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Sammanfattning:  Hur sjukvården är organiserad har betydelse för sjuksköterskans 

förutsättning för att utföra omvårdnadsarbetet. Ledarskap och 

arbetsmiljö är delar av vårdorganisationen som påverkar 

sjuksköterskans arbete. Syftet med studien var att beskriva vilka 

faktorer i organisationen som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Det genomfördes en litteraturstudie där 12 

artiklar granskades och analyserades. Fem kategorier framkom 

Stöd och kommunikation, Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, 

Sjuksköterskans upplevelse av resurstilldelningens inverkan, 

Sjuksköterskans utökade arbetsbörda och Förändrade villkor för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Resultatet visade att när 

ledaren delade ansvaret med sjuksköterskan, kommunicerade och 

gav stöd så skapades en större möjlighet för sjuksköterskan att 

förmedla en adekvat omvårdnad. Ledaren påverkade 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse vilket även gynnade patient 

tillfredsställelsen. Det ansågs vara betydelsefullt att sjuksköterskan 

kände kontroll över arbetssituationen och gavs tillräckligt med 

resurser för att kunna utföra en adekvat omvårdnad. Den tekniska 

utvecklingen kunde öka arbetsbördan och leda till nedskärningar i 

omvårdnaden. Slutsatserna var att arbetsbördan kunde minska 

patientsäkerheten, samt att ledaren kunde åstadkomma 

utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskan och skapa en mer 

patientfokuserad vård genom att exempelvis öka samarbetet i 

personalgruppen. Framtida forskning bör inriktas på 

organisationsförändringar ur ett patientperspektiv, sjuksköterskans 

upplevelse före, under och efter förändring samt för- och nackdelar 

med befintliga organisationsformer. 
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Abstract: How healthcare is organized is significant to the nurse’s condition 

to perform nursing care. Leadership and the work environment are 

parts of the organization which influences the work of nurses. The 

purpose of this study was to examine which organizational factors 

that influence the work of nursing. A literature review was 

conducted in which 12 articles were reviewed and analyzed. Five 

categories emerged Support and Communication, Nurses' job 

satisfaction, Nurse’s experience of resource allocation effects, 

Nurse’s increased workload, and Changed terms of nursing care. 

The results showed that when the leader shared responsibility with 

the nurse, communicated and gave support he/she created a greater 

opportunity for nurses to provide adequate care. The leader 

influenced the nurse’s job satisfaction, which also favored patient 

satisfaction. It was considered important that the nurse felt in 

control over the work situation and that they were provided with 

enough resources to provide adequate nursing care. The 

technological development could increase the workload and lead 

to downsizing. The conclusions were that the workload could 

reduce patient safety and that the leader could create development 

possibilities for nurses and create a more patient-focused care, for 

example by increasing the collaboration among the workers. 

Future research should focus on organizational changes from the 

patients view, nurse’s experience before, during and after 

organizational changes and advantages and disadvantages with 

current organizational forms. 
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Inledning 

Vården styrs utifrån administrativa, politiska och professionella ansvarsfält (Waldau, 2001). 

Politiker ansvarar bland annat för att vården ska vara effektiv och de förmedlar sitt ansvar 

genom ekonomiska ramar och riktlinjer (ibid.).  

 

Beercroft, Dorey och Wenten (2008) hävdar att engagemang i organisationen och en 

tillfredsställande arbetsmiljö leder till att sjuksköterskorna stannar kvar i vårdyrket. När 

sjuksköterskan har möjlighet att samarbeta med sina arbetskollegor, samt känner en 

samhörighet med och involvering i vårdorganisationen har sjuksköterskan en mer positiv 

uppfattning om organisationens utformning. Det är det administrativa fältet som ansvarar för 

att organisationen gör det möjligt för personalen att utföra sitt arbete (Waldau, 2001). 

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter, autonomi och arbetstillfredsställelse är delar av 

sjuksköterskans arbetsmiljö (Beercroft, et al., 2008). Arbetstillfredsställelsen påverkas av 

mängden organisatoriskt stöd som ges till sjuksköterskan, bland annat i form av adekvat 

personaltäthet (Aiken, Clark & Sloan, 2002). Resursfördelningen påverkar i sin tur 

sjuksköterskans arbetsmiljö (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) eftersom 

sjuksköterskeprofessionen ansvarar för att bedriva vård i förhållande till de resurser som ges 

(Waldau, 2001). Organisationen är det yttersta ramverket för sjuksköterskans arbete och något 

som sjuksköterskan alltid måste förhålla sig till. Därför är det av intresse att ta reda på vad 

som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete i organisationen och på vilket sätt denna 

påverkan sker. 

 

 

Bakgrund 

Organisation innebär att genom planering upprätta system och att en grupp människor arbetar 

mot speciella mål (Nationalencyklopedin, 2010a). Hälso- och sjukvården är ett exempel på en 

professionell organisation (Axelsson, 1998). Denna organisation har genomgått en förändring 

under de senaste årtiondena från byråkrati till en decentraliserad hälso- och 

sjukvårdsorganisation, vilket har inneburit ett ökat ansvar för de enskilda enheterna inom 

organisationen (ibid.). Utveckling av vården sker fortlöpande över hela landet och så gott som 

alla landsting och kommuner engageras i organisatoriska förändringsarbeten som ofta är ett 

resultat av ekonomiska åtstramningar och kan leda till strukturella förändringar (Axelsson, 

1998). Förändringarna är ofta kortsiktiga och har en svag koppling till faktiska 

organisationsproblem (ibid.). 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen är uppdelad i fyra olika kunskapsnivåer (Norbäck & 

Targama, 2009). I toppen av organisationen sitter politikerna som företräder samhället och 

förmedlar olika mål som varierar beroende på vilken politisk inriktning som har majoritet. 

Därefter finns administratörer som ska styra upp vården efter politikernas beslut, bland annat 

genom att fördela resurser inom organisationen. I tredje hand organiseras hälso- och 

sjukvården av läkarnas expertis och läkarna ansvarar för beslut inom medicinska områden. 

Längst ner i organisationen återfinns sjuksköterskorna med huvudansvar för omvårdnaden, 

samt de övriga personalkategorierna (ibid.). De olika nivåerna har olika synsätt och 

varierande intressen, vilket kan skapa konflikter och leda till konstanta förhandlingar mellan 

nivåerna (Bolman & Deal, 2005). För att organisationen ska kunna utvecklas och 

patientvården ska bli optimal är det viktigt att de olika nivåerna samarbetar (Johansson, 2010). 
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Vårdgivaren, exempelvis landstinget, ansvarar enligt SOSFS 1997:8 för vårdkvalitet, 

patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Landstingen har möjlighet att själva utforma sin 

organisation (SOSFS 1997:8) så länge den främjar patientsäkerheten och kvalitetsmässig vård 

samt har tillgång till en verksamhetschef (SFS 1982:763, citerad i SOSFS 1997:8). Det är 

vårdgivarens skyldighet att tillgodose att verksamhetschefen är tillräckligt kvalificerad för sin 

uppgift (SOSFS 1997:8). Verksamhetschefen ansvarar också för patientsäkerheten, 

administrativa uppgifter, utfärdande av kvalitetssystem samt en god vård och kan enligt lagen 

delegera vissa av sina uppgifter till sina medarbetare (SOSFS 1997:8). 

