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Abstrakt 
Vårdkultur har en direkt påverkan på sjuksköterskors kliniska arbete. En 
vårdkultur är de tankar, handlingar, varande och känslor som delas av 
vårdgivare inom samma kontext. Syftet är att sammanställa kunskap om 
vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. I 
denna integrerade kunskapsöversikt inkluderades 32 artiklar som svarade 
mot syftet efter en systematisk litteratursökning i tre databaser. Att få goda 
förutsättningar för att utöva sin yrkesprofession, professionalism, 
teamsamverkan samt ett aktivt ledarskap identifierades som främjande 
faktorer för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. En profession som 
motarbetas, förväntningar på att vara en övermänniska, bristande kollegial 
sammanhållning samt bristande ledarskap identifierades som motverkande 
faktorer för sjuksköterskor arbetstillfredsställelse. Vårdkultur är ett relativt 
nytt begrepp som bör uppmärksammas samt integreras i det kliniska 
arbetet då det visat sig påverka patientsäkerhet, patienters välbefinnande 
samt sjuksköterskor arbetstillfredsställelse.  
 
Nyckelord: Vårdkultur, arbetstillfredsställelse, sjuksköterska, 
omvårdnad, integrerad kunskapsöversikt 
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Den viktigaste aspekten för att främja hälsa och motverka sjukdom är mänsklig omvårdnad. 

Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskeyrket och dess hjärta och själ. Det är den goda 

omvårdnaden som patienter söker allra främst från sjuksköterskan (Leininger, 1991, s. 5). 

Omvårdnad kan ses som ett mellanmänsklig möte, en relation mellan en individ i behov av 

hälso- och sjukvård och en sjuksköterska utbildad för att känna igen och kunna svara mot 

dennes behov (Peplau, 1952). Leininger (1991, s. 45) menar att den omvårdnad som ges beror 

på kontexten i den miljö vården bedrivs.  

 

Ordet miljö definieras som omgivning samt omgivande faktorer (Nationalencyklopedin [NE], 

2017). Florence Nightingale (1898/2004,  s. 3-6) sägs vara den första att belysa miljöns 

betydelse och dess påverkan på patienters hälsa. Hon ansåg att den psykosociala samt fysiska 

miljön vara komponenter som bidrog till att definiera god omvårdnad. Ventilation med frisk 

luft, ljusinsläpp, god hygien, värme samt en lugn omgivning var faktorer som Florence 

Nightingale identifierade som verksamma för individers helande och välmående. Att bemöta 

individer med ärlighet, uppriktighet samt realistiska mängder hopp och råd ansåg Florence 

Nightingale (1898/2004, s. 139-149) vara psykosociala faktorer som bidrar till en 

hälsofrämjande omgivande miljö.  

 

Även Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) beskriver den yttre och inre miljöns nära 

sammankoppling till individers upplevelse av välbefinnande. Yttre aspekter så som vackra 

ting, konst, arkitektur och en miljö utan besvärande ljud kan bidra till upplevelsen av daglig 

meningsfullhet. Den inre sidan av en miljö beskrivs som känslor och samspel med 

omgivningen där människor bekräftar samt bryr sig om varandra, vilket skapar förutsättningar 

för att uppleva välbefinnande.  

 

Begreppet arbetsmiljö speglar de förhållanden som existerar på varje arbetsplats. En 

arbetsmiljö skall vara anpassad efter berörda individers fysiska och psykiska förutsättningar. 

Dessa förhållanden leder till ett arbete och en miljö som är säker, tillfredställande och 

anpassad efter den individuella människan (NE, 2017).  De aspekter som ligger till grund för 

vilken grad av arbetstillfredsställelse som upplevs av sjuksköterskor beskrivs enligt Soares, 

Jacobs, Jones, Haslam och Haslam (2012) grunda sig i graden av ansvar, krav från 

arbetsplatsen och arbetsutformning samt emotionella aspekter såsom upplevd nivå av stress. 

