökning 

111 
sjukskötersko
r  

Hög 
arbetstillfredsställe
lse var relaterat till 
lägre emotionell 
utmattning/utbränd
het, välfungerande 
organisatoriskt 
stöd, hög upplevd 
egenmakt, stark 
sammanhållning 
av arbetsgruppen 
och hög personlig 
prestation.  

Medel 

 
 



 

     
     
     
     
  

  

 

  
Avsikten att lämna 
organisationen/yrk
et var associerat 
till lägre upplevd 
arbetstillfredsställe
lse. 

Författare: 
Van der 
Heiden, 
Kummerling
van Dam, 
van der 
Schoot, 
Estryn-
Béhar & 
Hasselhorn 

Årtal: 2010 

Land: 
Belgien, 
Tyskland, 
Finland, 
Frankrike, 
Italien, 
Nederländer
na, Polen & 
Slovakien 

Problem: Global 
problematik att 
sjuksköterskor 
lämnar yrket i förtid. 
 
Syfte: Studera 
vikten av ens sociala 
arbetsmiljö i 
förebyggande syfte 
mot att lämna 
sjuksköterskeyrket.  

Kvantitativ 
enkätunder-
sökning 

Deltagare:  
17 524 
kvinnliga 
sjukskötersko
r. Utvalda via 
en stor 
databas. 

Missnöje med 
arbetet medför stor 
risk för att 
sjuksköterskorna 
ska tröttna på 
arbetet/yrket, men 
kan motverkas 
med bra socialt 
stöd från kollegor.  
 
Det framkom att 
det sociala stödet 
ofta försämras ju 
äldre 
sjuksköterskorna 
blir.  
 

Hög 
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