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Sammanfattning  

Bakgrund: Alla människor har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Hälsan påverkas 

oundvikligen av olika faktorer i arbetsmiljön som verkar för eller emot hälsan. Att sträva efter 

att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är därför en viktig del av den nationella och globala 

folkhälsopolitiken. Tidigare forskning, som främst är av kvantitativ karaktär, har visat att det 

finns frisk- såväl som riskfaktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö. Det behövs dock fler 

kvalitativa studier som belyser sjuksköterskornas egna upplevelser av frisk-och riskfaktorer 

för att kunna identifiera förbättringsfaktorer i arbetsmiljön och utveckla det framtida 

hälsofrämjande arbetet.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk-och riskfaktorer i 

sin arbetsmiljö, med fokus på förbättringsfaktorer. 

 

Metod: En kvalitativ studie har genomförts och en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats användes för att analysera data från de fem sjuksköterskor i Mellansverige, som 

intervjuats med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod.  

 

Resultat: Ur analysen framkom två kategorier: ´Arbetstillfredsställelse`, med tillhörande tre 

subkategorier: Meningsfulla interaktioner, Ett öppet och jämlikt arbetsklimat, Socialt stöd. 

Vidare kategorin: ´Bemanning och resurser`, som innehöll följande subkategorier: 

Personalstyrkan och dess konsekvenser, Kompetensutveckling samt Fysisk miljö. 

 

Slutsats: En god och hållbar arbetsmiljö var av stor vikt för sjuksköterskornas hälsa och 

välbefinnande på arbetet. Vidare beskrevs det finnas en del riskfaktorer i arbetsmiljön som 

försämrade arbetsglädjen och sjuksköterskornas välbefinnande. Sammantaget framkom det av 

intervjuerna att det är viktigt att fortsätta arbeta för att stärka sjuksköterskornas arbetsmiljö, 

eftersom arbetsmiljön också påverkar vårdkvaliteten och patienternas välmående. Något som 

är av vikt för folkhälsan och en god hälsa på lika villkor. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Frisk- och riskfaktorer, Hälsofrämjande arbete, Kvalitativ 

vetenskaplig metod, Sjuksköterskor  



 
 

 

Abstract  

Background: All humans have the right to safe and healthy work environments.  Health is 

inevitably affected by different factors in the working environment that work for or against 

health. Striving to create health-promoting workplaces is therefore an important part of the 

national and global public health policy. Previous research, mainly of a quantitative nature, 

has shown that there are healthy as well as risk factors in nurses' work environment. More 

qualitative research is however needed which highlights nurses' own experiences of healthy 

and risk factors in the work environment, to be able to identify improvement opportunities in 

the work environment and develop the future health promotion work.  

 

Aim: The purpose of this study was to highlight nurses' experiences of healthy and risk 

factors in their work environment, with a focus on improvement factors. 

 

Method: A qualitative study was conducted and a qualitative content analysis with an 

inductive approach was used to analyse data from the five nurses in Central Sweden, who 

were interviewed using a semi-structured interview method.  

 

Results: From the analysis, two categories emerged: `Work satisfaction`, with associated 

three subcategories: Meaningful interactions, An open and equal working climate, Social 

support. Furthermore, the category: "Staffing and resources", which contained the following 

subcategories: Lack of personnel and its consequences, Skills development and Physical 

environment. 

 

Conclusion: A good and sustainable work environment was of great importance for the 

nurses' health and well-being at work. Furthermore, there were some risk factors in the 

working environment that worsened work satisfaction and the nurses' well-being. Overall, it 

was important to continue working to strengthen the nurses' work environment, as the 

working environment also affects the quality of care and the well-being of the patients. 

Something that is important for public health and good health on equal terms. 

 

Keyword: Health promotion work, Healthy- and risk factors, Nurses, Qualitative method, 

Working environment 
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1 Inledning  

Människor spenderar en stor del av sin tid på arbetet och utsätts därmed för olika typer av 

frisk-och riskfaktorer på arbetsplatsen. Hjelm (2005) beskriver hur arbetsmiljön har en central 

och viktig betydelse för människornas hälsa och välbefinnande på arbetet. På arbetsplatsen 

finns flera faktorer som bidrar till människors arbetsglädje och trivsel, likväl sådant som 

verkar till motsatsen. 

World Health Organization (WHO) (2019) lyfter fram värdet i att skapa goda och hållbara 

arbetsmiljöer på alla arbetsplatser eftersom det bidrar till att stärka den globala hälsan. 

Hälsofrämjande arbetsplatser, som är ett koncept som syftar till att stärka och bevara 

arbetstagarnas hälsa inom arbetslivet, rapporteras främja personalens hälsa, välbefinnande, 

produktivitet och engagemang. Likaså riskerar sämre arbetsvillkor och miljöer utsätta de 

anställda för stress och påfrestningar.  

Den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige rapporteras överlag vara högre bland kvinnor jämfört 

med män (Arbetsmiljöverket, 2019). Enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket (2016) 

rapporterades cirka 26% av kvinnorna besväras av någon form av arbetsrelaterad ohälsa, 

jämfört med 19% av männen. Vidare rapporterades 15% av kvinnorna lida av psykiska 

arbetsrelaterade påfrestningar, jämfört med 8% av männen (Arbetsmiljöverket, RAP 2016:3).  

Kvinnodominerade yrkesgrupper, såsom vård och omsorg, utsätts i högre grad för stress och 

arbetsbelastningar, vilket leder till högre andel sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket, 2019). I en 

svensk undersökning av sjuksköterskor rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB, 2017:3) att 

cirka 50% av sjuksköterskor helt lämnat yrket på grund av psykosociala brister i arbetsmiljön. 

Eriksson (2015) lyfter fram vikten av att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 

människor väljer att stanna kvar på arbetet och samtidigt upplever hälsa.   

Alla människor förtjänar en arbetsplats med goda arbetsförhållanden och miljöer. En plats där 

människan får möjlighet att utvecklas, både professionellt och som person. Att säkerställa 

trygga och goda arbetsmiljöer är nödvändigt för sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande på 

arbetet, och inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Som yrkesutbildad sjuksköterska med 

erfarenhet finns också en förförståelse och ett intresse för att fördjupa kunskaperna kring 

betydelsen av frisk- och riskfaktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö, inte minst för att kunna 

fortsätta stärka arbetsmiljön framgent – något som är av betydelse för den enskilda patientens 

vårdkvalitet liksom för hälso- och sjukvården överlag.
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2 Bakgrund 

Avsnittet handlar om kunskapsläget inom området och nedan belyses därmed forskning och 

litteratur utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv på sjuksköterskors arbetsmiljö. 

Avsnittet avslutas med en problemformulering som leder fram till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

2.1 Arbetsmiljöns utveckling över tid 

En god arbetsmiljö är av vikt för en god folkhälsoutveckling (Sveriges Riksdag, 2018). 

Arbetsmiljö är dock ett begrepp som historiskt sett oftast förknippats med fysiska och 

ergonomiska aspekter av arbetet. Den tidiga diskussionen om arbetsmiljöns påverkan på 

människan handlade till exempel om olycksrisker, tunga lyft och obekväma arbetsställningar. 

Det centrerade med andra ord kring förhållanden i arbetet som riskerade att påverka 

människans fysiska hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Med tanke på att 

arbetstagarna förr i tiden utförde tyngre och farligare arbeten, var risken för arbetsrelaterade 

skador större då. Detta återspeglades i den tidiga lagstiftningen gällande arbetsmiljö som 

strävade efter att förhindra fysiska förhållanden och riskfaktorer på arbetsplatsen (Zanderin, 

2005; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

I slutet på 1800-talet blev arbetsmiljöfrågor en alltmer politisk fråga (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013; Arbetsmiljöverket, 2019) och en rad olika arbetsskydd utvecklades för att 

förebygga direkta fysiska faror på arbetsplatsen (Zanderin, 2005; Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Den första yrkeslagen infördes år 1889 med syfte att minska olycksriskerna 

inom just industriområden. För att säkerställa att den tidiga lagen följdes och 

missförhållanden på arbetsplatsen åtgärdades infördes även yrkesinspektörer. Lagen kom 

sedan att utvecklas i början av 1900-talet då den första arbetsskyddslagen växte fram och 

inkluderade då även alla arbetstagare utanför industriområdet (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Det var först på 1960-talet som fokuset på arbetsmiljöfrågor skiftades, och psykiska samt 

sociala förhållanden av arbetet lyftes fram. Den ökade medvetenheten av människans 

psykiska behov och inte enbart fysiska var ett resultat av både politisk diskussion och 

forskning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). År 1978 inträdde arbetsmiljölagen som kom 

att omfatta både fysiska och psykosociala aspekter av arbetsmiljön. Lagen syftade till att 

upprätthålla en god arbetsmiljö och förebygga all form av ohälsa på arbetsplatsen (Zanderin, 

2005; Arbetsmiljöverket, 2019).  
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”Helhetssynen slår igenom, vilket innebar att hänsyn ska tas till alla faktorer som påverkar 

arbetstagarnas hälsa. Inte bara fysiska och kemiska risker utan även psykosociala och 

organisatoriska.  En nyhet i lagen är att arbetstagare själva ska kunna påverka sin egen 

arbetssituation…” (Arbetsmiljöverket, 1978). 

  

2.1.1 Från ett patogent till ett salutogent förhållningssätt  

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver hur den tidiga forskningen inom både 

fysiska och psykosociala förhållanden i arbetslivet främst haft ett patogent perspektiv, det vill 

säga fokuserat på riskfaktorer för ohälsa. På senare tid har dock den psykosociala forskningen 

funnit ett intresse för ett salutogent perspektiv och strävat efter att identifiera faktorer i 

arbetsmiljön som kan bidra till välbefinnande och en god psykosocial utveckling. Eriksson 

(2015) beskriver vikten av denna utveckling och framhåller att det blev ett sätt att undersöka 

vilka faktorer som bidrog till att människor valde att stanna kvar på arbetet och höll sig friska. 

Under de senaste två decennierna har olika förhållanden i arbetet som har betydelse för 

människans psykiska och sociala behov uppmärksammats alltmer (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Diskussionen om arbetsliv och folkhälsa är ständigt viktigt och aktuellt. Att 

arbetsmiljön har betydelse för människans hälsa och välbefinnande är numera välkänt (Hjelm, 

2005; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Forskningen överlag går också mer i riktningen 

mot att fokusera på det som främjar hälsa och hälsofrämjande arbete (Eriksson & Lindström, 

2008). I dagsläget finns vidare två utformade målområden inom de nationella och globala 

folkhälsomålen som syftar till att säkerställa goda arbetsförhållanden och arbetsmiljöer 

(WHO, 2013; Sveriges Riksdag, 2018), vilket redogörs för mer nedan. 

 

2.2 Folkhälsa, folkhälsoarbete och arbetsrelaterad hälsa 

Hjelm (2005) beskriver folkhälsa som en samlad bild av hälsan inom ett land samt hur hälsan 

är fördelad bland människorna. Folkhälsobegreppet beskrivs omfatta två viktiga principer, 

dels att främja hälsa och dels att mäta hälsotillståndet i landet. Vidare beskriver Pellmer, 

Wramner och Wramner (2012) hur folkhälsobegreppet kan förstås genom att olika faktorer 

som har betydelse för människors hälsa samspelar. Sådana faktorer kan finnas på olika nivåer 

och till exempel bestå av människors levnadsförhållanden, livsstilar, ärftlighet eller 

samhälleliga resurser. Folkhälsobegreppet ger även information om sjukligheten, 
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levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer hos en grupp människor, men även olikheterna i 

hälsa mellan olika grupper.  

Eriksson (2015) definierar vidare folkhälsoarbete som sådant som görs inom området för 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Det senare innebär ett organiserat och 

systematiskt arbete med syfte att bidra till hälsa och välbefinnande. Insatserna utgår från frisk- 

och skyddsfaktorer och kan utföras av olika samhällsaktörer för att bidra till ett friskare 

samhälle. Hjelm (2005) understryker vikten av att olika aktörer engagerar sig i 

folkhälsoarbetet eftersom hälsan formas i olika miljöer såsom hemmet, skola och på 

arbetsplatsen. Människan ska därför inte ses som en isolerad individ utan som en del av ett 

större samhälle. Hälsan påverkas inte enbart av biomedicinska faktorer utan även av sociala, 

psykologiska och samhälsrelaterade förhållanden (Hjelm, 2005). 

Pellmer et al. (2012) framhåller likaså vikten av att folkhälsoarbetet inte enbart ska utgå från 

förhållanden som gör människan sjuk utan också inkludera friskfaktorer. Arbetet ska till 

exempel skapa fysiska, sociala, emotionella och ekonomiska förutsättningar som främjar 

hälsa. Vidare beskrivs hur arbetet bör vara målinriktat, fokusera på såväl individ och 

gruppnivå som samhällsnivå samt sträva efter att minska hälsoklyftorna i samhället. 

Arbetslivet har en viktig betydelse för folkhälsan och goda arbetsvillkor är en förutsättning för 

att minska arbetsrelaterad ohälsa, sociala skillnader i hälsan samt förstärka folkhälsan i 

allmänhet. Förbättringar i människors arbetsrelaterade miljöer med hänsyn till hälsofrämjande 

ledarskap och möjligheter till delaktighet betonas i litteraturen (Pellmer et al., 2012). Vidare 

har folkhälsopolitikens utformning en viktig och central roll för hälsoutvecklingen för 

befolkningen och för folkhälsoarbetet överlag, som också påverkar arbetsvillkoren och 

hälsoarbetet på arbetsplatser generellt (Sveriges Riksdag, 2018). 

 

2.3 Folkhälsopolitik  

Alla människor har rätt till trygga, rättvisa och hälsosamma arbetsförhållanden och miljöer. 

Kvinnor och män bör ha lika arbetsvillkor och erhålla rättvisa löner för sitt utförda arbete 

(Svenska FN förbundet, 2019). Agenda 2030 är en global handlingsplan som omfattar viktiga 

folkhälsomål som ska försäkra människornas välstånd och skapa en jämlik samt hållbar planet 

för alla världen över (Regeringskansliet, 2018; FN, 2019). WHO (2019) tar särskilt upp vikten 

av att skapa säkra och hållbara arbetsplatser internationellt eftersom det bidra till 

arbetsproduktivitet och arbetstagarnas välbefinnande. En viktig del av att införa 
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hälsofrämjande insatser på arbetsplatser är att inkludera arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet 

eftersom det ökar inflytandet och kontrollen.  

I WHOs (2013) internationella folkhälsomåldokument Health For All In 2020, betonas vikten 

av att säkerställa goda förutsättningar för hälsa under människans hela livscykel och i alla 

aspekter av livet. Att arbeta för att människor ska bibehålla hälsa bidrar till en allmänt ökad 

livslängd, förbättrad samhällsutveckling, produktivitet och förstärkt ekonomi (WHO, 2013). I 

de internationella FN målen lyfts ett flertal punkter som tillsammans syftar till att främja den 

globala hälsan. Artikel 7 framhåller vikten av rättvisa arbetsförhållanden, hållbara 

arbetsplatser och trygg anställning för både kvinnor och män (FN, 2019). 