Enligt Ravari, Bazargan, Vanaki och Mirzaeis (2012) är arbetstillfredsställelse en 
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känslomässig reaktion till sitt arbete. Att uppleva arbetstillfredsställelse beskriver Peplau 

(1952) vara ett resultat av att uppfylla sina önskemål, mål och behov, vilket kommer användas 

som definition på arbetstillfredsställelse i detta arbete.  

 

Enligt De Oliveira, Griep, Portela och Rotenberg (2017) är sjuksköterskor som säger upp sig 

ett världsomspännande bekymmer. En anledning till varför sjuksköterskor säger upp sig från 

sina arbetsplatser grundar sig  i en arbetsmiljö med höga fysiska och psykiska krav och en 

tung arbetsbelastning (Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn & Salanterä, 2008). Den 

höga arbetsbelastningen kan ses både som en orsak samt som ett resultat på grund av 

sjuksköterskebristen. Där patientbördan ökar, minskar arbetstillfredsställelsen (Sellgren, 

Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009).   

 

Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger (1991, s.15-23) menar att förståelse för 

individers kultur är en viktig del av sjuksköterskans profession. Leininger begrundade kring 

hur samhälle, kultur och kulturella institutioner påverkade mänsklig omvårdnad, hälsa och 

välmående. Leininger pekar på vikten av att sjuksköterskan är medveten om samhällets och 

subkulturers inverkan på människans förmåga att upprätthålla sin hälsa genom att vara 

uppmärksam på normer och mönster. Leininger (s. 36) definierade begreppet kultur som tro, 

värderingar, normer, mönster, inlärda och överförda värderingar samt föreställningar som är 

nära sammankopplat med mänsklig överlevnad, tillväxt, sjukdom, hälsa och välmående. Även 

om Leininger till största del ser på kultur som olika etniciteter sägs hon vara den första som 

reflekterade kring sambandet mellan kultur och omvårdnad. Suominen, Kovasin och Ketolas 

(1997) pekar på komplexiteten av definitionen av kultur och att det kan omformuleras till hur 

vi vill definiera det.    

 

Kultur på arbetsplatsen beskrivs av Manley, Sanders, Cardiff och Webster (2011) innefatta 

allt som är inlärt och som delas mellan individer i den social kontexten på en arbetsplats. Det 

berör även den omedelbara kulturen som patienter och personal möter dagligen, vilken 

karaktäriseras av delade värderingar, förväntningar och övertygelser. Smith (2008) menar att 

kulturen på arbetsplatsen är konstruerat av organisationen samt av personalens attityder, seder 

och kunskap.  
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Sarvimäki och Sandelin Benkö (1998a) menar att vårdkulturen kan ses som en komponent av 

begreppet miljö. Vidare gör de ett antagande att kultur påverkar förhållandet mellan patient, 

vårdgivare och omvårdnadsprocessen. Kultur kan främja eller motverka i vilken mån 

gemensamma mål inom omvårdnaden nås. Sarvimäki och Sandelin Benkö (1998a: 1998:b) 

definierar vårdkultur som de tankar, handlingar, varande och känslor som delas av vårdgivare 

inom samma kontext, vilket är utgångspunkt för begreppet vårdkultur i denna integrerade 

kunskapsöversikt. En vårdkultur är en uppsättning av regler och antaganden som har 

betydelse och inflytanden över individer inom vårdkulturens tolkning och agerande i olika 

situationer. Att sakna kännedom om den rådande vårdkulturen är för individen som att inte ha 

kunskap om spelreglerna till ett spel. Denna studie baseras på begreppet vårdkultur framför 

organisations- eller arbetskultur, då vårdkultur till högre grad beskriver känslomässiga 

upplevelser och dess påverkan på vårdarbetet (Sarvimäki & Sandelin Benkö, 1998a: 1998:b).  

 

Crowley (2000) pekar på vårdkulturens direkta påverkan på sjuksköterskors kliniska arbete. 