 

Inrättandet av ett ledningssystem för patientsäkerheten och vårdkvaliteten är ett av 

vårdgivarens ansvar (SOSFS 2005:12). Ledningssystemet ansvarar i sin tur för utformandet 

av rutiner för exempelvis personalens ansvarsområden och utförandet av riskbedömningar vid 

väsentliga organisationsförändringar (ibid.). Vårdgivaren har även en skyldighet att se till att 

arbetsbemanningen anpassas inom varje verksamhetsområde så att det finns möjlighet att 

bedriva en kvalitetsmässig omvårdnad (SOSFS 1997:14). Enligt SOSFS 1997:8 ska 

verksamhetsområdet utformas så att verksamhetschefen kan tillgodose vårdgivarens krav på 

vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. 

 

Vårdgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska fördela ansvaret för vården till 

samtlig personal inom organisationen (Fjärstedt, 2008). Arbetsmiljöverket (2010b) nämner att 

arbetsmiljön ska ge möjlighet för medarbetaren att medverka till utformandet av sin 

arbetssituation. Arbetsgivaren och personalen ansvarar tillsammans för att skapa en god 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2010a) och det finns krav på att organisationen och 

arbetsinnehållet inte får leda till att personalen utsätts för psykisk eller fysisk belastning som 

kan skapa ohälsa eller olycksfall (Arbetsmiljöverket, 2010b).  

 

En gynnsam arbetsmiljö bidrar till en minskad patientmortalitet och medför att 

sjuksköterskorna har en större benägenhet att ha en positiv uppfattning av vården (Aiken, 

Clarke, Sloan & Cheney, 2008). Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och ge möjlighet till 

samarbete (2010b). Samarbetet, ett tydligt ledarskap, ett delat ansvar för arbetet och 

möjligheten till professionell utveckling bidrar till en hälsosam arbetsmiljö (Boeck, 2005, 

citerad av Ritter, 2011). Rajapaksa och Rothstein (2009) visar att sjuksköterskor ändå lämnar 

det direkta omvårdnadsarbetet på grund av att de exempelvis fått en ny yrkesinriktning som 

upplevs mer professionellt givande. Arbetsklimatet är individens upplevelser av arbetsmiljön 

(Sellgren, Ekvall & Tomson, 2007) och ett kreativt arbetsklimat kan beskrivas som när arbetet 

inte är starkt styrt samt när det ges möjlighet till variation i arbetet (Arbetsmiljöverket, 

2010b). Ledaren har ett eget ansvar för att skapa en arbetsmiljö där personalen blir motiverad 

och handlar ansvarsfullt (Lundin & Sandström, 2010). 

 

Ledaren är organisationens ansikte utåt (Aarum Andersen, 2010) och ledarskapet finns på 

samtliga nivåer inom organisationen (Lundin & Sandström, 2010). Ledaren strävar efter att 

skapa en funktionell verksamhet (ibid.) och påverkar förhållandet i arbetsbemanningen mellan 

antalet sjuksköterskor och antalet patienter, vilket kan ha effekter för kvaliteten på 

omvårdnaden (Aiken, Havens & Sloan, 2009). Ledarskapet formas efter verksamhetens krav 

och patienternas behov samt förklaras enligt Lundin och Sandström (2010) som att föra 

medarbetarna mot ett gemensamt mål. När ledarskapet sker på ett effektivt sätt skapas en 

möjlighet att utnyttja den totala kompetensen i arbetslaget (Lundin & Sandström, 2010). I 

litteraturstudien omnämns ledaren och ledarskap, vilket omfattar de ledare som är över den 

kliniskt verksamma sjuksköterskan. 
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Manley, Webster, Hale, Hayes och Minardi (2009) påpekar bland annat vikten av stöd från 

ledaren. När sjuksköterskan upplever att ledaren ger stöd och respons till sjuksköterskans 

arbete får han/hon en mer positiv upplevelse av relationen till medarbetarna samt en positiv 

syn på ledaren (Li, et al., 2010). Stödet medför att sjuksköterskan lättare kan genomföra 

förändringar i omvårdnadsarbetet (Manley, et al., 2009). Enligt sjuksköterskan bör ledaren 

vara tillgänglig, kommunikativ, synlig, positiv och en god lyssnare (Tomey, 2009). Även 

Duffield, Roach, Blay & Stasa (2011) hävdar att lättillgängligheten är betydelsefull för att 

sjuksköterskan ska ha en positiv upplevelse av ledarskapet. Stödet från ledare och 

medarbetare innebär att sjuksköterskorna upplever att det är ett bättre klimat i arbetsteamet 

och är samtidigt ett exempel på organisationsfaktorer som påverkar sjuksköterskans fysiska 

och psykiska välmående (Pisarski, Lawrence, Bohle & Brook, 2008). 

 

Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) arbeta enligt gällande riktlinjer, vilket även 

omfattar de direktiv och instruktioner som ges från verksamhetschefen (Lundin & Sandström, 

2010). I en skrift av Vårdförbundet (2010) nämns variationen och mängden av arbetsuppgifter 

som ingår i sjuksköterskerollen. Sjuksköterskan ska leda och ansvara för omvårdnaden genom 

att planera, utvärdera och följa upp de insatser som görs gentemot patienten. Den kliniskt 

verksamma sjuksköterskan har det primära omvårdnadsansvaret (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007) och ett av sjuksköterskans huvudområden inom arbetet är 

ledarskap (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ansvarar även för medicinska insatser och 

behandlingar till viss del, vanligen via hantering eller administrering av läkemedel. 

Sjuksköterskan ska dessutom handleda och undervisa (Vårdförbundet, 2010). 

 

Sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden är inriktade mot omvårdnad, forskning, 

utveckling och utbildning (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans arbete är direkt inriktat 

mot patienten och dennes närstående. Arbetet ska utföras säkert och med kvalitet, vilket 

innebär att sjuksköterskan ska följa gällande författningar och rutiner. Samtidigt måste 

sjuksköterskan ha ett kritiskt förhållningssätt mot de befintliga rutinerna och enligt SSF 

(2007) ska sjuksköterskan bidra till utformandet av riktlinjer inom omvårdnaden.  

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens samtliga behov (Socialstyrelsen, 2005) vilket 

exempelvis kan innebära att lindra lidande och återställa hälsa (SSF, 2007). Sjuksköterskan 

ska arbeta för en patientfokuserad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005) i enlighet med beprövad 

erfarenhet och aktuell vetenskap. Det är viktigt att sjuksköterskan har en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt i sitt arbete (ibid.). SSF (2007) förtydligar i ICN:s etiska kod att 

sjuksköterskan har ett eget ansvar för sitt yrkesutövande och ska verka för ett gott samarbete. 

 

För sjuksköterskan är det av betydelse att få utföra patientnära omvårdnad och att få 

möjligheten att skapa en relation till patienten, samt att kunna kommunicera med sina 

medarbetare (Cline, Rosenberg, Kovner & Brewer, 2011). Kommunikation innebär att göra 

någon delaktig samt att ha en förbindelse med någon och utförs gentemot både patienter och 

medarbetare (Eide & Eide, 2006). Genom att göra patienten delaktig i omvårdnadsprocessen 

ser sjuksköterskan patienten som en individ med både styrkor, svagheter och individuella 

behov (Jangland, Larsson & Gunningberg, 2010), vilket skapar en helhetssyn i omvårdnaden. 