Att arbeta under rimliga förhållanden och arbetsmiljöer är något som berör den globala 

hälsan. Målområde åtta i de globala hälsomålen i dokumentet Agenda 2030 är därmed 

specifikt utformat för att skapa hållbara arbetsvillkor för alla arbetstagare (FN, 2019). Där 

beskrivs vikten av att värna om de anställdas rättigheter och främja en god arbetsmiljö som 

bidrar till en hållbar utveckling (Regeringskansliet, 2018).  

Vikten av en hållbar arbetsmiljö återfinns inte enbart i de globala folkhälsomålen, utan även 

nationellt. Den svenska folkhälsopolitiken utgörs idag av åtta folkhälsomål som innefattar 

olika faktorer som är avgörande för människornas hälsa och välbefinnande. Syftet med målen 

är i huvudsak att bidra till en god och lika hälsa för alla i Sverige (Sveriges Riksdag, 2018). 

Politiska beslut påverkar också oundvikligen befolkningens hälsa och fokus bör därför ligga 

på att skapa samhälleliga resurser för en god och jämlik hälsa. För att uppnå detta krävs dock 

ett engagemang från flera olika sektorer i samhället såsom offentliga verksamheter, 

näringslivet samt de enskilda individerna (Pellmer et al., 2012). 

Folkhälsopolitiken utgår från hälsans bestämningsfaktorer (Eriksson, 2015; Sveriges Riksdag, 

2018) eftersom flera olika faktorer samverkar och har betydelse för uppkomsten av ohälsa och 

hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer består till exempel av levnadsvanor, livsvillkor, sociala 

omgivningen och risk-och skyddsfaktorer (Sveriges Riksdag, 2018). Vidare beskriver 

Eriksson (2015) hur politiken riktar sig mot människor på både gruppnivå, individnivå och 

strävar efter en hållbar samhällsutveckling. 

Målområde 3 i de nationella folkhälsomålen beskriver arbetsmiljöfrågan som en viktig del av 

folkhälsan. Där beskrivs brister i människors arbetsmiljö och arbetsförhållanden som 

riskfaktorer för ohälsa. Att skapa goda förhållanden på arbetsplatsen gynnar inte enbart 

människans hälsa utan har även en stor betydelse för jämlikheten (Sveriges Riksdag, 2018).  
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Hälso-och sjukvården i Sverige arbetar utifrån ett hälsorienterat perspektiv för att främja 

hälsan hos befolkningen. Sjuksköterskor är en grupp inom hälso-och sjukvården som arbetar 

hälsofrämjande genom att bidra till hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och minska 

hälsoriskerna (Boman & Brink, 2015). Yrket handlar även överlag om att kunna förse 

patienter med en god och empatisk vård av hög kvalité (Khamisa, Oldenburg, Peltzer, Llinc, 

2015). Nedan följer en kunskapsgenomgång av det internationella respektive det nationella 

perspektivet på sjuksköterskors arbetsmiljö. 

 

2.4 Internationellt perspektiv på sjuksköterskors arbetsmiljö 

En viktig del för att kunna ge patienterna en hög vårdkvalité är att arbetstagarna själv 

upplever en positiv arbetstillfredsställelse. Internationell forskning beskriver hur 

sjuksköterskor med en låg arbetstillfredsställelse tenderar att distansera sig från patienterna, 

vilket påverkar vårdandet och vårdrelationen negativt (Pillay, 2009). Vanliga riskfaktorer som 

bidrar till en försämrad arbetstillfredsställelse har visat sig vara arbetsrelaterad stress och hög 

arbetsbelastning (Pillay, 2009; Khamisa et al., 2015). Ett starkt socialt arbetsklimat på 

arbetsplatsen har å andra sidan kunnat visas sig öka sjuksköterskornas arbetsvilja, 

arbetsprestation och generellt gynna organisationen (Zhang et al., 2018). 

Flera internationella studier från Europa, Asien och Afrika beskriver hur arbetsplatser med 

goda arbetsmiljöer och arbetsförhållanden gynnar både patienterna och sjuksköterskorna 

(Aiken et al., 2012; Khamisa et al., 2015; Zhang et al., 2018; Sturm et al., 2019). Forskning 

från tolv europeiska länder och USA rapporterar ett samband mellan sjuksköterskors 

upplevelser av sjukhusmiljöer och patienternas upplevelser. I de fall där sjuksköterskorna 

rapporterade en sämre miljö, vårdkvalité och säkerhet, var patienterna även mindre benägna 

att ranka sjukhusvården högt. Patienterna var även mindre nöjda med vårdvistelsen där det 

fanns ett högt antal sjuksköterskor som var utbrända och missnöjda (Aiken, 2012). 

Sjuksköterskors arbetsmiljö rapporteras därför inte enbart ha betydelse för vårdkvalitén och 

patientsäkerheten (Zhang et al., 2018; Sturm et al., 2019) utan även för de anställdas trygghet 

på arbetsplatsen (Sturm et al, 2019). Forskning från Asien och Afrika beskriver hur 

sjuksköterskors arbetsmiljöer och arbetsförhållanden generellt utgörs av en hög 

arbetsbelastning (Khamisa et al., 2015; Zhang et al., 2018). Zhang et al. (2018) framhåller till 

exempel hur arbetsmiljön för många sjuksköterskor i Kina präglas av stress och psykiska 

påfrestningar som medför hälsorisker såsom sömnstörningar. Den arbetsrelaterade ohälsan 
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rapporteras som hög och påverkar både sjuksköterskornas och patienternas välbefinnande 

negativt. I Kina beskrivs även sjuksköterskorna i stor uträckning utsättas för våld av patienter 

och anhöriga, vilket i vissa sammanhang beskrivs kopplas samman med stressorer i 

arbetsmiljön.  

Ett flertal internationella studier beskriver hur vårdandet sker i miljöer där resurserna oftast är 

otillräckliga i förhållande till arbetskraven (Khamisa et al., 2015; Roelen et al., 2018; Sturm et 

al., 2019) vilket skapar en obalans som tillsammans med en långvarig exponering av 

påfrestande arbetsmiljöer riskerar att bidra till att sjuksköterskor drabbas av utbrändhet 

(Khamisa et al., 2015). 

Liknande mönster rapporteras från Europa där Sturm et al. (2019) beskriver hur 

arbetsbelastningen på många sjukhus i Tyskland har ökat de senaste åren med alltfler krav och 

minskade resurser. Antalet vårdplatser har minskat medan antalet patienter i genomsnitt ökat. 

Arbetsrelaterad utbrändhet bland sjuksköterskorna rapporterats ha fördubblats under en tolv-

års period. Aiken et al. (2012) påvisar hur ett högt antal patienter per sjuksköterska riskerar att 

bidra till arbetsbelastningen och en sämre vårdkvalité. Antalet patienter per sjuksköterska 

rapporterades vara minst i Norge, medan antalet var över tio i länder som Tyskland, Spanien, 

Polen, Grekland och Belgien.  

Trots skillnader i hur hälso-och sjukvården är utformad i olika europeiska länder beskriver 

Aiken et al. (2012) likande arbetsmiljöproblem i flera länder. Det handlar om hur 

sjuksköterskor i sjukhusmiljöer upplever en nedsatt arbetstillfredsställelse, hög utbrändhet, 

sämre vårdkvalité samt säkerhet. Omkring hälften av sjuksköterskorna i en studie i Grekland 

beskrev vårdandet av låg kvalité och rankade sjukhusen som mindre patientsäkra.  Flera av 

sjuksköterskorna uttryckte även en vilja att lämna yrket jämfört med övriga europeiska länder. 

I USA rapporteras likande upplevelser där sjuksköterskorna rapporterar ett missnöje med 

arbetsmiljön, men viljan att lämna yrket var inte lika starkt som i europeiska länder. Den 

rapporterade viljan att lämna yrket beskrivs dock riskerar att skapa framtida globala problem 

(Aiken et al., 2012).   

Emotionellt stöd och omtänksamhet från arbetsledare och kollegor beskrivs som en viktig 

faktor för sjuksköterskorna välbefinnande. Det sociala arbetsklimatet har en stor betydelse för 

arbetsplatsen och för att stärka sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse (Zhang et al., 2018). 

Ett starkt ledarskap tillsammans med lämpliga arbetsförhållanden utgör en central roll i 
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strävan efter att balansera ut de höga arbetskraven på sjukhusen (Sturm et al., 2019). 

 

2.5 Nationellt perspektiv på sjuksköterskors arbetsmiljö 

Nationell forskning beskriver hur den arbetsrelaterade ohälsan inom vården har ökat de 

senaste decennierna. Forskning visar på hur stress, missnöje och nedsatt arbetsengagemang 

hos vårdpersonalen leder till en försämrad arbetsprestation (Strömgren, Dellve & Eriksson, 

2017). Likt internationella studier rapporteras en hög arbetsbelastning i kombination med 

otillräckliga resurser utgöra en viktig och central bidragsfaktor till stress (Jönsson, 2011; 

Arbetsmiljöverket, 2019), framför bland hälso-och sjukvårdspersonalen (Jönsson, 2011). Som 

en följd av den ökade arbetsbelastningen drabbas sjukvårdspersonalen allt oftare av både 

fysisk och känslomässig utmattning (Hansen, Sverke & Näswall, 2008). Hälso-och sjukvården 

präglas oftast av ett arbetssätt där en stor mängd uppgifter ska ske under en kort tidsperiod 

(Bégat och Ellefsen, 2005). Sjuksköterskorna kan därmed ställas inför flera arbetsuppgifter 

som är komplexa men kräver snabba beslut. Sådana uppgifter kan uppfattas som både 

krävande och utmanande (Ahlstedt, Lindvall Eriksson, Holmström & Athlin, 2019). 

Sjuksköterskor är likaså en yrkesgrupp som utgör en viktig roll inom hälso-och sjukvården 

(Bégat & Ellefsen, 2005; Ahlstedt et al., 2019) och bidrar med unika insatser som gynnar det 

tvärvetenskapliga teamet (Bégat & Ellefsen, 2005). Ett flertal nationella och internationella 

studier rapporterar dock yrket som stressfullt (Bégat & Ellefsen, 2005; Jönsson, 2011; 

Ahlstedt et al., 2019) och beskriver en utveckling som innefattar alltmer press (Bégat & 

Ellefsen, 2005). Risken för att drabbas av utbrändhet beskrivs som hög bland sjuksköterskor 

nationellt som internationellt, och beror dels på den höga arbetsbelastningen och dels på 

arbetets stressfulla och känslomässiga interaktioner med patienterna (Hansen et al., 2008; 

Roelen et al., 2018).  

Psykosociala belastningar har visat sig ha både fysiologiska, psykiska och sociala effekter på 

människans välbefinnande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). En hög arbetsbelastning är 

starkt förknippat med att sjuksköterskorna väljer att helt lämna professionen (SCB, 2017:3; 

Ahlstedt et al., 2019). I en svensk undersökning rapporterade cirka 50% av sjuksköterskorna 

att psykisk påfrestning och arbetsbelastning var de främsta orsakerna till att lämna yrket. Idag 

råder en sjuksköterskebrist som beräknas öka inom ett par år (SCB, 2017:3). 

Sjuksköterskebristen och den höga personalomsättningen riskerar att försämra möjligheterna 

till att bedriva en god vård (Bégat & Ellefsen, 2005). Den arbetsrelaterade stress och 
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utbrändhet som rapporterats riskerar även att påverka vårdkvalitén negativt (Ahlstedt et al., 

2019). Sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö påverkar många gånger även deras 

arbetstillfredsställelse negativt (Jönsson, 2011).  

Kvinnor har en generellt sämre arbetsmiljö än män, vilket ökar risken för att drabbas av 

arbetsrelaterad ohälsa (Hjelm, 2005; Arbetsmiljöverket RAP, 2017:6) såsom stressrelaterade 

sjukdomar. Detta tyder på den ojämlikhet i hälsan som råder och påverkar hälsoutvecklingen 

negativt. Kvinnors arbetssituationer utgörs oftast av ett högt arbetstempo, flertal krav och 

bristande socialt stöd (Hjelm, 2005). Kvinnodominerade yrken såsom vård och omsorg är 

dessutom mer utsatta för stress, arbetsbörda och sjukskrivningar. Psykiska påfrestningar och 

stress är de främsta arbetsrelaterade problemen som orsakar sjukskrivningarna bland kvinnor 

(Arbetsmiljöverket, 2019). 

Trots att ett flertal riskfaktorer beskrivs i sjuksköterskors arbetsmiljö, är det viktigt att förstå 

att miljön även består av flera faktorer som gynnar människans psykiska hälsa (Roelen et al., 

2018). Det finns även flera faktorer som har betydelse för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Att stärka det sociala arbetsklimatet är ett sätt att säkerställa goda relationer 

mellan medarbetarna som består av samarbete och öppenhet. Även ett gott ledarskap och 

möjlighet till utveckling är viktigt för en hållbar arbetsmiljön (Strömgren et al., 2017). För att 

minska arbetsbelastningen på arbetsplatserna behövs vidare en balans mellan kraven och 

resurserna (Arbetsmiljöverket AFS 2015:4). Forsknings tyder på att sjuksköterskor 

värdesätter möjligheten att ha tillräckliga resurser och tid för att kunna utföra sitt arbete. 

(Ahlstedt et al., 2019).  

 

2.6 Problemformulering 

Arbetsmiljöfrågor är relevanta och av yttersta vikt för människors hälsa på arbetsplatsen och 

för en god folkhälsa. Dessa frågor utgör även en viktig del av folkhälsopolitiken som tidigare 

beskrivits. Med tanke på att människor idag spenderar en stor del av sin tid på arbetet är det 

viktigt att se till att arbetsplatsen utgör en grund för en god hälsa, utveckling och framgång.  

Sjuksköterskor är en målgrupp som i många sammanhang uttryckt en arbetsrelaterad ohälsa. 

Likt många andra kvinnodominerade yrkesgrupper har de sämre arbetsvillkor och 

arbetsmiljöer. Hög arbetsbelastning och stress dominerar oftast bilden av yrket. Det finns en 

risk att en sådan arbetssituation försämrar arbetets kvalité och påverkar sjuksköterskornas 

hälsa negativt. 
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I nuläget saknas tillräckligt med kvalitativ forskning som framhåller sjuksköterskornas syn på 

arbetsmiljöfrågan. Tidigare forskning är främst av kvantitativ karaktär och fokuserar på olika 

riskfaktorer i arbetsmiljön. Det behövs således fler kvalitativa studier som belyser 

sjuksköterskornas egna upplevelser av frisk-och riskfaktorer i arbetsmiljö och som har ett 

förbättringsperspektiv. Genom att belysa deras egna upplevelser ökar kunskapen och 

förståelsen för vilka faktorer som har betydelse för välbefinnandet på arbetet. På så vis kan 

även förbättringsmöjligheter lättare utvecklas utifrån sjuksköterskornas perspektiv och bidra 

till en mer hållbar samt god arbetsmiljö. Det är dessutom viktigt ur ett nationellt och globalt 

folkhälsoperspektiv att identifiera faktorer som kan bidra till mer hälsofrämjande 

arbetsplatser- som bygger på jämlikhet och hållbarhet. 