Inom akutsjukvård visade sig sjuksköterskor prioritera samt ge högre status till patienter 

drabbade av fysiska trauman än att uppfylla komplexa känslomässiga behov. Att lyssna till 

samt kommunicera med patienter på en emotionell nivå var aspekter som kom att prioriteras 

bort tills de mer teknologiska uppgifterna var utförda. På psykiatriska enheter var 

prioriteringarna tvärt emot, då samtal samt känslomässig interaktion sågs som dominerande 

kompetens hos personalen. Detta förklaras inte genom personalens ovilja till att tillfredsställa 

patienters behov, utan som ett resultat av den kultur och struktur på arbetsplatsen som 

påverkar mötet mellan sjuksköterskor och patienter (Crowley, 2000).   

 

Rytterström, Cedersund och Arman (2009) menar att sjuksköterskors upplevelse av 

vårdkultur varierar mellan avdelningar. Varje avdelning har sin egen medicinska specialitet 

vilket avgör hur vården bedrivs, men när sjuksköterskorna pratade om att anpassa sig till en 

ny avdelning handlade det oftare om att anpassa sig till den rådande vårdkulturen snarare än 

till ny medicinsk teknik. Vetskap om outtalade rutiner innebar kännedom om hur en person 

bör bete sig. Det var, enligt sjuksköterskorna, viktigt att bli varse om den rådande 

vårdkulturen på varje avdelning för att bli accepterad. Sjuksköterskor i studien ansåg att vissa 

avdelningar hade mer värme samtidigt som vissa avdelningar var kyligare. Sjuksköterskor 

beskrev hur de anpassade sig till avdelningens seder, arbetsmetoder och specifika rutiner. 

Dessa rutiner behövde nödvändigtvis inte påverka den vård som ges till patienterna, men 
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påverkade arbetssituationen för sjuksköterskorna i stor utsträckning (Rytterström et al. 2009). 

Rytterström (2011) menar att vårdkultur både kan ses som en möjlighet eller ett hinder att 

bedriva god omvårdnad.  

 

Begreppet vårdkultur används utifrån flera betydelser och den befintliga kunskapen inom 

ämnet är skiftande och grundar sig sällan i empiriska studier (Rytterström, 2011). Befintlig 

forskning inom området är svår att identifiera då forskningen inte fullt ut tillämpar begreppet 

vårdkultur. Det finns därför ett behov av att klargöra dess betydelse för vården. Att belysa 

vårdkulturens existens ger en rättvis chans att kunna identifiera vårdkulturen på arbetsplatser 

för att sedan kunna ta ställning till den. Vårdkultur har betydelse för såväl organisation, 

patienter samt för personal. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att sammanställa 

kunskap om vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse.  

 

Frågeställning 1: Vilka faktorer inom vårdkulturen främjar sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse? 

  

Frågeställning 2: Vilka faktorer inom vårdkulturen motverkar sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse?   

 

Metod  
För att på ett lämpligt sätt svara på studiens syfte och frågeställningar utgick vi från 

Whittemore och Knafls (2005) metodartikel. Whittemore och Knafl har utarbetat ett arbetssätt 

för att genomföra en bred granskning av litteratur som ramar in det studerade ämnet samt för 

att sammanställa litteratur av olika metod vilket kallas integrerad kunskapsöversikt. En 

litteraturöversikt är gynnsam att utföra då den på ett fördelaktigt sätt omvandlar befintlig 

vetenskap till någonting att använda i praktiken, mot målet att ständigt arbeta evidensbaserat 

(Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning  

En pilotsökning utfördes i enighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61) för att 

säkerställa att relevant vetenskaplig litteratur fanns inom ämnet. Den systematiska 

litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo. Dessa 

databaser valdes då de är inriktade mot omvårdnad. Whittemore och Knafl (2005) pekar på 
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vikten av att undvika begränsningar i en litteratursökning för att få tillgång till ett  grundligt 

urval av material inom området.  