 

Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005) tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov samt uppmärksamma och bemöta patientens sjukdomsupplevelse. För att 

möta samhällets behov av vård sker en prioritering av resurser på olika nivåer i organisationen 

vilket skapar ramar för sjuksköterskans arbete (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) och enligt 

Golubic, Milosevic, Knezevic & Mustajbecovic (2009) är tillräckliga resurser och vårdens 
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komplexitet exempel på organisationsfaktorer. Därför anses det vara av vikt att undersöka 

vilka organisationsfaktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete samt skapa en 

inblick i på vilket sätt denna organisationspåverkan sker. 

 

 

Syfte 

Att beskriva vilka faktorer i organisationen som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  

 

 

Metod 

Metoden för arbetet är en litteraturöversikt i enlighet med den beskrivning som ges av Friberg 

(2006). 
 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en fältsökning för att undersöka utbudet av vetenskapliga artiklar inom 

området. Sökningarna efter relevanta artiklar skedde i Pubmed och Cinahl. Båda databaserna 

är kopplade till omvårdnad och kändes därför relevanta för litteraturstudien. 

Innan sökningen påbörjades genomfördes en översättning av sökorden till Mesh-termer via 

Svensk Mesh. Sökorden blev organizational, nursing care, leadership och work environment. 

Sökordet påverkan fanns inte som MESH-term utan översattes med hjälp av Nordstedts 

engelska ord (u.å) till influence. 

 

Vid sökning i Pubmed användes Boolesk söklogik samt begränsningarna att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2005-2010 och innehålla abstract. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle stämma överens med syftet, det vill säga vara 

relaterade till arbetsmiljö, ledarskap och omvårdnad. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om specifika sjuksköterskegrupper, specifika sjukdomar, studier genomförda 

utanför sjukhusmiljö eller publicerade i länder vars sjukhuskultur upplevdes svår att överföra 

till svenska förhållanden. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få en så bred sökning 

som möjligt. Vid varje sökning lästes samtliga titlar och för de som hade relevans för 

resultatet lästes även abstractet. Ett första urval gjordes från de abstract som ansågs relevanta 

till syftet (se tabell 1, bilaga I). För att återfinna artiklar som framkommit vid pilotsökningen 

och som ansågs relevanta för litteraturstudiens resultat utökades sökningen genom tillägg av 

de artikelspecifika sökorden ’skill mix’ och ’commitment’. 

 

Vid sökning i Cinahl användes begränsningarna att artiklarna skulle vara research article, 

publicerade 2005-2010 samt vara skrivna på engelska. Inklusions- och exklusionskriterierna 

samt sökorden överensstämmer med dem som användes i Pubmed initialt (se tabell 1, bilaga 

I). Sökningen av artiklar skedde på liknande sätt som i Pubmed. Precis som i ovanstående 

beskrivning genomfördes ett tillägg av sökorden ’work climate’, ’nursing practice’ och 

’nursing’ för att återfinna artiklar ur tidigare sökningar som ansågs relevanta till resultatet av 

litteraturstudien. 

 

Sökningarna genomförs initialt som fritextsökningar. Vid försök att använda MESH-termer i 

Pubmed och Main Headings i Cinahl framkom få eller inga träffar och inget nytt framkom 

utöver det som redan hittats. Dubbletter förekom genom de olika sökningarna och eftersom 

dessa exkluderades direkt utan genomläsning är de inte beskrivna i tabell 1. Samtliga artiklar 
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finns att tillgå elektroniskt. I vissa fall framkommer artiklarna via länkning från databaserna 

till aktuell tidsskrifts hemsida och i andra fall är artiklarna direkt tillgängliga i fulltext från 

databasen. 

 

Totalt sett i samtliga sökningar framkom 18 artiklar som upplevdes stämma överens med 

syftet och samtliga av dessa artiklar ingick i det första urvalet. Alla artiklar genomlästes i sin 

helhet och kvalitetsgraderades enligt Carlsson och Eiman (2003). Av dessa artiklar upplevdes 

en inte vara relevant till syftet, en kändes för svår att överföra till svenska förhållanden, tre 

beskrev inte tillräckligt tydligt hur ledarskapet/arbetsmiljön påverkade omvårdnaden och en 

beskrev enbart en specifik form av ledarskap. Detta ledde till att 12 artiklar gick vidare till 

urval två. Av dessa graderades fyra till grad ett och åtta till grad två. Studierna som artiklarna 

baseras på är utförda i Sverige, Australien, England, USA, Kanada, Belgien och Finland. Fem 

av artiklarna har en kvantitativ ansats och sju har en kvalitativ ansats (se tabell 2, bilaga II).  
 

Databearbetning 

Samtliga artiklar genomlästes i sin helhet ett flertal gånger av båda skribenterna för att få en 

helhetsbild över innehållet och tydligt se vad som var viktigt i artiklen i förhållande till syftet 

för litteraturstudien. Innehållet i artiklarna sammanfattades och placerades in utifrån de 

områden som framkom i artiklarna. Områdena var arbetstillfredsställelse, arbetsbörda, 

organisationsförändringar och ledarskapets betydelse. Bearbetningen av innehållet 

genomfördes av båda författarna för föreliggande studie genom att sammanfattningarna från 

varje individuell artikel skrevs ut och strukturerades upp under nämnda områden. Vid 

ytterligare bearbetning framkom områden som stöd, kommunikation, prioritering, resurser, 

tid, krav på sjuksköterskan och ansvarsfördelning. Liknande innehåll sammanfördes och det 

genomfördes även en diskussion mellan båda skribenterna kring på vilket sätt varje område 

och tillhörande innehåll skulle kunna kopplas till syftet. Det vill säga belysa hur 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete påverkas av ledarskap och arbetsmiljö. När det upplevdes 

att samtliga relevanta områden var identifierade sammanfördes det totala materialet till en 

sammanhängande text. Innehållet genomgick upprepad bearbetning och slutligen 

kategoriserades resultatet i fem kategorier som även tjänade som rubriker för resultatet: Stöd 

och kommunikation, sjuksköterskans arbetstillfredsställelse, resurstilldelningens inverkan, 

utökning av sjuksköterskans arbetsuppgifter samt förändrade villkor för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. 

 

 

Resultat 

Stöd och kommunikation 

Stöd från ledaren ansågs öka sjuksköterskors möjlighet att utföra en god omvårdnad (Gould & 

Fontenla, 2006; McGillis Hall & Doran, 2007). När ledaren var tillgänglig och gav stöd kunde 

sjuksköterskan uppfatta det mindre problematiskt att hantera den höga arbetsbördan (Dierckx 

de Casterlé, Willemse, Verschueren & Milisen, 2008). Då sjuksköterskan kände sig stöttad 

och uppskattad ökade samarbetet med arbetskollegorna och samtidigt förbättrades 

självförtroendet och självständigheten hos sjuksköterskan (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). 

Stödet från arbetskollegorna ökade möjligheten att bedriva en omvårdnad av hög kvalitet och 

ansågs som en värdefull del av sjuksköterskerollen vilket skulle kunna öka sjuksköterskans 

delaktighet i professionen och i organisationen (Gould & Fontenla, 2006). Relationen mellan 

sjuksköterska och ledare ansågs ha en stor inverkan på arbetssituationen (Webster, Flint & 
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Courtney, 2009). När ledaren var omtänksam och respekterade personalen som individer var 

sannolikheten stor att personalen i sin tur använde sig av detta beteende gentemot patienterna 

(Fransson Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008). Däremot fann Glasberg, Norberg och Söderberg 

(2007) att sjuksköterskor upplevde att det fanns otillräckligt med tid till att skapa personliga 

relationer på arbetsplatsen eftersom det uppfattades vara ett krav att ständigt vara produktiv. 