 

3 Syfte  

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk- och riskfaktorer i sin arbetsmiljö, med 

fokus på förbättringsmöjligheter. 

 

3.1 Forskningsfrågor  

• Vilka friskfaktorer upplever sjuksköterskorna att det finns i deras arbetsmiljö? 

 

• Vilka riskfaktorer upplever sjuksköterskorna att det finns i deras arbetsmiljön? 

 

• Hur upplever sjuksköterskorna att deras arbetsmiljö kan förbättras i framtiden? 

 

 

4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras fyra centrala begrepp som är relevanta för studien. Dessa begrepp är 

arbetsmiljö, hälsa, friskfaktorer samt riskfaktorer. 

 

4.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett brett begrepp som omfattar alla förhållanden i arbetet som påverkar 

individen. Begreppet rymmer både fysiska och psykiska faktorer på arbetsplatsen såväl som 



11 
 

sociala och tekniska (Arbetsgivarverket, 2015). Till den fysiska arbetsmiljön hör till exempel 

ljudnivå, utrustningar och arbetsställningar. Hur människan trivs på arbetet och relationen 

mellan anställda är sådant som faller under den psykosociala arbetsmiljön. Under det breda 

begreppet arbetsmiljö räknas även medicinska arbetsmiljöfrågor in som exempelvis 

kemikalier och dess påverkan på människan (Zanderin, 2005). 

 

4.2 Hälsa 

Hälsa är ett omfattande begrepp som år 1948 definierats som ett fullständigt tillstånd av 

fysisk, mental och socialt välmående. Hälsa beskrivs även innefatta mycket mer än frånvaro 

av sjukdom. Hälsobegreppet kom sedan att utvecklas år 1984 och betraktades då även som en 

resurs i människors dagliga liv. Hälsan infattade både fysiska förmågor såväl som psykiska 

och sociala resurserna (WHO,1948). 

 

4.3 Friskfaktorer 

Friskfaktorer är ett begrepp som definieras av Lindberg och Vingård (2015) som sådana 

faktorer i livet som främjar hälsan och fokuserar på det friska. Friskfaktorer beskrivs bidra till 

människors fysiska och psykiska välbefinnande, samt inom arbetslivet stärka arbetstagarnas 

produktivitet. 

  

4.4 Riskfaktorer 

Riskfaktorer definieras av WHO (2019) som sådana faktorer som kännetecknas av att öka 

risken för att drabbas av ohälsa och sjukdom. I arbetslivet kan till exempel en utsättning för 

flera olika riskfaktorer bidra till sjukdom och en arbetsrelaterad ohälsa.  

 

5 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs tre teorier som är relevanta för folkhälsan, arbetsmiljörelaterade frågor 

och inte minst kan relateras till sjuksköterskors upplevelse av deras arbetsmiljö. Dessa nedan 

beskrivna teorier utgör således studiens teoretiska referensram. Dessa är salutogenes, krav-

kontroll modellen samt copingsförmåga, resurser och strategier. 
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5.1 Salutogenes 

Salutogenes är en teori som fokuserar på det friska hos människan och utgår från 

hälsofrämjande faktorer. Teorin kan ses som ett övergripande paraplybegrepp som innefattar 

ett flertal underordnade begrepp som fokuserar på människans förmågor och inre krafter. 

Dessa underordnade begrepp kan till exempel bestå av trivsel, resiliens eller inre styrka som 

finns på olika nivåer som individ, grupp och samhällsnivå (Eriksson, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Paraplybegreppet salutogenes (Lindström, Eriksson & Wikström, 2015). 

 

Salutogenes introducerade som en teori i hälsofrämjande arbete av Aron Antonovsky (1987) 

och innefattar en syn på hälsa som en resurs och process. Antonovsky var tydligt med att 

människan kunde uppleva hälsa trots förekomsten av ohälsa och beskrev hur människan 

ständigt befann sig i rörelse mot hälsa. Han beskrev vidare hur människan utsätts för olika 

stressorer i livet, exempelvis i arbetslivet eller familjen, som inte nödvändigtvis behöver 

försämra hälsan utan kan också rusta människan för att kunna hantera framtida stressorer. 

(Antonovsky, 1987) I den här studien undersöks bland annat sjuksköterskors egen upplevelse 

och syn på friskfaktorer i deras arbetsmiljö och sammantaget har studien ett fokus på 

framtidsbättringar kopplat till deras arbetsmiljö. 

 

5.1.1 Känslan av sammanhang [KASAM] 

Eriksson (2015) beskriver känslan av sammanhang som ett koncept inom salutogenes där livet 

ses som sammanhängande och meningsfullt. Människan uppmärksammar sina inre krafter och 

förmågor och använder dessa i syfte att främja hälsa. Det är ett koncept som har en inverkan 
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på människors livskvalité, välbefinnande, och består av tre dimensioner; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om huruvida människan upplever inre och yttre situationer som 

förståeligt. Det kan till exempel handla om information uppfattas som tydligt och strukturerat 

snarare än kaotiskt. Påfrestande situationer beskrivs lättare kunna hanteras då det är begripligt 

(Eriksson 2015). 

Vidare förklarar Eriksson (2015) hanterbarheten som en dimension som beskriver i vilken 

uträckning olika situationer och krav upplevs som möjliga att möta. Formella och informella 

resurser har betydelse för möjligheten att hantera olika krav. Exempel på sådana resurser som 

kan gynna människans hanterbarhet är socialt stöd, familj och arbetskamrater. För att lyckas 

hantera yttre stimuli krävs dock en vilja att lösa problemet och att individen finner meningen i 

det.  

Meningsfullhet refereras som den motiverande dimensionen och handlar om människans syn 

och känslor till livet. Livets olika krav ska ses som utmaningar och upplevas som värda 

människans engagemang. Det handlar vidare om människans vilja att lägga energi för att 

genomgå och klara av att möta livets alla utmaningar (Eriksson, 2015). 

Känslan av sammanhang kan kopplas samman med flera faktorer i människans arbetsplats 

och ses som en skyddsfaktor för arbetsrelaterad ohälsa. Generella motståndsresurser (GMR) 

beskrivs som en viktig del av den salutogena teorin och som har en stor betydelse för att 

stärka och utveckla känslan av sammanhang. GMR beskrivs skapas av tidigare goda 

livserfarenheter och kan till exempel utgöras av en människas kunskap, självkänsla, sociala 

stöd och copingstrategier. Motståndsresurserna är viktiga för att kunna förmå att hantera 

stressorer i livet eller att undvika att sådana svårigheter utvecklas till stress. En person med 

negativa livserfarenheter och mindre moståndsresurser kan ha svårare att hantera livets olika 

krav, vilket även påverkar känslan av sammanhang (Eriksson, 2015). Känsla av sammanhang 

och GMR kan därför ha en avgörande roll i exempelvis huruvida du upplever din 

arbetssituation som mer eller mindre ansträngande och utmanande. 

 

5.2 Krav kontroll modell 

Jeding och Theorell (1999) beskriver hur krav- och kontroll modellen innefattar olika faktorer 

som är sammankopplade och har betydelse för människornas hälsa på arbetet. Det beskrivs 
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finnas olika inre och yttre faktorer på arbetet som påverkar människors effektivitet och 

arbetsprestation. Socialt stöd från arbetskollegor och chefer beskrivs till exempel bidra till ett 

gott socialt klimat, vilket i sin tur gör arbetet mer hanterbart. 

Krav inom ett arbete kan bestå av både fysiska och psykiska faktorer som påverkar den 

enskilda individen. Fysiska arbetskrav kan till exempel innefatta tunga lyft eller att personen 

arbetar under extrema temperaturer. De psykologiska arbetskraven fokuserar mer på mentala 

resurser och kan delas in i kvalitativa och kvantitativa arbetskrav. Det senare kravet kan till 

exempel handla om att arbeta inom tidspress, där personen måste hinna ta hand om ett antal 

människor under en viss tid. Sådana krav rapporteras riskera att bidra till ohälsa. Kvalitativa 

arbetskrav beskrivs istället som faktorer som ställer krav på människans uppmärksamhet, 

fokus och kan även innefatta arbetsrelaterade konflikter (Jeding & Theorell, 1999) 

Weman-Josefsson och Bergman (2012) beskriver hur en del arbetskrav som berör 

arbetsbelastning, arbetstider och takt på arbetet kan bidra till stressupplevelse. Människor som 

till exempel arbetar inom vård och omsorg behöver oftast kontrollera svåra situationer som 

kräver engagemang, vilket kan vara känslomässigt ansträngande och i längden bidra till 

ohälsa. 

Det har visat sig hur arbeten som består av för höga psykiska krav kan ha en negativ inverkan 

på människors hälsa. Sådana belastande krav kan bidra till att arbetstagarna lättare bli 

sjukskrivna och får rygg-och ledbesvär (Jeding & Theorell, 1999). Höga krav utan tillräckliga 

resurser för att kunna hantera och möta utmaningarna riskerar att leda till stress och 

påfrestningar (Weman-Josefsson och Bergman, 2012; Jeding & Theorell, 1999). Höga 

arbetskrav kan å andra sidan stimulera personalen till att vara mer aktiva, om personal också 

har god kontroll över arbetet. Låga arbetskrav med låg kontroll beskrevs vidare leda till 

passivitet och där personalen inte anstränger sig (Jeding & Theorell, 1999.) 

Kontroll handlar om människans handlingsutrymme över sådant som rör arbetet, till exempel 

planeringen av olika arbetsmoment. Det handlar vidare om att ha inflytande över sitt arbete 

genom att kunna styra arbetets ordning, metod och upplägg. Även inflytande över sin egen 

arbetstid och i beslutsprocesser inkluderas i begreppet kontroll. Att ha kontroll över sitt arbete 

bidrar till bland annat psykiskt välmående, arbetstillfredsställelse, lägre sjukskrivningar, 

engagemang och högre produktivitet. Genom att öka människornas kontroll i arbetet stärks 

deras kreativitet och förmåga att ta egna initiativ på arbetet, vilket i slutändan gynnar 

verksamheten (Jeding & Theorell, 1999). 
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5.3 Copingförmåga, resurser och strategier 

Brattberg (2008) beskriver begreppet coping som människans förmåga att bemästra olika 

påfrestande livssituationer. Begreppet beskrivs innefatta alla ansträngningar som människan 

använder för att kunna klara av och hantera konflikter eller emotionella och psykologiska 

påfrestningar. Weman-Josefsson och Berggren (2012) betonar dock vikten av att se begreppet 

som mer omfattande och menar att vissa händelser i livet såsom olyckor inte går att bemästra. 

Coping beskrivs istället som en process av ansträngningar för att förmå att hantera kraven och 

inte som ett slutresultat. Det handlar om en ständig ansträngning för att omvandla olika 

stressorer i livet, för att på så vis klara av de inre och yttre kraven som upplevs som 

påfrestande.  

Enligt Brattberg (2008) formas människans copingförmåga i tidig ålder och har en stor 

betydelse för människans möjligheter till återhämtning efter en livskris. Människors 

copingförmåga blir synlig först vid påfrestande livssituationer och är avgörande för hur stor 

effekt en sjukdom eller överbelastning har på människans välbefinnande. Tidigare 

erfarenheter kan bidra med verktyg som hjälper till att hanterar kriser i livet, men 

copingförmågan är ändå beroende av flera komponenter som krisens natur och nivå. Weman-

Josefsson och Berggren (2012) beskriver hur människans copingförmåga även är kopplat till 

människans egna personlighet, till exempel optimistisk eller pessimistisk inställning till livet. 

En del personer reagerar med uppgivenhet på svåra utmaningar, vilket är ett beteende som kan 

ha utvecklats redan under barndomen. 

Det finns vidare flera faktorer inom det inre planet såväl som det yttre planet som påverkar 

människans copingförmåga. Sådana faktorer kallas copingresurser. Personlighetsfaktorer 

såsom tankar, självkänsla och personlig kontroll är exempel på inre resurser medan familj, 

arbete och vänner utgör yttre resurser. Människor med sämre inre copingresurser behöver 

oftast stöd från yttre resurser. En person med generellt få copingresurser riskerar i högre 

uträckning att drabbas av psykologiska besvär och lida av olika kriser i livet (Weman-

Josefsson och Berggren, 2012). Weman-Josefsson och Berggren (2012) understryker vidare 

att en god copingförmåga innebär att personen bemästrar den rådande situationen genom att 

påverka den yttre omgivningen och bemästra sitt inre perspektiv på situationen. En god 

copingförmåga skapar en ökad självtillit som bidrar till förmågan att hantera framtida 
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svårigheter. Människor med en god copingförmåga ser sig själva som värdefulla, är 

optimistiska, ser möjligheter och hopp. 

Det människor gör för att hantera eller förändra påfrestande situationer, det vill säga 

åtgärderna, benämns som copingstrategier. Det finns följande tre copingstrategier; 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och undvikandestrategier. Alla svåra 

situationer kan dock inte lösas med en och samma copingstategi, utan hänsyn bör tas till det 

stora sammanhanget där den enskilda individen och omgivningen beaktas (Brattberg, 2008).  

Aktiva copingstratetgier, såsom positivt tänkande eller problemlösning, är i huvudsak bättre 

än passiv strategi som är den raka motsatsen. Valet av copingstrategi är dock beroende av den 

enskilda individens resurser, såväl som fysiska och sociala omgivningen. Copingprocessen 

syftar till att förhindra fysisk, emotionell och psykologisk stress i de olika svåra livssituationer 

som uppkommer (Weman-Josefsson & Berggren, 2012). Det finns många faktorer som har 

betydelse för valet av copingstrategi, där kön, ålder, utbildning, självkänsla samt tidigare 

erfarenheter spelar in (Brattberg, 2008). 

 

5.3.1 Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping är en strategi som handlar om att konkret försöka lösa problemen 

genom planering och målinriktade handlingar (Brattberg, 2008; Weman-Josefsson och 

Berggren, 2012). Det kan till exempel handla om att försöka förändra kraven som bidrar till 

stress eller strukturera om arbetsuppgifter på en arbetsplats. Det kan vidare handla om att 

analysera problemet, reda ut missförstånd eller söka alternativa lösningar på situationen så att 

problemet blir mindre stressfullt (Weman-Josefsson och Berggren, 2012). 