 

De booleska operatorerna OR och AND, MeSH-termer samt fritext användes vid 

litteratursökningen. Willman et al. (2011, s.76) beskriver detta 

tillvägagångssätt för att föra samman samt breddar sökningen, samt för att uppnå en 

systematisk litteratursökning. Inklusionskriterier var studier genomförda på sjuksköterskor, 

berörde vårdkultur och arbetstillfredsställelse samt fanns tillgängliga utan kostnad. Studier 

med kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades då den breda sökning som utformats bör 

inkludera alla primärkällor, även de som ingår i eventuella litteraturöversikter. Söktermer och 

strukturer som användes modifieras beroende på databasen som användes. Exempelvis är 

"Workplace" MeSH-term i PubMed, medan "Work environment" är motsvarande term i 

Cinahl. Vid sökning i PubMed markerades sökorden som "Main Topic" för att ge mer 

relevanta resultat. I Cinahl användes funktionen "Exclude Medline" för att undvika dubbletter 

från PubMed. 

 

Fritextsökningar genomfördes av orden care culture, caring culture, nursing culture, work 

climate, work atmosphere och workplace culture i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. 

Vid dessa sökningar användes samma begränsningar samt inklusionskriterier som vid tidigare 

sökningar. I de fall ingen artikel överrensstämde mot syftet redovisades inte sökningen i 

tabellen. Användning av fritextsökning är motiverat då vårdkultur inte är en internationellt 

vedertagen term. Databaserna delades upp mellan författarna där datainsamlingen av 

relevanta studier skedde var för sig. Författarna läste titel och abstrakt för att bedöma studiens 

relevans mot arbetets syfte. De inkluderade studiernas resultat lästes sedan upprepade gånger 

av båda författarna för att säkerställa relevansen mot arbetets syfte. Referenslistor granskades 

i inkluderade studier av hög relevans för att inte missa studier som svarade mot syftet men 

inte innefattades i litteratursökningen. Urvalet baserades på titel varav några av dem 

exkluderades efter att de granskats i fulltext.    
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning  
 
Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans 
arbetstillfredsställelse 
 
PubMed 160127 Begränsningar: English, Publications dates 5 years  
Söknr   
 

*)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1  MSH  
MT  

Organizational Culture  4406    

2  MSH  
MT  

Health Facility Environment  3234    

3  MSH  
MT  

Workplace  8025    

4    1 OR 2 OR 3  15250    
5  MSH  

MT  
Job Satisfaction  9742    

6  MSH  
MT  

Attitude of Health Personnel  70803    

7    5 OR 6  78976    
8  MSH  

MT  
Nursing Staff  47079    

9    4 AND 7 AND 8  98  19  
10  
  

FT  "Workplace Culture"  216    

11    8 AND 10  9  1  
12  FT  "Work Climate"  50  1  
 
CINAHL 2016 01 27 Begränsningar: Peer Review, English, Publications dates 5 years, Exclude MEDLINE 
records 

 1   MSH  Organizational Culture   12213   
 2   MSH  Health Facility Environment   4323   
 3   MSH  Work Environment    20631   
 4     1 OR 2 OR 3   34938   
 5   MSH  Job Satisfaction   13814   
 6   MSH  Attitude of Health Personnel   20992   
 7   5 OR 6   34229   
 8   MSH  Nursing Staff    21778   
 9    4 AND 7 AND 8   70   4  
 
PsycInfo 2016 01 27 Begränsningar: Peer Review, Publications dates 5 years 
1  AB  Organizational Culture  4726    
2  AB  Health Facility Environment  1288    
3  AB  

  
Work Environment  9978    

4    1 OR 2 OR 3  15808    
5  AB  

  
Job Satisfaction  14557    

6  AB  
  

Attitude of Health Personnel  70    

7    5 OR 6  14625    
8  AB  Nursing Staff  3796    
9    4 AND 7 AND 8  10  2  

 
*MSH – MeSH term, MT – Major Topic, FT - Fritextsökning, AB – Term ska finnas i abstraktet  
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Tabell 2. översikt över urvalsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237 artiklar i de systematiska litteratursökningarna: 
157 från PubMed 