 

Då ledaren var villig att diskutera såväl positiva som negativa aspekter i arbetet skapades en 

större öppenhet gentemot arbetsteamet (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). En god 

kommunikation ansågs vara central för omvårdnaden och arbetsteamet (Dierckx de Casterlé, 

et al., 2008; Webster, et al., 2009). Kommunikation mellan medarbetarna ansågs inverka på 

sjuksköterskans förmåga att utföra sitt arbete (Webster, et al., 2009) och kommunikationen 

bidrog till att skapa ömsesidig respekt mellan medarbetarna samt öka medvetenheten inom 

arbetsteamet (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Det framkom att ledaren kunde påverka 

kreativiteten i arbetsteamet genom att exempelvis använda sig av nya sätt att kommunicera 

kring problem (Webster, et al., 2009). Gardulf, et al. (2008) påpekade att det var viktigt att 

ledaren var kreativ i sitt ledarskap för att sjuksköterskan skulle kunna utveckla en 

evidensbaserad omvårdnad. När ledaren utvecklade sitt ledarskap genom utbildning ökade 

kommunikationen mellan personalkategorierna (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Även 

samarbetet och kontinuiteten i vården förstärktes, vilket medförde att vården blev mer 

patientfokuserad och att patienten gynnades i omvårdnaden (ibid.). 

 

 

Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

Det ledarskapsbeteende som utövades av ledaren betraktades ha stor inverkan på 

sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön (Sellgren F., Kajermo N., Ekvall & Tomson 

2009; Fransson Sellgren, et al., 2008). Arbetsmiljön inverkade i sin tur på 

omvårdnadsresultatet (Tervo-Heikkinen, Partanen, Aalto & Vehviläinen-Julkunen, 2008). När 

sjuksköterskan hade en positiv upplevelse av arbetsmiljön ökade arbetstillfredsställelsen, 

vilket även bidrog till att patienten blev mer tillfredsställd med vården (Tervo-Heikkinen, et 

al., 2008). Stöd från arbetsplatsen och kollegialt samarbete inverkade på sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse (Webster, et al., 2009). Även ledarskapet ansågs ha stor betydelse för 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse (Gardulf, et al., 2008; Fransson Sellgren, et al., 2008; 

Sellgren F., et al., 2009; McGillis Hall & Doran 2007) och enligt Fransson Sellgren, et al. 

(2008) skapades detta genom att ledaren utvecklade ett kreativt arbetsklimat. Sambandet 

mellan sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och ledarens ledarskapsbeteende var något 

större för de ledare som prioriterade arbetsrelationer (ibid.), eftersom relationen till 

medarbetarna var en viktig del för att sjuksköterskan skulle känna arbetstillfredsställelse 

(Sellgren, F., et al., 2009). Relationen inverkade även på avvikelser relaterade till patienten 

(Tervo-Heikkinen, et al., 2008). Då sjuksköterskor hade en positiv syn på ledarskapet 

minskade upplevelsen av arbetsbördans intensitet och därmed ökade arbetstillfredsställelsen 

(McGillis Hall & Doran, 2007).  

 

Sjuksköterskor ansåg att ledaren i högre utsträckning var tvungen att fördela det totala 

ansvaret för verksamheten med sina medarbetare (Sellgren F., et al., 2009). Ansvarsfördelning 

kunde innebära att sjuksköterskan erhöll ett ökat ansvar gentemot patienten i omvårdaden 

(Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Ett större ansvar för patientvården kunde skapa fler 

tillfällen för sjuksköterskan att utvecklas personligen och professionellt (ibid.), vilket kunde 

leda till en positiv upplevelse av organisationen (Webster, et al., 2009) samt bidrog till 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse (Gardulf, et al., 2008). Utvecklingen ansågs 
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fördelaktig eftersom det gavs nya möjligheter för sjuksköterskan att använda sig av sina 

kunskaper och sin erfarenhet från vården (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). När 

sjuksköterskor fick möjligheten att förmedla omvårdnad av hög kvalitet samt kunde använda 

sig av en helhetssyn gentemot patienten och en individuellt anpassad vård ökade 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse (McGillis Hall & Doran, 2007). 

 

Sjuksköterskor och övrig personal ansåg att de hade ett behov av struktur (Sellgren F., et al., 

2009; Glasberg, et al., 2007) i form av tydligare mål i arbetet (Sellgren F., et al., 2009). När 

ledaren utvecklade sitt ledarskap ansågs enheten bli tydligare och strukturen i arbetsmiljön 

ökade (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). McGillis Hall och Doran (2007) visade däremot att 

när sjuksköterskorna var tvungna att använda sig av fastställda riktlinjer och förutbestämda 

rutiner för samordningen av omvårdnaden minskade arbetstillfredställelsen generellt sett.  

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av resurstilldelningens inverkan 

Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadens kvalitet samt nivån på personaltätheten hade 

samband med de avvikelser och olycksfall som var relaterade till sjuksköterskans arbete 

(Tervo-Heikkinen, et al., 2008). Då sjuksköterskan upplevde att det fanns tillräckligt med 

personal och uppfattade att arbetsrelationerna var tillfredsställande skapades möjlighet för att 

kunna utföra omvårdnad med omsorg (Tervo-Heikkinen, et al., 2008). Dock uppfattade 

sjuksköterskor att det fanns otillräckligt med personal i förhållande till arbetsbördan 

(Glasberg, et al., 2007) och vårdorganisationen kunde uppleva svårigheter med att rekrytera 

personal (Webster, et al., 2009) 

 

När resurserna minskade ökade kraven på och ansvaret för sjuksköterskor vilket ledde till en 

osäkerhet i arbetet (Glasberg, et al., 2007). Neddragningar bidrog till sjuksköterskors 

upplevelse av arbetsbördan, men även sjuksköterskors individuella uppfattning inverkade på 

arbetsbördans intensitet (Sellgren, F., et al., 2009). En känsla av ovisshet kunde även infinna 

sig på grund av organisatoriska förändringar eller ofrivillig arbetsrotation (Glasberg, et al., 

2007). Denna osäkerhet orsakade en negativ arbetsmiljö (Webster, et al., 2009) och 

arbetsrotationen medförde att sjuksköterskorna kände sig utbytbara vilket sänkte deras 

professionella värde då de upplevde att det inte togs hänsyn till deras individuella kompetens 

till att utföra omvårdnad (Glasberg, et al., 2007). Även avsaknaden av utrustning på 

avdelningarna ansågs påverka arbetsmiljön och därigenom även sjuksköterskans arbete, detta 

bidrog till sjuksköterskors upplevelse av arbetsbördans intensitet (Webster, et al., 2009). 