Brattberg (2008) beskriver vidare hur problemfokuserad coping riktar sig mot yttre problem 

och syftar till att lösa sådana problem som står i vägen för att individen ska kunna nå sitt mål. 

Strategin är uppgiftsorienterad och präglas av att söka information, planera samt ta beslut som 

rent praktisk löser situationen. Problemfokuserad coping använd i större uträckning av 

högutbildade individer. Även personer med god självtillit, optimism och känslan av 

sammanhang har bättre förmåga att lösa problemen (Brattberg, 2008).  
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5.3.2 Emotionell coping 

Emotionell coping fokuserar på att förändra de inre känslor och problem som kan uppstå i en 

svår situation. Syftet är att försöka hantera känslorna på ett positivt sätt (Brattberg, 2008). När 

en situation inte går att påverka eller förändra skiftar fokuset till att försöka hantera de 

negativa känslor som uppkommer i den stressande situationen. Det kan till exempel handla 

om att acceptera situationen, förminska dess betydelse eller tänka positivt (Weman-Josefsson 

och Berggren (2012). Brattberg (2008) beskriver vidare hur emotionell coping är användbar 

när en människa till exempel tvingas leva med en kronisk sjukdom. Weman-Josefsson och 

Berggren (2012) beskriver även hur emotionell copingstategin i vissa situationer kan bidra till 

att personen utvecklar en självkontroll, positivitet och lyckas behålla humöret uppe. 

 

5.3.3 Undvikande coping 

Brattberg (2008) beskriver undvikande coping som ett kortsiktigt alternativ i okontrollerade 

situationer, där förnekandet kan förbättra stämningsläget initialt i en kris och innan personen 

vågar möta problemet. Det handlar om att undvika det jobbiga istället för att närma sig det 

och möta situationen. Kognitivt undvikande beskrivs dock vara kopplat till psykosociala 

problem. Weman-Josefsson och Berggren (2012) framhåller att undvikande coping kan uppstå 

som ett resultat av konflikträdsla eller en känsla av att inte kunna påverka krisen. 

Användandet av denna copingstategi beskrivs öka risken för sjukskrivningar. 

 

6 Metod  

Metoden inleds med en beskrivning av studiens design, en kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Därefter beskrivs urvalet, datainsamlingen och analysprocessen. 

Metodavsnittet avslutas med kvalitetsaspekter att beakta inom kvalitativa studier och de etiska 

överväganden som genomförts.  

 

6.1 Studiedesign 

En kvalitativ studie har genomförts och kvalitativ innehållsanalys har använts vid analys av 

data. Kvalitativ forskning handlar om att beskriva en komplex värld ur deltagarens synvinkel 

(Yin, 2013). Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som syftar till att analysera 

textdata genom subjektiv tolkning (Hsieh & Shanon, 2005; Granskär & Höglund-Nielsen, 
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2012). Målet är att bidra med kunskap och förståelse för det fenomen som planeras studeras 

(Hsieh & Shanon, 2005). Granskär & Höglund-Nielsen (2012) beskriver kvalitativ 

innehållsanalys som ett sätt att belysa variationer i texter genom att identifiera likheter och 

skillnader. Det är en metod som används för en rad olika forskningsområden och kan ha en 

deduktiv eller induktiv ansats. Den förstnämnda ansatsen tar sin utgång från en redan bestämd 

teori medan den sistnämnda istället utgår från en mer neutral analys av texter. Yin (2013) 

beskriver dessa två tillvägagångssätt som varandras motsatser och menar att dem står för olika 

sätt att behandla data och begrepp. Induktiv ansats syftar tillskillnad från deduktiv till att låt 

data leda till begrepp (Yin, 2013). Den här studien har en induktiv ansats. 

 

6.2 Urval 

Ett strategiskt urval av deltagare till studien genomfördes, som innefattar ett målinriktat urval 

som baseras på dess relevans för studiens forskningsfrågor. Genom att använda ett strategiskt 

urval kan relevanta kunskaper och information för studien lättare träda fram (Henricson & 

Billhult, 2012). Det viktiga är att sträva efter att inkludera flera olika synvinklar på ämnet, 

även motstridande perspektiv (Yin, 2013). För att besvara denna studiens syfte inkluderades 

endast legitimerade sjuksköterskor som var verksamma inom kommun och landsting. Genom 

att inkludera sjuksköterskor som var verksamma i både kommunala verksamheter och på 

sjukhusavdelningar kunde flera faktorer som har betydelse för sjuksköterskornas upplevelse 

av sin arbetsmiljö identifieras, likaså likheter och skillnader belysas.  

Inledningsvis under januari och februari månad 2019 togs kontakt med flera enhetschefer på 

olika vårdavdelningar inom både kommunala verksamheter och sjukhusavdelningar i 

Mellansverige. Kontakten skedde via e-post och innehöll ett informationsbrev (se bilaga 1) 

som bland annat beskrev studiens syfte och antalet deltagare som önskades intervjuas. 

Enhetscheferna informerade i sin tur personalen på de olika avdelningarna och återkom sedan 

med kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som muntligt samtyckt till att delta i studien. 

Sammanlagt fem sjuksköterskor var intresserade av att delta och blev därefter kontaktade via 

e-post med närmare information om studien. Informationsbrevet bifogades i kontakten och tid 

och plats kunde då fastställas. Författaren skrev sedan ut samtyckesblanketter (se bilaga 2) 

som medtogs till varje intervju och som skriftligen skrevs under på plats av deltagarna. 

Tyngdpunkt lades på att deltagandet var frivillig, konfident och att inget som kunde härledas 

tillbaka till intervjupersonen eller arbetsplatsen skulle nämnas i studien. Valet av vilka 
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avdelningar som skulle kontaktas gjordes utifrån tillgängliga informationsuppgifter till 

cheferna. Avsikten var att helst inkludera sjuksköterskor från olika avdelningar, dels för 

författarens intresse och del för att få en variation i urvalet. Flest svar kom dock från sjukhuset 

som hade sjuksköterskor som var intresserade att delta medan en sjuksköterska inom 

kommunal verksamhet valde att delta i studien.  

För att delta i studien skulle sjuksköterskorna ha arbetat i minst ett år. Detta för att de skulle 

ha landat i sin yrkesroll och hunnit reflekterat över sin tillvaro på arbetsplatsen och deras 

arbetsmiljö. Nyexaminerade sjuksköterskor exkluderas därför, likaså sjuksköterskor som inte 

längre var yrkesverksamma av olika skäl. Ambitionen var att inkludera både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor för att få en variation av erfarenheter och framhäva aktuella 

upplevelser av arbetsmiljön. I denna studie deltog sammanlagt fem sjuksköterskor, fyra 

kvinnor och en man från olika vårdavdelningar i Mellansverige, se tabell 1. Sammantaget 

bedömdes antalet deltagare vara tillräckligt för att kunna ge en variation av upplevelser. 

 

Tabell 1: Översikt över deltagarna 

Befattning Kön Arbetsplats Erfarenhet inom 

yrket 

Sjuksköterska Kvinna Kommunal verksamhet, 

demensboende 

2,5år 

Sjuksköterska Kvinna Sjukhus, ortoped avd. 7år 

Sjuksköterska Kvinna Sjukhus, kirurg avd. 15år 

Sjuksköterska Kvinna Sjukhus, ortoped avd. 4år 

Sjuksköterska Man Sjukhus, njurmedicin. 2år 

 

6.3 Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer är en form av datainsamlingsmetod som präglas av ett aktivt samtal och 

interaktion mellan intervjuaren och deltagaren.  Intervjuaren formar sitt uppträdande efter 

varje enskild deltagare och kontexten (Yin, 2013).  I denna studie genomfördes kvalitativa 

intervjuer med sammanlagt fem sjuksköterskor. Med kvalitativa intervjuer får intervjuare 

möjlighet att integrera med deltagarna och skapa en öppen miljö, vilket gjorde det till en 

lämplig datainsamlingsmetod i relation till den här studiens syfte. Granskär & Höglund-

Nielsen (2012) beskriver att kvalitativa studier kännetecknas av att intervjuaren är delaktig 

och samspelar under intervjun. Yin (2013) framhåller dock utmaningen med kvalitativa 
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intervjuer och beskriver att det ställer krav på intervjuaren att vara en aktiv lyssnare för att 

förstå deltagarens värld och innebörden av det som sägs. Det är därför viktigt att se till att 

intervjun sker i en lugn och avskild miljö som bidrar till ett öppet samtal. Under intervjun är 

det även viktigt att forskaren är uppmärksam och visar ett intresse för det som 

intervjupersonen uttrycker. Intervjuerna i den här studien tog plats på sjuksköterskornas 

arbetsplatser under februari och mars månad 2019. En semistrukturerad intervjuguide 

användes (se bilaga 3 för intervjuguiden), som innebär att intervjuaren inte behöver följa ett 

strikt manus utan är mer flexibel till att ställa följdfrågor under intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuerna varade i 30-60 minuter och bedömdes vara tillräckligt 

uttömmande och innehållsrika för att kunna besvara studiens syfte.  

Intervjun inleddes med några bakgrundsfrågor som följdes av en öppen fråga,” Kan du berätta 

om dina upplevelser av frisk- och riskfaktorer i din arbetsmiljö? ” och sedan ställdes 

följdfrågor (så som ”kan du ge exempel”, ”kan du utveckla ditt svar”) som ett sätt att hålla 

igång, fördjupa och leda samtalet. Intervjun spelades in på band för att sedan transkriberas 

ordagrant enligt analysprocessen. Det är ett förfarandesätt som rekommenderas för att 

informationen registreras och det blir då lättare att fokusera på vid analys (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

6.4 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts, med en induktiv ansats (Graneheim och 

Lundman 2003). Analysprocessen inleddes med att intervjuerna transkriberas ordagrant. 

Därefter lästes samtliga utskrifter igenom flera gånger för att få en helhetsbild av det 

huvudsakliga innehållet (Hsieh & Shanon, 2005; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Därefter identifierades meningsenheter ur texten som svarar på studiens syfte. En 

meningsenhet är en meningsbärande del av texten som kan bestå av en mening eller ett 

stycke. Förutsättningen för analys är lagom stora enheter, eftersom både för stora och små 

sådana kan påverka tolkningen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Under analysprocessen 

kondenseras dessa meningsbärande enheter, vilket innebär att texten görs kortare utan att 

förlora det centrala budskapet. Därefter förses texten med koder, som beskriver dess 

huvudsakliga innehåll. En kodning av den kondenserade meningsenheten bidrar till att data 

kan ses på ett nytt sätt. Likheter och skillnader i koderna bildar sedan olika kategorier, som 

utgörs av ett samlat innehåll med liknande attribut. Alla kategorier består oftast av ett antal 
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subkategorier (Graneheim & Lundman, 2003; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Skapande 

av subkategorierna kan antingen ske genom att sortera dem till en kategori eller dela in en 

kategori i olika subkategorier (Graneheim & Lundman, 2003). Det förstnämnda genomfördes 

i den här analysen. Ett antal subkategorier skapade till exempel en kategori. 

Analysen består även av ett manifest och latent innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Det synliga och uppenbara innehållet i data kallas för det manifesta medan det 

underliggande budskapet kallas för latent (Graneheim & Lundman, 2003; Hsieh & Shanon, 

2005). Både ett manifest och latent innehåll handlar om tolkning men kan variera i djup och 

nivåer (Graneheim & Lundman, 2003). Denna studie syftar till att tolka både det manifesta 

och latenta budskapet i texterna, det vill säga det som kommer till uttryck i texten och även 

det dolda eller det som sägs mellan raderna. Detta just för att avbilda deltagarnas upplevelser 

så textnära som möjligt och fokusera på det uppenbara och det tolkningsbara. Nedan i tabell 2 

följer ett exempel på analysförfarandet. 

 

Tabell 2: Analysprocessen  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Subkategori Kategori 

Jag tycker ju att 

patient och 

anhörigmötena är 

meningsfulla… 

själva mötet med 

människan är 

roligt. (1) 

Jag tycker att 

patient-och 

anhörigmötena är 

meningsfulla och 

roliga. (1) 

Glädje i 

människomötet 

Meningsfulla 

interaktioner 

Arbetstillfredsställelse 

Jag tror att jag 

absolut kan vända 

mig till min chef 

om jag skulle vara i 

en situation där jag 

känner att jag 

behöver stöd. Det 

förtroendet har jag 

för min chef. (2) 

 

Jag kan vända 

mig till min chef 

om jag behöver 

stöd, det 

förtroende har jag 

för min chef. (2) 

Stödjande chef Socialt stöd Arbetstillfredsställelse 

Ibland önskar jag 

att det kunde finnas 

mer resurser i form 

av personal som 

kunde vara i 

omvårdnaden. (5) 

Jag önskar att det 

fanns fler 

personal för att 

vara med i 

omvårdnaden. (5) 

Önskar fler 

kollegor 

Personalstyrkan 

och dess 

konsekvenser 

Bemanning och 

resurser 

 



22 
 

6.5 Kvalitetsaspekter i kvalitativa studier 

 

Inom kvalitativ forskning används följande tre begrepp för att värdera trovärdigheten i 

forskningsresultatet; giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet handlar om hur sann 

det framkomna resultatet är. Det kan handla om att försäkra sig om att koder och kategorier är 

rimliga och överensstämmer med det verkliga innehållet i texten. För att bedöma en studies 

giltighet kan till exempel citat från deltagarna inkluderas. Även en noggrann beskrivning av 

analysprocessen olika delar har betydelse för en studies giltighet samt även tillförlitlighet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Att ha olika bedömningar av data behöver inte 

nödvändigtvis innebära att resultatet inte är giltigt utan olika tolkningar är möjliga (Malterud, 

2001; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Detta eftersom upplevelser av verkligheten är 

subjektiva och olika tolkningar förekommer därmed naturligt (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

Att beskriva forskarprocessen och metoden på ett sådant sätt att det blir begripligt för andra 

stärker resultatets tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Yin, 2013). Det handlar 

om att verifiera sina ställningstagande under hela processens gång. Överförbarhet handlar om 

i vilken utsträckning resultatet går att överföras till andra situationer.  Citat har bifogats i 

texten för att stärka studiens tillförlitlighet och giltighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Alla intervjuare har någon känsla eller synpunkt på det som de ämnar studera. Ett fullständigt 

neutralt tillvägagångsätt är därmed svårt att uppnå (Malterud, 2001). Förförståelse handlar just 

om intervjuarens egen uppfattning av det studerande ämnet och innefatta exempelvis 

förutfattade meningar eller tidigare kunskaper om ämnet. Tidigare erfarenheter och 

upplevelser av det studerande fenomenet kan påverka det framkomna forskningsresultatet. Ett 

sätt att förhindra en sådan påverkan är genom att reflektera över sin egen förförståelse, vara 

medveten om den och hur den påverkar studien. (Malterud, 2001; Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012).  