70 från Cinahl 
10 från PsycINFO 

237 Titlar lästes 147 artiklar exkluderades 
efter titel och abstrakt lästs 

95 artiklar lästes i fulltext 

32 artiklar inkluderades i 
litteraturöversikten 

artiklar exkluderades utifrån fulltext: 
23 kostade 

26 svarade ej mot syftet 
13 var ej kvalitativa eller kvantitativa 

 

5 artiklar som 
matchade syftet 

tillkom från 
referenslistor 
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Kvalitetsgranskning  

Ingen litteratur av relevans exkluderas i denna studie, då Whittemore och Knafl (2005) menar 

att samtliga relevanta studier ska inkluderas i en integrerad kunskapsöversikt. I detta arbete 

utfördes kvalitetsgranskning av studier för att se till trovärdigheten av studiernas resultat. De 

inkluderade artiklarna delades upp mellan författarna som fyllde i granskningsprotokollen var 

för sig. Det slutgiltiga beslutet av kvalitetsgraden av studierna bestämdes i samråd. I de fall 

författarna var oense om kvalitétsgraden på studier tillämpades den lägre graden. I denna 

litteraturstudie användes granskningsprotokoll från Willman et al. (2011, s. 73-76).  

Granskningsprotokoll H användes vid granskning av studier med kvalitativ metod, 

granskningsprotokoll G användes vid granskning studier av kvantitativ metod. Då inga 

kontrollgruppsstudier framkom från litteratursökningen modifierades granskningsprotokollen 

så att frågor gällande kontrollgrupper utelämnades. Kvalitetsgraderingen har via 

bedömningskriterier från Wallengren och Henricson (2012, s. 490-491) gemensamt bedömts 

utav författarna. Se översikt av artiklar i Tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av artiklar (n=32) 
Numrering Författare/ År/ Land Typ av studie Kvalitet 

1 Aboshaiqah/ 2015/ Saudiarabien Kvantitativ Låg 

2 Abou Hashish/ 2015/ Egypten Kvantitativ Medel 

3 Atinga et al./ 2014/ Ghana Kvantitativ Låg 

4 Balducci et al./ 2012/ Italien Kvantitativ Låg 

5 Basar & Basim/ 2016/ Turkiet Kvantitativ Medel 

6 Borhani et al./ 2012/ Iran Kvantitativ Låg 

7 Caricati et al./ 2014/ Italien Kvantitativ Medel 

8 Djukic et al./ 2014/ USA Kvantitativ Låg 

9 Galletta et al./ 2016/ Italien Kvantitativ Hög 

10 Hahtela et al./ 2015/ Finland Kvantitativ Medel 

11 Halcomb & Ashley/ 2017/ Australien Kvantitativ Medel 

12 Hinno et al./ 2012/ Finland Kvantitativ Medel 

13 Hsu et al./ 2015/ Taiwan Kvantitativ Medel 

14 Hwang & Park/ 2014/ Sydkorea Kvantitativ Hög 

15 Jones et al./ 2013/ Storbritannien Kvantitativ Låg 

16 Kaunonen et al./ 2015/ Finland Kvantitativ Låg 

17 Kim et al./ 2016/ Sydkorea Kvalitativ Hög 

18 Kowalczuk & Krajewska-Kulak/ 2015/ Polen Kvantitativ Låg 

19 Laschinger et al./ 2016/ Kanada Kvantitativ Medel 

20  Lin et al./ 2012/ Taiwan Kvantitativ Låg 

21 Numminen et al./ 2015/ Finland Kvantitativ Låg 

22 Oyeleye et al./ 2013/ USA Kvantitativ Låg 

23 Silén et al./ 2012/ Sverige Kvalitativ Medel 

24 Steege & Dykstra/ 2016/ USA Kvalitativ Låg 

25 Toode et al./ 2014/ Estland Kvantitativ Låg 

26 Vagharseyyedin/ 2016/ Iran Kvalitativ Hög 

27 Van Bogaert et al./ 2013/ Belgien Kvantitativ Medel 

28 Van Bogaert et al./ 2016/ Belgien Kvalitativ Hög 

29 Volpe et al./ 2014/ USA Kvantitativ Låg 

30 Wagner et al./ 2013/ USA Kvantitativ Låg 

31 Yingjuan et al. / 2015/ Kina Kvantitativ Medel 

32 Zhang et al./ 2014/ Kina Kvantitativ Hög 
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Dataanalys   

Whittmore och Knafls (2005) metod för dataanalys och presentation innefattar fem olika 