 

Glasberg, et al. (2007) fann att det var svårt för sjuksköterskor att utföra det ålagda arbetet 

inom den tidsram som gavs. Tidsbristen ledde även till att sjuksköterskorna inte upplevde att 

de hade möjlighet att utveckla den yrkesspecifika kompetens som de kände att de hade behov 

av för att klara av arbetet (Gardulf, et al., 2008). Sjuksköterskor fördelade arbetet inom 

arbetslaget och delegerade arbetsuppgifter till sina medarbetare (Furåker, 2009), men 

upplevde enligt Glasberg, et al. (2007) ändå att det var nästan omöjligt att arbeta i enlighet 

med sina egna ideal. Kraven i arbetet kändes som mindre när det gavs tillräckligt med tid 

(Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). Den upplevda otillräckligheten till att klara av 

uppgifterna kunde leda till uträndhet för sjuksköterskor (Glasberg, et al., 2007), då dessa och 

övrig personal hade en särskild inställning till hur arbetet skulle utföras och en vilja att hjälpa, 

men upplevde att tidsbristen orsakade svårigheter till att utöva en god omvårdnad (ibid.). 
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Sjuksköterskans utökade arbetsbörda 

När kompetensen i personalgruppen blandades utökades sjuksköterskans uppgifter (Doherty 

2009). Då sjuksköterskan fick utföra uppgifter som tidigare utfördes av läkare (Gould & 

Fontenla, 2006; Doherty, 2009) uppfattade sjuksköterskan att yrkesrollen utökades (Gould & 

Fontenla, 2006). Sjuksköterskan upplevde att blandningen av personalens kompetens innebar 

en ökad möjlighet att ta direkta beslut vid oförutsedda händelser på avdelningen (ibid.). 

Möjligheten till beslut medförde att sjuksköterskan upplevde en ökad kontroll över situationen 

(Doherty, 2009) och innebar att sjuksköterskan uppfattade att omvårdnaden var mer 

patientsäker (Ramanujam, et al., 2008). Dock medförde den blandade kompetensen att 

sjuksköterskan upplevde att arbetsbördan ökade (Doherty, 2009) och dessutom påverkades 

vårdkvaliteten negativt utan att det medförde en ökad effektivitet i organisationen. 

  

Sjuksköterskan upplevde att det fanns färre tillfällen till att utöva en patientsäker omvårdnad 

när kraven från arbetet ökade (Ramanujam, et al., 2008). Kraven innebar mer arbete och 

mindre personlig kontroll över arbetssituationen (ibid.). Då sjuksköterskors arbetsuppgifter 

blev fler förändrades hans/hennes roll vilket innebar nya förväntningar från både kollegor och 

patienter vilket resulterade i ökad arbetsbörda för sjuksköterskor (Gould & Fontenla, 2006). 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade liten möjlighet att fatta egna beslut i förhållande till 

arbetet (Sellgren F., et al., 2009) och ansågs vara rädda för att försöka förändra sin 

arbetssituation då de trodde att försöken till förändringar skulle medföra påföljder (Webster, 

et al., 2009). När sjuksköterskorna uppfattade att de hade liten kontroll över 

arbetsförhållandena (Ramanujam, et al., 2008) samt uppfattade att arbetsbördan ökade 

(Sellgren F., et al., 2009) skapades utmattning bland sjuksköterskorna (Ramanujam, et al., 

2008; Sellgren F., et al., 2009), vilket i sin tur innebar en risk för att sjuksköterskan började 

avpersonifiera patienterna och att patientsäkerheten minskade (Ramanujam, et al., 2008).  

 

Sjuksköterskor kände ofta ett stort ansvar för patienten och upplevde att det var svårt att 

prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna skulle utföras (Glasberg, et al., 2007). Även 

Furåker (2009) hävdade att sjuksköterskan hade svårt att förbereda och arrangera sitt arbete 

eftersom han/hon blev konstant avbruten bland annat genom den förväntade tillgängligheten 

via telefon. Avbrotten medförde stora svårigheter att skapa en kontinuitet i arbetet (Furåker, 

2009). Sjuksköterskorna upplevde att arbetet i den direkta patientvården var givande (Gould 

& Fontenla, 2006), men Doherty (2009) fann att sjuksköterskorna var tvungna att ägna tid åt 

andra saker som att exempelvis ge infusioner. Fokuseringen kring uppgifter utanför den 

grundläggande omvårdnaden ansågs kunna resultera i att patienten försummades (ibid.). Det 

förekom enligt Glasberg, et al. (2007) och Doherty (2009) en ökning av antalet nya 

arbetsuppgifter för sjuksköterskan men enbart en liten minskning av de befintliga uppgifterna, 

vilket Webster, et al. (2009) ansåg kunna leda till att vissa åtgärder inte utfördes. 

Sjuksköterskor spenderade mycket tid med administration enligt Gould och Fontenla (2006) 

vilket även visades av Furåker (2009) som beskrev att 38 % av sjuksköterskans dagliga arbete 

centrerades kring direkt patientvård medan 62 % gick till andra uppgifter där administrering 

stod för 25 %. 

 

 

Förändrade villkor för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Upprepade organisationsförändringar orsakade enligt Glasberg, et al. (2007) att såväl 

ledarskapet som organisationen blev otydlig. Ledarskap ansågs vara väsentligt för att 

vårdorganisationen skulle uppnå en ökad produktivitet och effektivitet (Gardulf, et al., 2008) 
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och enligt Sellgren F., et al. (2009) var det viktigt att ledaren informerade vid förändringar 

som påverkade sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vården uppfattades inte alltid vara 

patientfokuserad (Gould & Fontenla, 2006), så ett mål för organisationsförändringarna var 

enligt Doherty (2009) att sjukvården skulle bli mer fokuserad kring patienten och att arbetet 

skulle inriktas mot patientens upplevelser. Däremot kunde förändringar innebära att vården 

inrättades kring andra mål (ibid.). Bland annat satsades det mer på mängden vård än 

kvaliteten på vården, vilket sjuksköterskor ansåg resulterade i risker för omvårdnaden, 

exempelvis genom att patienterna förflyttades till avdelningar där personalen inte hade 

tillräcklig kompetens om patientens specifika tillstånd (Doherty, 2009). 

 

Framstegen inom medicinsk forskning och omvårdnad har bidragit till att sjuksköterskans 

arbete blivit mer komplext bland annat genom införandet av nyutvecklad teknisk apparatur 

(Glasberg, et al., 2007). Denna utveckling ansågs öka sjuksköterskans arbetsbörda eftersom 

de tekniska uppgifterna var mer tidskrävande (ibid.). När arbetet fokuserades kring tekniska 

uppgifter minskade sjuksköterskans förmåga att bidra till omvårdnaden (Doherty, 2009). 

Uppgiftsfokusering ansågs resultera i en försummelse av den grundläggande omvårdnaden 

(ibid.), vilket även framkom i Gould och Fontenlas studie (2006) där sjuksköterskor upplevde 

att den snabba utvecklingen av hälso- och sjukvården bidrog till nedskärningar i 

omvårdnaden. 

 

Glasberg, et al. (2007) ansåg att det fanns ett ökat behov av vård totalt sett på grund av att de 

kortare vårdtiderna resulterade i en högre patientgenomströmning. Dessa faktorer orsakade 

tillsammans med de ökade förväntningarna på hälso- och sjukvården från patienter och 

anhöriga att sjuksköterskan upplevde att arbetsbördan ökade (Doherty, 2009). Kortare 

vårdtider och minskning av antalet sängplatser medförde att patienter som vårdades på 

sjukhus ansågs kräva mer komplex vård på grund av sin ökade sjuklighet (Sellgren F., et al., 

2009). 