 

6.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra forskningsetiska principer som kan fungera som 

riktlinjer för en planerad forskningsstudie. Informationskravet är en princip som beskriver hur 

forskaren bör informera alla deltagare om studiens syfte och innehåll. Sådan information som 

kan komma att påverka människors vilja att delta bör belysas, exempelvis risker eller obehag. 
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Betoning ska läggas på att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 

problem. I informationskravet ingår även att tydliggöra att datainsamlingen enbart planeras 

användas för forskningssyfte och inget annat. Det är vidare av vikt att klargöra och planera 

studien på sätt att skydda de personer som väljer att delta i studien (Yin, 2013). 

För att kunna genomföra en studie bör alltid samtycke inhämtas, i enlighet med 

samtyckeskravet. Det innebär att berörda deltagare frivilligt ska kunna välja att delta i studien. 

Samtyckeskravet innefattar även att alla deltagare ska ges rätten att bestämma över sin egen 

medverkan utan yttre påverkan av forskaren. Detta kan till exempel innebära att en deltagare 

har friheten att välja att inte slutföra en redan påbörjad intervju. Alla uppgifter som deltagaren 

lämnat skall alltid behandlas med största säkerhet, vilket konfidentialitetskravet betonar. 

Känsliga uppgifter ska skyddas från utomstående att ta del av. Nyttjandekravet beskriver hur 

datainsamlingen inte får utnyttjas och användas för icke-forsknings relaterade syften 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

I denna studie fick sjuksköterskorna information om studiens syfte och innehåll via 

informationsbrevet som bifogats i ett e-postmeddelande och som sedan följdes upp vid 

intervjun. Det var viktigt att se till att deltagarna förstod innebörden av studien och deltog 

efter egen vilja och förmåga. Där betonades därför deltagandet som frivilligt och att inget som 

kunde härledas till sjuksköterskorna eller arbetsplatserna skulle tas med i studien. Samtycke 

inhämtades av deltagarna både muntligt och skriftligt vid intervjutillfälle. Även alla chefer var 

inledningsvis skriftligen informerade om att studien skulle äga rum och vad syftet var. Under 

intervjun var det viktigt att inte ställa känsliga frågor eller få deltagarna att känna sig 

obekväma.  

Analysmaterialet har också behandlats på ett sådant sätt att deltagarens uppgifter förblev 

säkert och konfident. Ingen utomstående hade tillgång till informationen eller inspelningarna 

utan dessa förvaras med stor omsorg och har endast använts i denna studie. Inspelningarna 

raderas efter färdigställt examensarbete. 

 

7 Resultat 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk-och riskfaktorer i sin arbetsmiljö med 

fokus på förbättringsmöjligheter. Av analysen framkom två kategorier med sex tillhörande 

subkategorier (tabell 3). Nedan presenteras först en översiktlig tabell över studiens resultat 
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och sedan beskrivs resultatet mer ingående i löpande text. Citat från sjuksköterskorna har 

använts kontinuerligt för att stärka och berika texten. 

 

Tabell 3: Kategorier och subkategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Arbetstillfredsställelse 

Kategorin handlar om olika faktorer som var av stor betydelse för sjuksköterskornas möjlighet 

att känna arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen, av vikt för arbetsmiljön överlag. Det 

framkom, att för att sjuksköterskorna skulle vara tillfreds med sin arbetsmiljö behövdes 

meningsfulla interaktioner med patienter och anhöriga, ett öppet och jämlikt arbetsklimat 

samt ett socialt stöd på arbetsplatsen. Dessa faktorer var avgörande för sjuksköterskornas 

välbefinnande, möjlighet att kunna utföra ett tillfredställande jobb samt valet att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Däremot om det fanns en avsaknad av dessa viktiga friskfaktorer upplevde 

dem en nedsatt arbetstillfredsställelse, frustration och ett allmänt försämrat välbefinnande. 

 

7.1.1 Meningsfulla interaktioner 

Till att börja med framkom det av sjuksköterskorna att dagliga interaktioner med patienter och 

anhöriga hade en stor betydelse för att arbetet skulle upplevas som meningsfullt och 
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tillfredsställande. Det visade sig finnas ett flertal meningsfulla möten på arbetet som bidrog 

till sjuksköterskornas välbefinnande och trivsel. Sjuksköterskorna beskrev till exempel hur 

interaktionerna skapade goda relationer, unika möten och givande samtal som berikade 

arbetet och förstärkte dess mening. Det fanns en djup känsla av glädje och mening i att kunna 

möta samt stödja människor i olika livssituationer. Sjuksköterskorna fann en mening i olika 

interaktioner, men belyste även hur små insatser såsom att samtala, finnas tillgänglig eller 

erbjuda stödjande insatser var gynnsamt för både sjuksköterskornas och patienternas 

välbefinnande. 

”Det känns meningsfullt oftast vart man än är i vården. Det är väl för att man får lindra 

något slags lidande som finns och att man får vara ett emotionellt stöd för vissa… det känns 

ganska meningsfullt även de små grejerna tycker jag” (Intervjuperson 4). 

Sjuksköterskorna beskrev vidare en enorm trivsel i den patientnära miljön och upplevde en 

arbetstillfredsställelse av att arbeta nära patienterna, av vikt för arbetsmiljön. Det var i de 

dagliga mötena med patienterna och anhöriga som sjuksköterskorna fann en djup mening. Det 

fanns en arbetsglädje av att kunna möta olika människor, göra skillnad och stödja anhöriga i 

olika svåra livssituationer.  

”Jag tycker ju att patient- och anhörigmötena är meningsfulla. Genom att sköta patienten i 

sin sista tid i livet och vara stöd för anhöriga, det tycker jag är meningsfullt… själva mötet 

med människan är roligt” (Intervjuperson 1). 

Det framkom vidare av sjuksköterskorna att arbetsinsatserna oftast möttes av uppskattningar 

av både patienter och anhöriga på vårdavdelningarna. Även studenter beskrevs som nöjda och 

tacksamma, vilket upplevdes som en bekräftelse på att arbetet varit både givande och 

betydelsefullt. Detta stärkte sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse och bidrog till en 

generell trivsel, glädje och mening i arbete samt i dem olika interaktioner. 

”… man har nöjda patienter och så har man kanske jättenöjda studenter förhoppningsvis. Då 

gör ju det att den där extra kvarten som kanske blir varje dag, den känns ganska lite. Den 

känns inte betungande…” (Intervjuperson 4). 

”Man gör ett värdefullt arbete och det är viktigt för en annan människa att man är här… när 

någon skrivs ut härifrån som varit dålig och sedan blivit bättre, så får man ju svar på att man 

faktiskt har gjort någonting rätt, och att man hjälpt en människa” (Intervjuperson 2). 
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Det framkom vidare hur sjuksköterskornas arbete till stor del bestod av administrativa 

uppgifter, vilket sjuksköterskorna upplevde likväl skulle kunna utföras av annan personal. 

Sjuksköterskorna ansåg att det patientnära vårdandet blev alltmera distanserat och önskade 

mer kontakt med patienterna till följd av allt administrativt arbete.” Sjuksköterskan går ju 

längre och längre bort från patienten, det är väldigt mycket administrativt… man sitter 

mycket vid datorn” (Intervjuperson 3). Sådana arbetsuppgifter beskrevs ta värdefull tid från 

patienterna och minskade de dagliga interaktionerna med patienterna. Arbetsuppgifter som 

bestod av färre interaktioner beskrev som mindre meningsfulla och upplevdes bidra till en 

sämre arbetstillfredsställelse samt frustation. 

”Det tycker ju inte jag är så roligt; att ha läst tre år på universitetet och sitta och sortera 

papper i bokstavsordning. Jag vill använda min kompetens till någonting annat…  jag vill 

helst vara ute med de gamla” (Intervjuperson 1). 

Sjuksköterskorna fann en mening i att dagligen integrera med patienterna i olika vårdinsatser 

och beskrev hur sådana möten skapade glädjande stunder tillsammans och upphöjde arbetets 

mening. Det fanns dock en önskan om att vårdandet i större utsträckning skulle kretsa kring 

patienterna och att det fanns mer tid för att arbeta patientnära.  

 

7.1.2 Öppet och jämlikt arbetsklimat  

Det framkom av sjuksköterskorna att arbetsplatserna präglades av ett öppet och jämlikt klimat 

som förstärkte arbetstillfredsställelse, av vikt för arbetsmiljön överlag.  Det beskrevs finnas en 

god och positiv atmosfär som skapade möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetsklimatet tillät alla möjliga frågor och funderingar, vilket 

bidrog till en trygghetskänsla och underlättade arbetet.  

” Jag tycker att vi kan prata med varandra och vi är inte rädda för att be om hjälp. Man törs 

fråga och be om hjälp” (Intervjuperson 3).  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av en god anda, attityd och öppen kultur på arbetsplatsen. 

”Det är viktigt att komma till en sådan kultur där man kan få ställa frågor, och ställa frågor 

igen.” (Intervjuperson 5). Sjuksköterskorna upplevde även en stor öppenhet för förändringar i 

arbetet och kände inflytande i viktiga frågor. Detta rapporterades skapa tillit och en god social 

stämning som gjorde närvaron på arbetsplatsen betydligt trevligare. Det öppna arbetsklimatet 
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möjliggjorde även för sjuksköterskorna att ge varandra konstruktiv kritik och våga be om 

hjälp i svåra situationer.  

Sjuksköterskorna beskrev vidare en vilja av att tänka positivt, vara lyhörd och skapa en god 

social stämning på arbetsplatserna för allas trevnad. Det goda arbetsklimatet var inte enbart 

begränsat till personalgruppen, utan inkluderade även ledningens attityder. Chefer beskrevs 

som lyhörda och intresserade av medarbetarnas åsikter, vilket upplevdes som positivt av 

sjuksköterskorna. 

Även möjligheten och friheten av att kunna välja sin arbetstid beskrevs som viktigt för 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Att arbeta treskift rapporterades 

som påfrestande, påverka arbetet negativet och något som sjuksköterskorna helst inte ville 

arbeta. Att kunna vara delaktig och styra över sina arbetstider beskrevs i vissa fall som 

avgörande för viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. 

” Jag tycker det är viktigt att kunna välja faktiskt. För länge sedan arbetade jag natt en 

period, men det fungerade inte alls för mig eftersom jag inte sov på dagen… skulle jag bli 

tvungen att jobba natt på ett ställe så skulle jag nog behöva sluta eftersom det inte passar mig 

som människa och person…” (Intervjuperson 5). 

Det framkom vidare att möjligheten att enbart arbeta dagtid sågs som positivt och bidrog till 

ett mer strukturerat arbete och en bättre fritid. Enbart dagtids arbete var vanligt 

förekommande i kommunen och beskrev vara gynnsamt för sjuksköterskorna. 

” Och det är bara dagtid, det betyder jättemycket! Förut jobbade jag treskift, både kväll, dag 

och natt. Det var jättejobbigt! Jag har fått en bättre sömn sedan jag började jobba här och 

bättre rutiner hemma. Jag är hemma nästan varje kväll och det känns liksom som att livet blir 

mer uppstyrt” (Intervjuperson 1).  

Vidare ett arbetsklimat som bestod av positivitet, gemenskap, delaktighet och möjligheter 

beskrevs som avgörande faktorer för att trivas på arbetsplatsen och utföra ett tillfredställande 

arbete. ”Man skulle ju inte kunna gå till ett jobb där det inte fanns någon kollegial stämning 

och det var en dålig stämning” (Intervjuperson 5). Sådana faktorer i sjuksköterskornas 

arbetsklimat var även avgörande för viljan att stanna kvar på arbetsplatsen 

Det framkom vidare av sjuksköterskorna hur arbetsklimatet också kunde bestå av en negativ 

stämning där missnöje existerade. Detta rapporterades bidra till en frustration och negativ 



28 
 

energi som i vissa sammanhang skapade ett försämrat arbetsklimat på arbetsplatsen och 

påverkade arbetet negativt. 

”… Stämningen är dålig på grund av att de ser bara det negativa hos chefen och kan inte 

plocka fram det positiva och så… det tycker jag är jobbigt i arbetsmiljön: att mötas av 

negativa människor. Nu är inte alla negativa här men det är väldigt många som är negativa 

just nu och det är inte så kul… då blir man lite less. Att det är ingen ide att jag säger något 

för de vill inget ändå och ibland går man hem och känner att - vad gjorde jag på jobbet idag? 

tog bara hand om all negativitet, det blir en sådan negativ energi… det kan jag tycka är 

jobbigt. Och man försöker vara positiv och tillslut blir man sämre i sitt humör själv om man 

bara möts utav det.” (Intervjuperson 1). 

Vidare beskrev sjuksköterskorna vikten av att acceptera andra människors olikheter och sträva 

efter att arbeta mot gemensamma mål. Bemötandet av kollegor, patienter och anhöriga 

rapporterades utgå från en grundläggande människosyn där människan sågs som värdig och 

unik. 

”Jag tror framförallt på gruppen: att den är viktig.  Att man kan känna sig trygg i sin grupp, 

att gruppen är öppen för…inte bara för att alla kan göra misstag, men också för att alla 

människor är lite olika…” (Intervjuperson 4). 

Sjuksköterskorna strävade efter att förse alla patienter med en god och jämlik vård utan 

diskriminering. Det framkom dock hur attityder och bemötande ibland kunde avvika från 

målet om en jämlik vård. Sjuksköterskorna rapporterade situationer där bemötandet till viss 

del fallerat och nedlåtande åsikter ägt rum.  

”…Vi har ju inte många skottlossningar, men i sådana fall kan man känna att det finns vissa 

åsikter. Inte många, men det är alltid någon som har en åsikt om att patienten ”får skylla sig 

själv” eller något sådant, men det är inte ok! ” (Intervjuperson 3). 

Det visade sig även finnas en viss åldersdiskriminering, där yngre patienter rapporterades 

behandlas på ett annorlunda sätt än äldre patienter trots vårdbehov. Det framkom att 

personalen kunde ha för höga förväntningar på yngre patienter, att de skulle vara självständiga 

och i mindre behov av hjälp av personalen, vilket inte alltid var fallet vid till exempel 

sjukdom. 

” Framförallt har jag kunnat se att när man tycker att någon patient är ung, då har man 

liksom kanske undvikit den patienten eller liksom den har man inte gått in till lika ofta eller 
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den hör man sig inte för på samma sätt. Man tänker såhär –”de sköter sig själva”... det 

antagandet är ju inte så bra, att man bara antar att någon ska kunna sköta sig själv. Det har 

jag reflekterat lite över, och det tror jag man skulle behöva jobba på: lite värdegrund, hur 

bemöter vi människor?” (Intervjuperson 4). 

 

7.1.3 Socialt stöd 

Det sociala stödet var det främsta och centrala subkategorin som sjuksköterskorna beskrev 

som nödvändigt för att dels uppleva en arbetstillfredsställelse och dels kunna utföra ett gott 

arbete. Sjuksköterskornas trivsel med kollegor, gemenskapen och det sociala stödet var 

dessutom avgörande för sjuksköterskornas vilja att stanna kvar på arbetsplatsen.  

”Det är ju det som gör att man vill komma hit; att man faktiskt trivs på arbetet, att man trivs 

med sina kollegor. Det ser jag som det absolut viktigaste…” (Intervjuperson 2). 

Sjuksköterskorna beskrev hur stöd och hjälp från kollegorna alltid var inom räckhåll. 

Arbetsstyrkan beskrevs som tillgängliga, hjälpsamma och utgjorde tillsammans grunden för 

det goda samarbete som beskrevs råda. Sjuksköterskorna betonade vikten av att i allmänhet 

stötta varandra i olika arbetsmoment, och i synnerhet hjälpa nya sjuksköterskor på 

arbetsplatsen. Genom att sjuksköterskorna stöttade varandra och övrig personal ökade också 

trygghetskänsla. 

”Jag själv försöker ha ett tätt samarbete med undersköterskorna för att jag tror på att om 

man är närvarande som sjuksköterska så blir undersköterskorna och annan personal trygg” 

(Intervjuperson 1). 

Det sociala stödet bland kollegorna beskrevs bidra till att svåra perioder på avdelningarna blev 

hanterbart, eftersom personalen stöttade varandra och genomgick allt tillsammans. Det fanns 

en stark gemenskap som byggde på ett kollegialt stöd, förtroende och ömsesidighet. I vissa 

fall rapporterades det finnas specifika anställda på arbetsplatsen vars roll var att verka 

avlastande för sjuksköterskorna och på olika sätt stödja arbetet. Sådana insatser beskrevs extra 

gynnsamt och betydelsefullt för sjuksköterskorna. 

Det framkom vidare av sjuksköterskorna att det sociala stödet även innefattade ledningen och 

chefer. Sektionsledare och chefer beskrevs som tillgängliga, stödjande och framförallt 

närvarande. ”De sitter ju här och går runt varje dag, hela tiden…jag ser dem flera gånger per 
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dag” (Intervjuperson 5). Det beskrevs finnas ett tätt samarbete med ledningen i det dagliga 

arbetet, vilket var en trygghetsfaktor som uppskattades och upplevdes som välfungerande. 

”Som våra sektionsledare: de är ju också med och arbetar ute på golvet ibland. Det gör ju 

också att dem blir medvetna på ett annat sätt hur arbetsmiljön faktiskt är, och de ser vilka 

rutiner som fungera och kanske inte fungerar” (Intervjuperson 4). 

Vidare rapporterade sjuksköterskorna ett starkt förtroende för cheferna som beskrevs som 

engagerade och lyhörda arbetsledare. Det rapporterades finnas regelbundna avstämningar med 

ledningen som gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att få stöd, trygghet och bilda 

relationer. Det fanns en tydlig och öppen kommunikation med ledningen, där stöd och hjälp i 

olika aspekter av arbetet lätt kunde lyftas. 

”Jag tror att jag absolut kan vända mig till min chef om jag skulle vara i en situation där jag 

känner att jag behöver stöd. Det förtroendet har jag för min chef ” (Intervjuperson 2). 

För en del upplevdes ledningen långt bort, vilket påverkade stödet och ledarskapet. Det fanns 

en önskan om att ledningen skulle vara mer fysiskt närvarande och lättillgängligt.  

”Min chef sitter ju inte här utan hon sitter inne i stan…hon känns lite långt borta ibland, men 

hon är ganska lätt att få tag på ändå. Men ibland vore det bra om hon vore på plats och 

kunde liksom se helheten, hur folk fungerar och sådär ” (Intervjuperson 1). 

Det sociala stödet från kollegor och ledningen visade sig ha en stor betydelse för 

sjuksköterskornas trivsel på arbetsplatsen. Det beskrevs som en central faktor för att kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt och för en god arbetsmiljö. 

 

7.2 Bemanning och resurser 

Kategorin lyfter fram bemanning och resurser av vikt för en god och hållbar arbetsmiljö, och 

innefattade subkategorierna; personalstyrkan och dess konsekvenser, vikten av 

kompetensutveckling, samt en god fysisk miljö för en tillfredsställande arbetssituation. 

 

7.2.1 Personalstyrkan och dess konsekvenser 

Sjuksköterskorna beskrev en personalbrist på arbetsplatserna som funnits länge och påverkade 

arbetet negativt. Det visade sig försvårade sjuksköterskornas arbete genom att 

arbetsbelastningen och stressen ökade. Det fann en djup känsla av att antalet kollegor 
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behövdes utökas, dels för att kunna säkerställa en god och patientsäker vård, dels för 

sjuksköterskornas eget välbefinnande och trygghet överlag på arbetsplatsen. 

”Ja, det är väl det gamla vanliga. Alltså det kunde vara flera människor här, flera 

anställda… det skulle innebära att man får lite avlastning, att man får mer tid till patienterna, 

man skulle känna sig lite mer tryggare, man har färre människor att fokusera på. Och att det 

skulle minska arbetsbördan” (Intervjuperson 2). 

Det visade sig vara svårt för sjuksköterskorna att hinna utföra noggranna arbetsinsatser med 

det tid och det engagemang som arbetet egentligen krävde. Sjuksköterskorna blev därmed 

tvungna att ibland arbeta kvar efter arbetstid. ”Det är emellanåt ganska svårt att komma ifrån 

i tid, så jag stannar kvar utöver min schemalagda tid ” (Intervjuperson 2). Det framkom 

vidare att personalbristen försämrade sjuksköterskornas möjligheter att hinna äta i tid, 

spendera tillräcklig tid med patienterna eller i de olika arbetsmomenten samt få tillräckligt 

med återhämtning. Bristen på personal resulterade i att sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga för att förmå att utföra ett gott jobb.  

”Det är många dåliga patienter samtidigt, som jag känner att jag inte hinner göra en 

ordentlig omvårdnadsstatus och omvårdnadsåtgärder på. För det är därför jag är här… 

ibland önskar jag att det kunde finnas mer resurser i form av personal som kunde vara i 

omvårdnaden ” (Intervjuperson 5). 

Sjuksköterskorna beskrev även att det skulle vara lättare att kunna möta arbetskraven på bästa 

möjliga sätt och hantera arbetsuppgifterna om personalstyrkan var större. Bemanningsfrågan 

beskrev därmed vara en avgörande faktor som sjuksköterskorna tyckte kunde förbättras och 

förstärkas för att kunna ge god vård. 

…Det känns ju som att våra patienter blir ju bara sjukare och sjukare. Kraven blir ju högre; 

man behöver vara fler i personalen… tycker jag såklart ” (Intervjuperson 3). 

Konsekvenserna av personalbristen beskrev vidare öka antalet patienter som sjuksköterskorna 

skulle ansvara för. Det höga patientantalet beskrevs till exempel försämra sjuksköterskornas 

kontroll över situationen och försvåra möjligheten att hinna slutföra arbetsuppgifter i tid. ”Det 

är ju det där X antal patienter per sjuksköterska. Ju fler du har dig på desto osäkrare blir du, 

det blir mer stressigt, man kan inte ha kontrollen… ” (Intervjuperson 3). Det fann likaså en 

önskan om ett minskat antal patienter för att kunna möta arbetskraven och arbeta 

patientsäkert.  
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Sjuksköterskorna beskrev hur fler resurser i form av personal dels skulle underlätta arbetet 

genom att patienterna kunde fördelas emellan dem, och dels bidra till mer tid till varje 

arbetsmoment. Personalfrågan var en viktig och central faktor för att förbättra 

sjuksköterskornas arbetsmiljö i framtiden. 

” I själva arbetsmiljön kan jag inte se så mycket annat än att vi i branschen är för få här, och 

skulle behöva vara fler…vad gäller deras framtida välmående så är det viktigt att 

arbetsgivaren faktiskt ser till att personalen får möjlighet att vidareutveckla sig 

(Intervjuperson 2). 

 

7.2.2 Kompetensutveckling 

Sjuksköterskorna rapporterade generellt att det fanns goda förutsättningar för 

kompetensutveckling på arbetsplatserna. av vikt för en god och hållbar arbetsmiljö. Det 

visade sig vara av stor vikt att de hade möjlighet till att erhålla nya kunskaper och utmaningar, 

eftersom det var ett sätt att utvecklas i sin profession. Ledningen beskrevs generellt 

uppmuntra till utbildning, vilket gjorde utbudet mer lättillgänglig och möjligt. Det beskrevs 

finnas en tro på att kompetensutveckling var gynnsamt för den enskilda individen och för 

organisationen i helhet. 

”…och sen högre uppifrån känner jag att chefen vill att vi ska utbilda oss, hon är nyfiken på 

oss, vad vi vill göra och lyssna och sådär. Det tycker jag också är jätte viktigt (Intervjuperson 

5). 

Sjuksköterskorna framhöll exempelvis fortbildning som stärkande och något som bidrog till 

en personlig utveckling. Det fanns en strävan efter utveckling och en önskan om att bidra mer 

till verksamheten och ha ett större ansvar. ”…man får möjlighet att ta ett större ansvar och ha 

nya arbetsuppgifter och så vidare. Så man kan känna att man utvecklas; att man inte står och 

stampar på samma ställe” (Intervjuperson 2). Sjuksköterskorna längtade även efter mer 

varierande arbetsuppgifter och ansåg att kompetensutveckling var ett sätt att också få nya 

ansvarsområden och uppgifter. Att utveckla kompetensen upplevdes således bidra till mer 

spännande arbetsuppgifter, öka kunskapen och bidra till en förändring. 

”…och jag tycker det ligger lite i människans natur att vilja…man är nyfiken och vill lära sig 

mer hela tiden liksom, annars står man ju helt still” (Intervjuperson 5). 
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Det beskrevs finnas flera olika kurser och utbildningar som sjuksköterskorna kunde delta i för 

att stärka sin kompetensutveckling. Ibland kunde sjuksköterskorna själva välja utbildningar 

efter intresseområde. En del kurser erbjuds dock som en grund för att utveckla kunskaperna 

inom det egna området och som hade viktig relevans för arbetsplatsen. 

” … det är jätteviktigt för att man känner att man inte gör samma saker hela tiden, utan man 

utvecklas, får variation i arbetet…och att man har ansvarsområden, det är också 

kompetensutvecklande” (Intervjuperson 3). 

Det framkom dock att dessa, ofta återkommande, utbildningar ibland kunde upplevdes som 

belastande, eftersom kunskapen också måste hinna användas i praktiken.”…jag har faktiskt 

varit på väldigt många utbildningar sedan jag började här i kommunen, det är nästan sådär, 

att det blir för mycket ibland…” (Intervjuperson 1). Det fanns dock en övergripande positiv 

syn på kompetensutveckling bland sjuksköterskorna och en känsla av att det var roligt, 

stärkande, gynnsamt och berikande. 

 

7.2.3 Fysisk miljö 

Sjuksköterskorna beskrev sin fysiska arbetsmiljö som generellt god och upplevde inte arbetet 

som särskilt fysiskt ansträngande. Det visade sig att arbetet bestod av fysiskt hanterbara 

uppgifter som upplevdes som hållbara. Sjuksköterskorna identifierade främst brister i olika 

utrymmen och arbetsredskap på arbetsplatserna som kunde förbättras. Det handlade till 

exempel om att vissa patientrum var för trånga för att få plats med arbetsredskap som var 

nödvändiga i vårdandet. Sjuksköterskorna betonade vikten av att ha tillräckliga utrymmen och 

resurser för att kunna utföra ett patientsäkert och gott arbete.  

”… sen kan jag tycka ibland i den fysiska arbetsmiljön att det är lite trångt. Vi använder ju 

mycket hjälpmedel här och i vissa rum kan jag tycka att det inte är lämpat för så mycket” 

(Intervjuperson 5). 

Arbetsredskap såsom stolar rapporterades även som underinvesterade och icke ergonomiska, 

vilket var viktigt i sådana fall där arbetet främst var stillasittandes. Detta beskrevs i 

förlängningen riskerade att påverka arbetet och sjuksköterskornas hälsa negativt. 

” Större delen av mitt arbete går till att sitta ner, antingen sitta ner framför datorn, eller sitta 

ner inne hos patienterna. Jag tror inte det har investerats mycket pengar på varken skrivbord 
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eller stolar, det var nog ganska länge sedan. Det är inte så ergonomiskt anpassat för oss som 

sitter ganska mycket, det kan jag inte påstå ” (Intervjuperson 2). 

Vidare beskrevs bristande resurser i den fysiska arbetsmiljön utgöra en risk för att försämra 

arbetet och leda till misstag i utförandet.  

”Man kanske gör något lyft fel eller vridning i samband med att det är trångt och mycket 

grejer och stress… och sen så måste man ju kunna arbeta runt patienten, man måste ju ha 

plats, saker tillgängliga så man slipper springa fram och tillbaka... (Intervjuperson 5). 

Sjuksköterskorna rapporterade att ljudnivån på arbetsplatserna var god och det fanns 

möjlighet till eget kontor, i alla fall för en del sjuksköterskor. ”…ljudnivån är det ingen fara, 

helt ok. Vill man så stänger man dörren, om det är mycket ljud i korridoren. Vi har egna 

kontor” (Intervjuperson 1). 

Det framkom även en önskan om att arbetsplatserna skulle ha bättre utrymme för avskildhet i 

form av rum som personal kunde använda vid raster eller avslappning. I dagsläge beskrevs det 

saknas möjlighet till enskildhet och sjuksköterskorna saknade därför möjligheten till lugn och 

ro under arbetstiden. 

”Vi har så mycket kontakt med människor hela hela tiden, och vi skulle behöva ha ett ställe en 

enskildhet, att kunna ta en rast i lugn och ro, i ett tyst rum… jag tycker det ska finnas på en 

arbetsplats möjlighet till en avskildhet, ett tyst rum som man kan få ner pulsen litegrann …vi 

är ju så sociala hela tiden, både med varandra och med patienten så man kan behöva ett 

sådant ställe…” (Intervjuperson 5). 

 

8 Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion kring viktiga fynd och centrala aspekter rörande resultatet, 

i relation till tidigare forskning, litteratur och teorier. Därefter diskuteras studiens metod 

utifrån styrkor, svagheter, etik, och kvalitet i kvalitativa studier.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk-och riskfaktorer i sin 

arbetsmiljö, med fokus på förbättringsmöjligheter. Från den kvalitativa innehållsanalysen 

framkom två kategorier: Arbetstillfredsställelse och Bemanning och resurser, med sex 
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tillhörande subkategorier som visade sig vara av vikt för sjuksköterskornas välbefinnande och 

trivsel på arbetsplatsen. 