 

Patienters ökade medvetenhet, samhällets mångkulturalism och behovet av en mer avancerad 

vård till de patienter som är multisjuka var faktorer som bidrog till att sjuksköterskan 

upplevde att kraven i arbetet ökade (Glasberg, et al., 2007). Kraven på sjuksköterskor ökade 

också då de ständigt kände sig tvungna att genomgå utbildning för att hålla sig uppdaterade 

(Gould & Fontenla, 2006). Samtidigt medförde erövringen av ny kunskap ett ökat ansvar 

(Sellgren, F., et al., 2009), en förändring som ansågs bidra till att sjuksköterskan uppfattade 

att avdelningen blev mindre säker för patienterna (Ramanujam, et al., 2008). Att säkerheten 

sänktes antogs bero på att sjuksköterskan genom att utbilda sig fick en ökad medvetenhet om 

riskerna i patientvården (ibid.). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden valdes utifrån syftet för att få fram så relevanta artiklar som möjligt. Antalet artiklar 

som överensstämde med syftet var förhållandevis få, men eftersom samtliga var publicerade 

efter 2005 innebär det att resultatet bygger på aktuell forskning, vilket anses som en fördel för 

studien. Valet av databaser var relevant eftersom både Cinahl och PubMed är kopplade till 

omvårdnad, en utökning av antalet databaser skulle kunna ha inneburit en utökning av 

resultatet, men genomfördes inte eftersom materialet ansågs vara adekvat ändå. Sökorden 

genererade i många fall dubbletter vilket stärker relevansen av sökorden. En utökning av 
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publiceringstiden hade med stor sannolikhet genererat fler artiklar, men då innehållet i de 

utvalda artiklarna upplevdes relevant till syftet valdes en sådan sökning bort. Att sökorden 

varierade mellan databaserna och var fritextsökningar kan ses både som en för- och en 

nackdel. Nackdelen var att MESH eller Major Heading är mer specifikt och fördelen var att 

även artiklar som inte blivit klassificierade kunde komma fram. Att flera sökord användes 

utökade antalet träffar och minimerade risken för att relevanta artiklar skulle missas. Tillägget 

av artikelspecifika nyckelord kan ses som en nackdel för litteraturstudiens resultat men 

innebar samtidigt en fördel eftersom det utökade materialet till litteraturstudien. Artiklarna 

som framkom genom dessa sökningar granskades, värderades och diskuterades enligt samma 

krav som övriga artiklar. 

 

Exklusionskriterierna innebar att artiklar som inte kändes applicerbara till svenska 

förhållanden valdes bort. Även artiklar som beskrev specifika sjuksköterskegrupper, 

sjukdomar eller förhållanden utanför sjukhusmiljö exkluderades. Anledningen till att artikeln 

skriven av Tervo-Heikkinen, et al. (2008) var med trots att den beskriver en specifik 

sjuksköterskegrupp var  att den tydligt belyste sambandet mellan sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse och omvårdnaden. Det fanns både för- och nackdelar med dessa 

kriterier. Fördelarna var att resultatet är lättare att överföra till svenska förhållanden, genom 

att välja studier från västerländska länder och studier som belyser den generella bilden av 

sjukhusarbetande sjuksköterskor. En nackdel skulle kunna vara att information som kan ha 

varit relevant för resultatet har förbisetts och att överförbarheten inte kan garanteras eftersom 

även västerländska länder skiljer sig åt. 

 

Artiklar som ingick i analysen visade på relevanta bidrag till resultatet som förstärktes av att 

de belyste samma eller liknande områden, vilket stärker litteraturstudiens resultat. Artiklarnas 

urval bestod till stor del av kvinnliga sjuksköterskor, vilket kan ha påverkat resultatet 

eftersom män eventuellt hade svarat annorlunda. Däremot avspeglade urvalet den faktiska 

fördelningen i sjukvården totalt sett, där männen är underrepresenterade. 

 

Databearbetningen skedde systematiskt och artiklarna lästes vid flera tillfällen tills resultatet 

upplevdes som mättat. En kontinuerlig diskussion om artiklarnas innehåll, relevans och 

betydelse för resultatet genomfördes och ses som en fördel för att få ett adekvat resultat i 

förhållande till syftet för litteraturstudien. En möjlig nackdel var begränsningen av 

publiceringsår och exklusionskriterierna. Samtidigt medförde detta val användandet av aktuell 

forskning inom området. Att databearbetningen genomfördes av båda författarna till 

litteraturstudien anses leda till en ökad trovärdighet för litteraturstudiens resultat. 
 

Resultatdiskussion 

Vetenskapligheten i artiklarna bedömdes med hjälp av kvalitativ respektive kvantitativ 

bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Graderingen varierade från grad I som innebär 

högsta möjliga vetenskaplighet till grad III som innebär en låg vetenskaplighet. Av våra 

artiklar bedömdes åtta till grad två och endast fyra till grad ett. Eftersom graderingen är 

subjektiv finns en viss risk för att bedömningen av artiklarna blivit missvisande. Att 

artikelgranskningen delades upp kan innebära en svaghet för graderingen, då en ytterligare 

granskning troligen hade stärkt den individuella. De åtta artiklar som fick grad två hade i stor 

utsträckning antingen inte redovisat sitt bortfall eller var otydliga i sin etiska granskning, 

vilket sänker det vetenskapliga värdet. Dessa artiklar togs ändå med eftersom de ansågs bidra 

med relevant information till resultatet. Sju av artiklarna var kvalitativa och fem kvantitativa. 

Fördelen med de olika ansatserna var att både beräknade samband och verkligt upplevda 
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samband mellan olika faktorer framkom. I de kvalitativa artiklarna framkommer mer material 

och risken för feltolkningar är mindre än i kvantitativa artiklar. Däremot kan kvantitativa 

artiklar bidra med ny information och uppvisa samband samt ger möjligheten att nå ut till fler 

informanter. Artiklarnas resultat var dessutom relevant i förhållande till syftet oavsett metod. 

Metoderna i artiklarna ansågs trovärdiga och relevanta för varje artikels individuella syfte. 

Artiklarna ansågs även använda sig av en strukturerad analys av sitt datamaterial där 

kvalitativ innehållsanalys var vanligast bland de kvalitativa metoderna och där statistiska 

analyser i form av korrelationssamband är vanligast bland de kvantitativa. 

 

I fem av artiklarna redovisades inte bortfallet alls (Dierckx de Casterlé, et al., 2008; Doherty, 

2009; Furåker, 2009; Webster, et al., 2009; McGillis Hall & Doran, 2007). Detta sänker det 

vetenskapliga värdet och bidrar till att artiklarna bedömdes som grad II. Samtliga artiklars 

bortfall är externt, därmed ansågs inte bortfallet ha någon påverkan på artiklarnas resultat. 

Dessutom togs det hänsyn till varje undersökningsmetod och innehållet i artiklarnas resultat 

var i enlighet med det som framkom i övriga artiklar. I fyra av artiklarna framkom ett stort 

bortfall. Gardulf, et al. (2008) samt Fransson Sellgren, et al. (2008) redovisade 

bortfallsanalyser, vilket minskar bortfallets inverkan på resultatet. I Ramanujam, et al. (2008) 

samt Tervo-Heikkinen, et al. (2008) finns en viss risk för att resultatet kan ha påverkats av 

bortfallet, men resultatet ansågs ändå bidra med relevant information. 

 

Vissa av artiklarna saknade egenkritik i diskussionen (Gould & Fontenla, 2006; Dierckx de 

Casterlé, et al., 2008), vilket även det bidrog till en lägre vetenskaplig gradering. Även 

otydligheten i artiklarnas etiska granskning bidrog till ett sänkt vetenskapligt värde. Detta 

ansågs inte heller inverka på resultatet då sex av artiklarna hade blivit godkända av en etisk 

kommitée. De två artiklar som inte beskrev några etiska aspekter var Ramanujam, et al. 

(2008) samt McGillis Hall och Doran (2007) vilka har kvantitativ ansats och innebär att 

informanterna är anonyma. 

 

I resultatet framkom att stödet från ledaren var en förutsättning för att sjuksköterskan skulle 

kunna utföra en god omvårdnad (Gould & Fontenla, 2006; McGillis Hall & Doran, 2007). 

Stödet från ledaren var av särskild vikt för att sjuksköterskan skulle kunna utföra förändringar 

i omvårdnadsarbetet (Manley, et al., 2008). När sjuksköterskan känner att han/hon får stöd 

från ledaren samt upplever att ledaren engagerade sig i omvårdnaden ökar förmodligen 

sjuksköterskans möjlighet att utveckla vården, vilket troligen bidrar till en omvårdnad av 

högre kvalitet. Kommunikation med medarbetarna inverkade på sjuksköterskans förmåga att 

utföra sitt arbete och var betydelsefullt för patientvården (Webster, et al., 2008). 

Kommunikation bidrog även till att sjuksköterskan kunde vara delaktig samt var en 

förutsättning för att ledaren skulle kunna få en god relation till sina medarbetare (Johansson, 

2010). En effektiv kommunikation är enligt Moxnes (2001) mer personlig och öppen, vilket 

skapar en större öppenhet i teamet (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Kommunikation inom 

arbetsteamet ansågs vara en förutsättning för att skapa goda arbetsrelationer och ett gott 

arbetsklimat (Johansson, 2010). Sådana relationer är förmodligen beroende av hur 

sjuksköterskan upplever att kommunikationen och samarbetet fungerar inom arbetsteamet. 

När relationen till medarbetarna är god borde det leda till en säkrare vård. Tervo-Heikkinen, 

et al. (2008) fann att relationen mellan medarbetarna inverkade på omvårdnadsavvikelser som 

var relaterade till patienten. Bristande kommunikation skulle kunna leda till att vissa åtgärder 

genomförs två gånger eller förbises, vilket kan orsaka sänkt kvalitet på omvårdnaden och att 

patienten utsätts för onödiga risker. I litteraturstudien framkom det att samarbetet med 

kollegorna ansågs vara viktigt för att sjuksköterskan skulle känna sig tillfredsställd med sitt 

arbete (Webster, et al., 2009) och att samarbetet stärktes när det fanns stöd ifrån omgivningen 
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(Dierckx de Casterlé, et al., 2008). I arbetslaget ingår det olika professioner som samverkar 

vilket leder till en ökad möjlighet att bemöta patientens behov (SSF, 2008). Kollegialt 

samarbete ansågs vara en del av organisationen (Beercroft, et al., 2008) och antogs gynna 

patienten (Dierckx de Casterlé, et al., 2008). Enligt SSF (2007) ska sjuksköterskan arbeta för 

ett gott samarbete. Ett utökat samarbete skulle kunna medföra att sjuksköterskan upplever att 

organisationen är bra, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö samt en ökad 

arbetstillfredsställelse. Därmed kan även sjuksköterskans förmåga att utföra ett bra 

omvårdnadsarbete förbättras. 

 

Flera av artiklarna i resultatet visade att ledaren var viktig för att sjuksköterskan skulle 

uppleva arbetstillfredsställelse (Gardulf et al., 2008; McGillis Hall & Doran, 2007; Sellgren 

F., et al., 2009; Fransson Sellgren, et al., 2008). Ledaren skapade arbetstillfredsställelse 

genom ett kreativt arbetsklimat (Fransson Sellgren, et al., 2008), vilket skulle kunna innebära 

en ökad motivation i personalstyrkan. Det var ledaren som bar ansvaret för att skapa en 

arbetsmiljö där sjuksköterskan och den övriga personalen var motiverad och handlade 

ansvarsfullt (Lundin & Sandström, 2010). Kreativiteten skulle kunna främjas av en tillgänglig 

ledare som inte distanserar sig utan visar intresse för omvårdnadsarbetet eftersom 

sjuksköterskan då eventuellt lättare kan få feedback på sina idéer. Det var nödvändigt att 

ledaren hade kontakt med medarbetarna för att kunna skapa effektiva kontakter utåt (Moxnes, 

2001). Troligen är det som så att om ledaren har insyn i omvårdnadsarbetet och dessutom 

håller kontakt med sina medarbetare ökar möjligheten för att ledaren ska kunna ta gynnsamma 

beslut. Idéerna som sjuksköterskan vill ha respons på kan ligga som grund för det som 

Dierckx de Casterlé, et al. (2008) beskrev som utveckling av nya arbetssätt, vilket kan vara 

relevant med tanke på samhällets utveckling. 

 

Det framkom i föreliggande studie att det delade ansvaret för omvårdnaden upplevdes som en 

möjlighet för sjuksköterskan att utvecklas både på det personliga och det professionella planet 

(Dierckx de Casterlé, et al., 2008) samt att det var något som ledaren borde eftersträva i högre 

utsträckning (Sellgren F., et al., 2009). Enligt Arbetsmiljöverket (2010a) bör 

arbetsförhållandena utformas så att det finns möjlighet till utveckling. Stöd för utveckling 

anses ha samband med förmågan att utföra en god vård (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

Stödet från arbetskollegorna ökade sjuksköterskans engagemang i professionen (Gould & 

Fontenla, 2006). Även ansvarsfördelning skulle kunna innebära en ökad delaktighet för 

sjuksköterskan och enligt Lundin och Sandström (2010) är delaktighet en förutsättning för en 

patientsäker vård. För att kunna förmedla en god och säker vård borde det därför vara av vikt 

för ledaren att främja sjuksköterskans delaktighet och ge honom/henne möjlighet att 

utvecklas. Samtidigt kan det finnas sjuksköterskor som upplever ansvarsfördelningen som 

något negativt. Kanske på grund av att de skulle kunna känna sig tvingade att utföra uppgifter 

som de inte har kunskap om, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten och en sänkt 

kvalitet på omvårdnaden. 

 

Rutiner belyser vad som ingår i sjuksköterskans aktuella ansvarsområde (SOSFS 2005:12) 

och skapar struktur eftersom sjuksköterskan då blir medveten om vad som förväntas av 

honom/henne (Moxnes, 2001). Riktlinjer innebär en ökad möjlighet att utföra en patientsäker 

vård eftersom det skapar en gemensam värdegrund i omvårdnaden (SSF, 2008). När 

sjuksköterskan var tvungen att använda sig av fastställda rutiner och riktlinjer minskade 

arbetstillfredsställelsen (McGillis Hall & Doran, 2007). För lite struktur skapade ångest 

medan för mycket struktur bidrog till en minskad trivsel (Moxnes, 2001) och när 

sjuksköterskan trivdes ökade även patientens tillfredsställelse med vården (Tervo-Heikkinen, 

et al., 2008). När ledaren kände en stark överensstämmelse mellan de egna och de yttre 
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förväntningarna så ökade hans/hennes engagemang, kontroll och självständighet (Johansson, 

2010). Troligtvis finns ett liknande samband även hos de kliniskt verksamma 

sjuksköterskorna. Om så är fallet borde den ökade självständigheten sannolikt kunna leda till 

en bättre arbetsmiljö då Beercroft, et al. (2008) hävdade att sjuksköterskans autonomi var en 

del av arbetsmiljön. En god arbetsmiljö borde innebära en ökad tillfredsställelse för 

sjuksköterskan och därmed bidra till en omvårdnad av högre kvalitet. 