Nedan presenteras först en diskussion av resultatets uppkomna friskfaktorer i 

sjuksköterskornas arbetsmiljö. Därefter diskuteras riskfaktorerna och sådana faktorer som 

upplevdes kunna förbättras. 

 

8.1.1 Friskfaktorer i arbetsmiljön 

Sjuksköterskorna identifierade flera friskfaktorer i sin arbetsmiljö och betonade hur sådana 

faktorer var avgörande för deras arbetstillfredsställelse och viljan att arbeta kvar på 

arbetsplatsen. De friskfaktorer som identifierades handlade bland annat om att arbetet kändes 

meningsfullt, personalen hade en positiv attityd och det fanns ett starkt socialt stöd som 

underlättade sjuksköterskornas arbete. Sådana friskfaktorer betonades vidare utgöra grunden 

för en god och hållbar arbetsmiljö, främja sjuksköterskornas välbefinnande och skapa en 

positiv arbetstillfredsställelse. Pellmer et al. (2012) framhåller vikten av att skapa fler frisk- 

och skyddsfaktorer i människors arbetsmiljöer eftersom goda arbetsförhållanden beskrivs vara 

av avgörande vikt för folkhälsan. 

Det framkom vidare av resultatet att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som meningsfullt, 

främst för att arbetet innehöll flera meningsfulla interaktioner med bland annat patienter och 

anhöriga. Sådana möten beskrevs som friskfaktorer eftersom det bidrog till en allmän 

arbetsglädje, mening och berikade sjuksköterskornas tillvaro på arbetsplatsen. Vidare 

upplevdes det patientnära arbetet, kontakten med anhöriga och studenter på avdelningarna 

som både givande och värdefullt. Sjuksköterskorna underströk vikten av att ha ett arbete som 

kändes meningsfullt, dels för sitt eget välbefinnande och dels för att kunna utföra ett gott 

arbete. Detta går i linje med det Eriksson (2015) framhåller, att ett meningsfullt arbete stärker 

personalens hälsa, arbetsglädje och det sociala klimatet på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att ha ett arbetsklimat som präglas av öppenhet och 

jämlikhet. Det var viktigt att det fanns en positiv och tillåtande atmosfär på arbetsplatserna, 

där all personal kände sig delaktiga, kunde ställa frågor och yttra sina åsikter. Detta beskrev 

stärka arbetslaget och underlätta arbetet. Tidigare forskning belyser hur viktigt ett öppet 

arbetsklimat är för gruppens sammanhållning, och inte minst för sjuksköterskornas 

välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen (Zhang et al., 2018). Av Strömgren et al. (2017) 
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framgår det vidare att ett gott och tillåtande arbetsklimat är en hälsofrämjande faktor som 

bland annat bidrar till ett bättre samarbete mellan medarbetarna och stärker deras relation. 

Det rapporterades likaså av sjuksköterskorna finnas ett starkt socialt stöd av både kollegor och 

chefer på arbetsplatserna. Detta beskrevs skapa trygghet, en god teamkänsla, tillit och vara av 

vikt för arbetsmiljön. Sjuksköterskorna var tydliga med att det goda sociala stödet bidrog till 

den upplevda arbetstillfredsställelsen, eftersom ett starkt stöttande arbetsteam var avgörande 

för att kunna utföra ett gott arbete. De framkom vidare vara viktigt att ha lyhörda och 

engagerade chefer som var närvarande i deras vardag. Dessa upplevelser stärker det som 

forskarna Zhang et al. (2018) och Strömgren et al. (2017) framhåller, att ett starkt socialt stöd 

från ledare och kollegor överlag förstärker arbetstillfredsställelsen och bidrar till bättre 

välbefinnande. Sturm et al. (2019) belyser hur bland annat ett starkt ledarskap kan bidra till att 

höga arbetskrav minskas och blir mer balanserade. Likaså beskriver Pellmer et al. (2012) hur 

olika typer av friskfaktorer i arbetsmiljön är nödvändiga för att minska den arbetsrelaterade 

ohälsan och även ojämlikheten i hälsan. Detta är i linje med den svenska folkhälsopolitiken 

som också beskriver att faktorer som skapar goda arbetsmiljöer och villkor främjar både 

människors hälsa överlag och jämlikheten (Sveriges Riksdag, 2018). Pellmer et al. (2012) 

framhåller vidare att ett hälsofrämjande ledarskap, som bland annat innefattar stöttande och 

uppmuntrande ledare, är en viktig del av en allmänt god arbetsmiljö. 

Begreppet hanterbarhet i konceptet känslan av sammanhang framhåller hur flera faktorer kan 

fungera som resurser och stärka människors känsla av kontroll, till exempel ett socialt stöd. 

(Eriksson, 2015). Detta går i linje med det som sjuksköterskorna upplevde, att ett starkt socialt 

stöd på arbetsplatsen var en förutsättning för att kunna hantera olika utmaningar i arbetet och 

blev därför också en viktig friskfaktor i arbetsmiljön. Stödet från både kollegor och chefer 

beskrevs bidra till en arbetsglädje, trivsel och engagemang bland sjuksköterskorna, vilket 

även Jeding och Theorell (1999) lyfter fram som viktiga faktorer för att kunna ha kontroll 

över sitt arbete. Eriksson (2015) framhåller även hur utmanande situationer lättare kan 

hanteras om det finns en inre vilja och menings i att lösa problemen. Detta var också något 

som sjuksköterskorna underströk i den här studien och beskrev en stark vilja för att lösa 

arbetsrelaterade utmaningar. 

 

8.1.2 Riskfaktorer i arbetsmiljön 

Det framkom av resultatet att de sjuksköterskor som saknade viktiga friskfaktorer som till 

exempel känslan av att ha ett meningsfullt arbete eller gott socialt stöd, upplevde en sämre 
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arbetstillfredsställelse. Arbetsplatser som bland annat saknade ett patientnära arbete och 

istället präglas av flera administrativa uppgifter beskrev bidra till frustation, sämre 

välbefinnande och trivsel. Arbetsmiljöer som vidare beskrevs bestå av allmänt fler 

riskfaktorer upplevdes bidra till mer stress, påfrestningar och försämra arbetsglädjen. Detta 

går i linje med internationell och nationell forskning som beskriver hur stress och höga 

påfrestningar på arbetet riskerar att påverka sjuksköterskornas arbetsvilja och glädje negativet 

(Pillay, 2009; Jönsson, 2011; Khamisa et al., 2015). Pillay (2009) beskriver vidare vikten av 

att ha en positiv arbetstillfredsställelse och framhåller hur detta i annat fall kan försämra 

vårdandet och vårdrelationen. Tidigare forskning visar också på hur sjuksköterskornas 

arbetsmiljöer består av ett flertal riskfaktorer som påverkar deras psykiska hälsa negativt 

(Roelen et al., 2018). 

Av Zhang et al. (2018) framgår det att psykiska påfrestningar och höga arbetsbelastningar i 

sjuksköterskornas arbetsmiljöer också kan påverka patienternas välbefinnande negativet.  Det 

här var även något som framhölls av sjuksköterskorna i föreliggande studie, som beskrev 

risken av en negativ arbetstillfredsställelse och dålig social stämning. De beskrev till exempel 

hur missnöje bland personalen och andra negativa känslor tenderade att påverka vårdandet 

och en del patienter negativt, exempelvis patienter med demenssjukdom. Höga psykosociala 

riskfaktorer i arbetsmiljön beskrevs vidare bidra till en ohälsa bland sjuksköterskorna och leda 

till att många helt lämnar yrket (SCB, 2017:3; Ahlstedt et al., 2019). 

Av Jeding och Theorell (1999) framgår det att flera faktorer på arbetet påverkar 

arbetstagarnas välbefinnande och effektivitet, vilket också den här studien påvisar. Krav- och 

kontroll modellen tar upp olika sådana faktorer som är tätt sammankopplade till människors 

hälsa på arbetet (Jeding & Theorell, 1999). En viktig riskfaktor och bidragande faktor till att 

många sjuksköterskor upplevde utmaningar och påfrestningar i sin arbetsmiljö, var på grund 

av personalbristen. Det framkom att antalet personer i personalstyrkan upplevdes vara alldeles 

för få jämfört med antalet patienter som de skulle vårda. Det fanns med andra ord inte alltid 

tillräckliga resurser i form av personal för att möta arbetskraven på bästa sätt. Detta stärker 

Jeding och Theorells (1999) teori om att så kallade kvantitativa arbetskrav riskerar att bidra 

till en stor tidspress, påfrestning och slutligen ohälsa. Föreliggande studien visar till exempel 

på hur sjuksköterskorna i vissa fall upplevde ökad stress av att försöka hinna vårda ett stort 

antal patienter under en kort tid, vilket Jeding och Theorell (1999) beskriver som ett 

kvantitativt krav som oftast leder till en arbetsbelastning. Brist på resurser i personalstyrkan 

kopplat till sjuksköterskornas arbetsmiljö, visade sig dock inte vara något nytt resultat, utan 
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har också rapporterats i flera internationella och nationella studier samt litteratur som en 

central riskfaktor till ökad stress (Jönsson, 2011; Khamisa et al., 2015; Roelen et al, 2018; 

Arbetsmiljöverket, 2019; Sturm et al., 2019). Eriksson (2015) och Jeding och Theorell (1999) 

betonar vikten av att arbetstagarna ska ha kontroll över sin arbetssituation för att kunna möta 

de olika påfrestande situationerna. 

Sjuksköterskorna beskrev vidare hur olika patientgrupper kunde ha komplicerade 

hälsotillstånd som krävde både tid, fokus och engagemang. Faktorer som många gånger 

upplevde saknas i arbetet, riskerade patientsäkerheten samt var sammankopplade till 

personalbristen. I det långa loppet såg sjuksköterskorna hur bristande resurser i 

personalstyrkan och andra otillräckliga resurser kunde medföra negativa hälsokonsekvenser, 

vilket går i linje med det Jeding och Theorell (1999), Weman-Josefsson och Bergman (2012) 

och Khamisa et al. (2015) framhåller, att en långvarig arbetsbelastning tillsammans med 

otillräckliga resurser kan leder till stress och utbrändhet. 

Det fanns således en stark känsla hos sjuksköterskorna att personalgruppen inom 

sjuksköterskekåren behöver utökas- för att arbetsmiljön ska förbättras framgent, vara hållbar 

och trygg. Även tidigare forskning från Bégat och Ellefsen (2005) och SCB (2017:3) styrker 

detta och framhåller att sjuksköterskebrist försämrar möjligheterna för arbetet att förbli säkert 

och hållbart.  

Sjuksköterskorna betraktade även en minskad möjlighet till kompetensutveckling, varierade 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som riskfaktorer i arbetsmiljön. Det beskrevs 

sammantaget riskera att hämma den personliga och professionella utvecklingen, som för 

många sjuksköterskor var avgörande för att trivas på arbetsplatsen, kunna utvecklas och göra 

framsteg.  

 

8.1.3 Förbättringsmöjligheter i arbetsmiljön  

 Sjuksköterskorna hade en allmänt positiv inställning till förändringsarbete och för att skapa 

fler hälsofrämjande faktorer, som exempelvis en ökad gemenskap och trygghet, som bidrar till 

samt förbättrar deras arbetsmiljö. Det framkom att sjuksköterskorna till största del var tillfreds 

med många aspekter av sitt arbete, men identifierade en del områden som kunde förbättras. 

De hade ett allmänt hälsofrämjande förhållningssätt till att hantera riskfaktorerna som 
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beskrivits och önskade stärka frisk-och skyddsfaktorerna på arbetsplatserna eftersom det 

upplevdes bidra till en bättre hälsa.  

Sjuksköterskorna strävade efter att uppmärksamma det positiva, det som fungerar och göra 

det bästa av de tillgängliga resurserna. Antonovsky (1987) beskriver just detta i sin teori 

salutogenes och framhåller vikten av att fokusera på friskfaktorerna, människornas förmågor 

och befintliga resurser istället för det motsatta. Det beskrivs bidra till att olika stressorer i livet 

ses som utmaningar och lättare kan hanteras. Känslan av sammanhang framställs vidare som 

en skyddsfaktor för arbetsrelaterad ohälsa (Antonovsky, 1987; Eriksson, 2015). 

Sjuksköterskornas optimistiska förhållningssätt kan vidare beskrivas en form av 

copingstrategie som benämns som aktiv, vilket innefattar ett positivt tankesätt och en 

problemfokuserad coping. Människor med en god copingförmåga är oftast optimistiska, 

hoppfulla och har lättare att hantera yttre stimuli. En god copingsförmåga beskrivs vidare vara 

avgörande för att främja människornas hälsa och välbefinnande när svåra situationer 

uppkommer (Brattberg, 2008; Weman-Josefsson och Berggren, 2012), vilket de i livet 

oundvikligen kommer att göra (Antonovsky, 1987). 

WHO (2019) beskriver många fördelar med att skapa goda och trygga arbetsplatser och 

framhåller till exempel hur detta främjar arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och 

produktivitet. Generellt upplevde sjuksköterskorna att arbetsresurserna behövdes stärkas och 

utökas för att vara tillräckliga i förhållande till arbetskraven. Sjuksköterskorna beskrev hur till 

exempel personalstyrka behövde förstärkas eftersom det upplevdes vara av betydelse för 

många aspekter av arbetet. Dels upplevde sjuksköterskorna att fler personal skulle minska på 

arbetsbördan och stressen, dels stärka patientsäkerheten och bidra till mer tid med patienterna. 

Arbetskraven beskrevs även bli lättare att hantera om det fanns fler personal på plats eftersom 

belastningen minskar, och de skulle kunde avlasta varandra oftare. Detta stärks av 

Arbetsmiljöverkets (AFS 2015:4) rapport som visar hur minskade arbetskrav och 

arbetsbelastningar bidrar till ett mer hanterbart arbete som skapar mer balanserade resurser 

och krav. 

Det beskrevs vidare finnas förbättringsmöjligheter i den fysiska arbetsmiljön, där 

sjuksköterskorna önskade att det fanns tillräckligt stora och ansenliga utrymmen för att på ett 

säkert sätt kunna utföra olika arbetsmoment. Eftersom mycket utrustningar ibland behövdes 

användas i arbetet upplevdes de små utrymmena öka risken för olycksfall som till exempel 

lyft fel och därmed bidra till fysiska skador samt belastningar. Zanderin (2005) och Weman-
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Josefsson och Berggren (2013) betonar just vikten av insatser som minskar och förhindrar 

fysiska riskfaktorer på arbetsplatser, vilket även den tidiga arbetsmiljölagstiftningen 1978 var 

särskilt noga med att betona (Arbetsmiljöverket, 2019). Vidare framkom det att det saknades 

utrymmen på arbetsplatserna för enskildhet och avslappning, vilket var något som en del 

sjuksköterskor upplevdes kunde förbättras och som är en viktig friskfaktor för att känna 

välbefinnande (Zanderin, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev att möjligheterna till kompetensutveckling överlag var god, men 

önskade framgent ännu fler möjligheter till professionell utveckling med bredare 

ansvarsområden och varierande arbetsuppgifter. Detta betonades stärka deras roll som 

sjuksköterskor och även stärka dem på ett personligt plan. 