 

Vårdens organisationsutformning påverkar arbetsmiljön via resursfördelning (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008). Sedan är det upp till professionen att utföra vård i förhållande till dessa 

resurser (Waldau, 2001). Resurser skulle kunna innefatta personaltätheten, avsatt tid och 

tillgång till adekvat utrustning. För att sjuksköterskan ska kunna skapa goda relationer till 

patienten måste han/hon ha tillräckligt med tid (Johansson, 2010), annars kommer 

sjuksköterskan inte kunna utföra en adekvat omvårdnad (Glasberg, et al., 2007). När det skett 

nedskärningar i personalen ökar arbetsbördan (Doherty, 2009) förmodligen för att den 

personal som blir kvar troligtvis får mer att göra eftersom arbetsuppgifterna inte minskas. 

Detta stämmer väl överens med studierna genomförda av Glasberg, et al. (2007) och Doherty 

(2009) där sjuksköterskorna upplevde att antalet arbetsuppgifter ökade. Detta förmodligen för 

att den personal som blir kvar får mer att göra eftersom arbetsuppgifterna inte minskas. 

Resultatet av föreliggande studie visade även på faktorer som kunde minska upplevelsen av 

arbetsbördan. Om sjuksköterskan skulle få tillfälle till att använda sig av en helhetssyn 

gentemot patienten samt kunna individanpassa vården minskade arbetsbördan (McGillis Hall 

& Doran, 2007) och förmodligen ökar sjuksköterskans möjlighet att tillgodose patientens 

behov, vilket enligt Socialstyrelsen (2005) är en av sjuksköterskans huvuduppgifter. McGillis 

Hall och Doran (2007) hävdade att helhetssynen troligen stämmer bättre överens med 

sjuksköterskans inställning till hur vården ska förmedlas och därmed borde det sannolikt 

upplevas betydelsefullt för sjuksköterskan att arbeta utifrån ett sådant synsätt. 

 

Litteraturstudiens resultat visade på att organisationsförändringar ansågs kunna bidra till att 

ledarskapet blev otydligt (Glasberg, et al., 2007) samt att hälso- och sjukvården blev mer 

inriktad mot mängden vård istället för kvaliteten på den vård som utfördes (Doherty, 2009). 

Enligt Axelsson (1998) utförs organisationsförändringar i många fall utan att ha samband med 

faktiska organisationsproblem och har ofta samband med ekonomiska besparingar. 

Besparingar kan ta sig uttyck i form av personalnedskärningar och ett minskat antal 

vårdplatser. Ett otydligt ledarskap samt fokus på vårdkvantiteten skulle kunna minska 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse och även hans/hennes möjlighet att utföra en adekvat 

omvårdnad. Att öka delaktigheten i förändringsprocessen skulle då minska de negativa 

effekterna (Lundin & Sandström, 2010) både för sjuksköterskan och patienten. Hälso- och 

sjukvården anses vara en framtidsbransch, där vårdbehoven kommer att öka vilket leder till att 

fler sjuksköterskor anställs (Lundin & Sandström, 2010). I framtiden kommer det sannolikt att 

finnas många olika vårdgivare och utbudet av arbetsplatser ökar. Det kommer förmodligen 

även att förekomma variationer av organisations-uppbyggnad. Att vara medveten om de 

faktorer som skulle kunna påverka sjuksköterskan i organisationen borde vara av intresse 

eftersom det kan ha betydelse för hans/hennes val av arbetsplats. Sjuksköterskor är en viktig 

yrkeskategori för att organisationen ska kunna förmedla en kvalitativ omvårdnad enligt 

Rutherford, Lee och Greiner (2004, citerade av Duffy, 2009). 
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Konklusion 

Arbetsmiljö i form av ett kreativt arbetsklimat förbättrade sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse i omvårdnadsarbetet, medan förutbestämda rutiner kunde minska 

tillfredsställelsen. Genom ett ledarskap med struktur och tydliga mål skapades en mer 

patientfokuserad vård. Stöd från arbetsteamet och ledaren samt ett gott samarbete och en god 

kommunikation ansågs tillsammans med en adekvat personaltäthet skapa förutsättningar för 

en god omvårdnad.  En utökning av sjuksköterskans uppgifter medförde att arbetsbördan 

ökade, men innebar samtidigt en större möjlighet för sjuksköterskan att hantera oväntade 

händelser. En hög arbetsbörda skapade utmattning vilket tillsammans med en minskad 

kontroll över arbetssituationen riskerade att sänka patientsäkerheten. Ledarens 

ansvarsfördelning ansågs leda till utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskan, samtidigt 

resulterade utbildningen av sjuksköterskan i ökade krav och en ökad medvetenhet om riskerna 

för patientvården. Ett ökat vårdbehov och minskade resurser ansågs skapa en negativ 

arbetsmiljö eftersom upplevd tidsbrist ledde till ett konstant misslyckande i att arbeta i 

förhållande till egna ideal. En del förändringar av sjukvården gynnade inte alltid patienter 

eftersom den tekniska utvecklingen bidrog till mindre grundläggande omvårdnad då mycket 

av sjuksköterskans arbete kom att ligga utanför patientomvårdnaden. 

 

 

Implikation 

Ett resultat visade på att hälso- och sjukvården borde satsa på att göra arbetsplatsen mer 

attraktiv för sjuksköterskorna, förslagsvis genom att ge möjlighet till professionell utveckling 

och tillhandahålla adekvata resurser för omvårdnadsarbetet. Resultatet visade även på att 

organisationen dessutom borde ge sjuksköterskorna större möjlighet att påverka sin 

arbetsmiljö och att organisationen, för att stötta sjuksköterskan i hans/hennes arbete, bör 

sträva efter att identifiera lämpliga ledare. 

 

För att ge framtida sjuksköterskor optimala förutsättningar i sitt kommande yrke bör 

utbildningen för sjuksköterskor satsa på att lära studenterna att prioritera bland sina 

arbetsuppgifter, samt ge studenterna ett ökat självförtroende så att de vågar meddela 

ledningen om arbetsförhållandena inte är rimliga. Eftersom resultatet visade på att samarbetet 

och kommunikationen påverkade omvårdnadens kvalitet skulle vården gynnas av att 

studenterna i sin sjuksköterskeutbildning får möjlighet att utöka sin kunskap och förmåga 

inom dessa områden. 

 

I den fortsatta forskningen kan det vara intressant att belysa effekterna av 

organisationsförändringar på omvårdnadsarbetet, förslagsvis ur ett patientperspektiv. 

Forskningen skulle även kunna undersöka sjuksköterkans upplevelse av organisationen och 

omvårdnadsarbetet före, under och efter organisationsförändringen. Dessutom kan kunskapen 

om eventuella brister eller fördelar med befintliga organisationsformer fördjupas. 
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Att ta reda på 

underliggande 

orsaker i 

organisationen 

som påverkat 

sjuksköterskornas 

beslut att sluta. 

samt att utveckla 

ett nytt 
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