Att främja människors hälsa och sträva efter en jämlik hälsa är fokus i både den svenska och 

globala folkhälsopolitiken (WHO, 2013; Sveriges Riksdag, 2018;). För att uppnå detta krävs 

ett aktivt folkhälsoarbete i många olika aspekter av människans liv, däribland inom 

arbetslivet. Människors arbetsmiljöer är av största vikt för deras hälsa på arbetsplatsen och 

kräver därför att samhället säkerställa att alla arbetsplatser präglas av hälsofrämjande frisk-

och skyddsfaktorer. Både internationell och nationell forskning visar tydligt på hur hälso-och 

sjukvårdspersonalen, och främst sjuksköterskor upplever många riskfaktorer i deras 

arbetsmiljö och som bidrar till en arbetsrelaterad ohälsa som riskerar att påverka andra i 

vårdkedjan negativet (Jönsson, 2011; Strömgren et al., 2017; Zhang et al., 2018; Sturm et al., 

2019). Ur ett folkhälsoperspektiv påverkar detta inte enbart vårdpersonalens och patienternas 

välbefinnande negativt utan också hälso-och sjukvården som organisation. Det påverkar likaså 

den svenska folkhälsan och den globala hälsan överlag. Liksom Arbetsmiljöverket (2019) 

framhåller, ska hänsyn tas till alla aspekter av människans arbetsmiljö, den fysiska, psykiska 

och sociala, för en kunna skapa en god och hållbar arbetsmiljö som främjar hälsa. 

 

8.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes i den här studien för att bäst 

kunna besvara studiens syfte. Eftersom upplevelser önskas studeras bedömdes detta vara en 

lämplig metod att använda. Upplevelser är dock subjektiva och kan därmed variera. Med en 

kvalitativ innehållsanalys kan likheter och skillnader i upplevelserna belysas och lättare 

framställas (Hsieh & Shanon, 2005; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Avsikten var att få 

en djupare förståelse för varje unik upplevelse med hänsyn till dess sammanhang. 
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Utgångspunkten i denna studie var att låta data styra analysen; att låta upplevelserna bilda 

begrepp (Yin, 2013). Därmed bedömdes en induktiv ansats vara mest lämplig. 

För att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier används följande tre begrepp: giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet - vilka tidigare noggrant beskrivits under metoddelen. För att 

studiens resultat ska betraktas som giltigt bör de framkomna koderna och kategorierna 

överensstämma med det verkliga innehållet i texten, vilket kan bedömas genom en tydlig 

redogörelse av analysförfarandet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Graneheim och 

Lundman (2003) betonar dock att en text kan tolkas på olika sätt och kan därför också ha flera 

olika meningar. I den här studien har citat använts från alla deltagare, vilket stärker resultatets 

trovärdighet. Samtliga delar av den här studiens metod har också beskrivits på ett så tydligt 

sätt så att förfarandet kan bli lättförståeligt för läsaren att ta del av. Att studiens metod och 

tillvägagångssätt har i redovisats noggrant stärker likaså enligt Yin (2013) och Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012) studiens begriplighet och tillförlitlighet, eftersom hela 

forskningsprocessen då tydliggörs. 

Malterud (2001) framhåller att ett fullständigt neuralt tillvägagångsätt till det studerande 

fenomenet är omöjligt att uppnå. Forskarresultatet blir till viss grad alltid påverkat av 

forskarens tidigare kunskaper, erfarenheter och uppfattningar. I den här studien var det av vikt 

att verkligen låta deltagarna fritt beskriva sina egna upplevelser av fenomenet och sträva efter 

att hålla borta all form av förförståelse. Tolkningen av det så kallade latenta budskapet i 

texterna är ett sådant exempel som kan ha påverkats av tidigare förförståelse (Granheim & 

Lundman, 2003; Hsieh & Shanon, 2005). Detta kan dock undvikas genom att i ett tidigt skede 

av studien, kritiskt reflektera och göra sig medveten om sin förförståelse genom att 

exempelvis noggrant redogöra för förförståelsen skriftligen. Det här är ett förfaringssätt som 

efterföljdes, och som rekommenderas av Granskär & Höglund-Nielsen (2012) samt Malterud 

(2001) som ett lämpligt sätt att förhindra att förförståelsen påverkar resultatet. 

Inom Kvalitativ tradition ses omvärlden som subjektiv och kontextberoende. Vid analys av 

textinnehållet bör därför hänsyn också tas till kontexten. Detta kan ske genom att se till den 

omgivande texten och inte enbart fokusera på delar av texten, vilket beaktades i den här 

studien. Vid transkriberingen lästes hela texten igenom ett flertal gånger för att verkligen 

förstå dess sammanhang och därefter kunna ta ut väsentliga meningsenheter som svarade på 

syftet. Att inkludera och redovisa analysförfarandet i tabellform (genom utdrag från 

innehållsanalysen) ökar studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). De 
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framkomna kategorierna i den här studien har även stämts av med handledaren, vilket stärker 

studiens trovärdighet eftersom fler personer då granskat dataanalysen. 

För att förstärka studiens analytiska överförbarhet kunde urvalet inkluderat fler deltagare och 

då kanske bidragit till ett mer omfattande resultat. Resultatet kunde exempelvis ha sett 

annorlunda ut om studien genomförts med hjälp av sjuksköterskor i andra städer. Men, de fem 

intervjuer som genomfördes var innehållsrika och omfattande, och bedömdes inbringa 

tillräckligt med data för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativ 

vetenskaplig metod syftar dock inte till att generalisera resultat på samma sätt som i en 

kvantitativ vetenskaplig studie, utan det handlar om att belysa variationer av deltagarnas 

upplevelser (Hsieh & Shanon, 2005). Ytterligare en svaghet kan vara att inte fler manliga 

deltagare och kommunala sjuksköterskor deltagit i studien eftersom det möjligtvis kunde ha 

bidragit till mer variation, andra perspektiv och det i sig hade kunnat stärka resultatet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). I en framtida studie kan det därför vara relevant att 

inkludera fler deltagare från olika enheter. Det är dock fördelaktigt att både kvinnor och en 

man tillfrågats och inkluderats i föreliggande studie. Yrket är också ett kvinnodominerande 

yrke, vilket är en trolig anledning till att flest kvinnor deltagit i studien.  

Den här studien har vidare följt de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011), 

vilket bland annat innebär att samtliga sjuksköterskor fått information om sina rättigheter, att 

deltagandet varit frivilligt, konfidentiellt och att intervjun kunde avbrytas utan att ange orsak 

(något som dock ingen valde att göra). Detta har tidigare noggrant redogjorts för, samt att 

detta framgick tydligt i informationsbrevet som likaså skickats i förväg till samtliga fem 

deltagare med information om studien och dess ändamål. Vidare fick sjuksköterskorna 

bekräfta sitt samtycke till att delta i studien genom att muntligt och skriftligt skriva under en 

samtyckesblankett, vilket är förenligt med de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

9 Slutsatser och framtida forskning 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk-och riskfaktorer i sin arbetsmiljö, 

med fokus på förbättringsmöjligheter. Av resultatet framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde att arbetsmiljön var av stor vikt för deras upplevda hälsa, välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna beskrev att arbetet 

präglades av flera friskfaktorer som berikade arbetet och stärkte samanhållningen. Vidare 

beskrevs att det fanns en del riskfaktorer i arbetsmiljön som försämrade arbetsglädjen och 
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sjuksköterskornas välbefinnande. Riskfaktorer som kan vara angelägna att beakta i framtiden 

för att förebygga en ohälsosam arbetsmiljö, och stärka möjligheterna till en god arbetsmiljö. 

Den här studien lyfter, tillsammans med tidigare forskning och litteratur, fram viktiga 

aspekter av sjuksköterskors arbetsmiljö som är av vikt för folkhälsoutvecklingen och för 

jämlikhet inom hälsa överlag. Den här studien bidrar inte minst med kunskaper om vilka 

faktorer som sjuksköterskorna upplever bidrar till en god hälsa på arbetet, fungerar väl i 

arbetsmiljön och vad som behöver förbättras. Genom att ha kunskaper om detta blir det lättare 

att i framtiden kunna skapa hälsofrämjande insatser som förbättrar arbetsplatserna. Detta är 

inte minst avgörande för att behålla sjuksköterskorna inom yrket och förhindra den utveckling 

som tidigare beskrivits, där ett flertal sjuksköterskor bytt yrkesbana på grund av psykosociala 

brister i arbetsmiljön. 

Det finns idag ett flertal tidigare studier som beskriver sjuksköterskors arbetsmiljöer, men 

som saknar ett förbättringsperspektiv och som mestadels är kvantitativa. Det behövs således 

fler kvalitativa studier som utifrån sjuksköterskornas egna upplevelser framhäver vilka 

hälsofrämjande insatser som kan förbättra och förstärka frisk-och skyddsfaktorerna i 

sjuksköterskornas arbetsmiljöer. Även kvantitativa studier som lyfter fram skillnader mellan 

olika sjukhusmiljöer och verksamheter kan vara av intresse för att säkerställa en lika och god 

arbetsmiljö nationellt såväl som globalt för sjuksköterskorna. 

Sammantaget utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att arbeta aktivt för 

att skapa trygga, goda och hållbara arbetsmiljöer som främjar hälsa på arbetet. Alla människor 

har rätt till en trygg och hälsosam arbetsplats som bidra till hälsa och välbefinnande. Genom 

att belysa frisk-och riskfaktorer i sjuksköterskornas arbetsmiljö kan hälsofrämjande 

arbetsplatser lättare utvecklas och vårdkvaliteten stärkas, vilket är av vikt för den enskilda 

patienten som för den allmänna folkhälsan. 
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Bilaga 1 – Informationsblad 

 

Information om studien:  
Sjuksköterskors arbetsmiljö – en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser  

Denna studie görs inom Mastersprogrammet inom hälsovetenskap – inriktning folkhälsa på 

Karlstad universitet. Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor upplever sin 

arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor är intressanta och av vikt för människors hälsa på 

arbetsplatsen. Studien vill belysa vilka friskfaktorer och riskfaktorer sjuksköterskorna 

identifierar i sin arbetsmiljö. På så vis ökar kunskapen och förståelse för de faktorer som har 

betydelse för en god och hållbar arbetsmiljö. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. 

Fem sjuksköterskor från olika vårdavdelningar/enheter kommer att tillfrågas att delta i 

studien.  Intervjuerna planeras ta ca 30-40min och sker på en överenskommen plats och tid. 

Alla intervjuer spelas in på band för att sedan transkriberas och analyseras enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Forskningsetiska riktlinjer följs, vilket innebär att materialet behandlas med 

största konfident och blir endast synlig för studenten och handledaren.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att ange 

skäl. Din chef har fått information om denna studien. Du är välkommen att ta kontakt med 

mig eller min handledare för eventuella frågor och funderingar.  

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Mona Dirie   Handledare: Louise Persson 

E-post: mona.dirie@hotmail.com   E-post: louise.persson@kau.se  

Telefon: 07X-XXX XX XX  Telefon: 05X-XXX XX XX 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett  

 

Samtycke till att delta i studien:  

Sjuksköterskors arbetsmiljö – en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

 

 

 

…………………………………………  

Underskrift 

 …………………………………………  ……………………………… 

 Namnförtydligande    Ort och datum  

 

 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Student: Mona Dirie   Handledare: Louise Persson 

E-post: mona.dirie@hotmail.com   E-post: louise.persson@kau.se 

Telefon: 07X-XXX XX XX  Telefon: : 05X-XXX XX XX 

mailto:monadiri100@student.kau.se
mailto:louise.persson@kau.se
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Syfte: 

Att belysa sjuksköterskors upplevelse av frisk-och riskfaktorer i sin arbetsmiljö, med fokus 

på förbättringsmöjligheter 

Forskningsfrågor:  

1) Vilka friskfaktorer upplever sjuksköterskorna att det finns i deras arbetsmiljö? 

2) Vilka riskfaktorer upplever sjuksköterskorna att det finns i deras arbetsmiljö? 

3) Hur upplever sjuksköterskorna att deras arbetsmiljö kan förbättras i framtiden? 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

1. BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1.1 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

 

1.2 Hur länge har du arbetat på just denna arbetsplats? 

 

1.3 Hur stor del av din tid spenderar du på arbetsplatsen? (Heltid/deltid/övertid) 

 

1.4 Beskriv hur en typisk arbetsdag ser ut för dig? Exempel på arbetsuppgifter. 

 

2. ÖVERGRIPANDE FRÅGA 

2.1 Kan du berätta om arbetsmiljön på din arbetsplats?  

 

3. FÖLJDFRÅGOR 

3.3  Eventuella friskfaktorer i arbetsmiljön 

 

a) Beskriv vilka faktorer du upplever som gynnsamma eller välfungerande i din 

arbetsmiljö?  
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b) Beskriv hur det sociala arbetsklimatet (samarbete/öppenhet mm.) påverkar din 

arbetsmiljö?  

 

c) Hur skulle du beskriva tillgången till stöd från arbetsledare/chefer?  

 

d) Hur skulle du beskriva trivseln på arbetsplatsen? 

 

e) Beskriv i vilken uträckning du upplever dina arbetsuppgifter som meningsfulla? 

 

f) Vad har arbetsmiljön för betydelse för att kunna göra ett tillfredställande arbete? 

 

g) Hur skulle du beskriva möjligheterna till delaktighet och inflytande i arbetet?  

 

h) Hur ser du på möjligheterna till kompetensutveckling?  

 

i) Vad har dina arbetstider för betydelse för din arbetsmiljön? 

 

 

3.4  Eventuella riskfaktorer i arbetsmiljön 

 

j) Beskriv vilka riskfaktorer som finns i din arbetsmiljö?  

 

a) Vad har sådana riskfaktorer för effekt på arbetet? 

 

b) Hur tror du man skulle kunna förebygga sådana riskfaktorerna? 

 

k) Hur skulle du beskriva möjligheterna att hantera dina arbetsuppgifter? 

 

l) Hur ser du på balansen mellan arbetskraven och befintliga resurser?  

 

m)  Hur skulle du beskriva de fysiska aspekterna av din arbetsmiljö (ljudnivå/ergonomi).  
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3.5  Utvecklingsfaktorer kopplade till arbetsmiljön 

 

n) Vad tror du behövs för en generellt hållbar och god arbetsmiljö? 

 

o) Hur ser du på jämlik hälsa och jämlikheten i vården? 

 

p) Ser du några förbättringsmöjligheter vad gäller din nuvarande arbetsmiljö? 

 

 

 