faser. Ibid beskriver vikten av att vara objektiv genom samtliga delar av analysen, vilket var 

av vikt då författarna hade förförståelse baserat på arbetserfarenhet inom vårdyrket. I den 

första fasen, datareduktion, delades artiklarna upp mellan författarna och datainsamlingen 

skedde var för sig. De inkluderade studiernas resultat lästes upprepade gånger av den givna 

författaren och relevant data som svarade mot syftet i samtliga studier extraherades, 

översattes, kondenserades och kodades. Den extraherade datan lästes slutligen igenom av 

bägge författare för att kontrollera relevans.   

 

I den andra fasen, uppvisning av data, föreslår Whittmore och Knafl (2005) matrisen som 

analysverktyg för att lättare kunna urskilja mönster. Garrards (2011) beskrivning av 

matrismetoden användes i analysarbetet. En matris ger möjligheten att analysera data på ett 

strukturerat och systematiskt sätt (Garrard, 2011 s.17). Matrisen är utformad som ett 

kalkylblad, där de inkluderade primärkällorna presenteras vertikalt och den information som 

önskas utvinnas ur dessa presenteras horisontellt för att få en god överblick (Garrard 2011, 

s.107). I denna analys inkluderades data som svarade mot frågeställningarna, land, inom 

vilken kontext studiens deltagare arbetade inom, antal kvinnliga och manliga deltagare i 

procent samt antalet år deltagarna i studien arbetat inom professionen, vilket fördes in i 

matrisen. Matrisen användes endast som ett analysverktyg och är inte bifogad i denna studie.  

 

Den tredje fasen, jämförelse av data, genomfördes genom att jämföra datan i matrisen 

upprepade gånger. Detta för att upptäcka mönster som gav möjlighet att bilda förslag på 

subkategorier och kategorier, men även för att se vilka samband som gick att dra mellan dessa 

subkategorier och övrig insamlad information i matrisen. Genom att göra på detta sätt gick det 

att integrera litteratur med olika metoder (jmf. Whittmore & Knafl, 2005). I denna process 

deltog båda författarna. 

 

Den fjärde fasen innefattar att dra slutsatser och att verifiera bevis. Att dra slutsatser i en 

integrerad kunskapsöversikt är att utav bevis bygga en logisk kedja. Detta innebar att inordna 

utvalda delar ur texten som svarade mot syftet och frågeställningarna i övergripande 

kategorier. Mönster och subkategorier reducerades till kategorier, vilket ledde till att 

helhetsbild tog form. Inom samtliga funna kategorier, subkategorier och mönster jämfördes 
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data mot originalkällor via dess kodning för att säkerställa att ingen egen tolkning eller 

modifiering av data skett. Reflektion skedde över rimligheten i det framkomna resultatet. 

Denna process genomfördes av båda författarna i enighet med Whittmore och Knafl (2005), 

som beskriver detta steg som det sista inom analysprocessen. 

 

Den femte och sista fasen presenteras i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) och 

beskriver presentationen av arbetet. De övergripande kategorierna redovisades i en tabell, se 

Tabell 4, Översikt av huvudkategorier utifrån frågeställning. Resultatet presenteras även med 

en brödtext under respektive kategori med stöd av samtliga originalkällor, som går att härleda 

tillbaka till ursprungskällan i artikelöversikten, se Tabell 3, Översikt av artiklar samt Bilaga 1, 

Artikelöversikt. Syftet är att bidra med förståelse och ny kunskap inom ämnet, vilket 

tillsammans med tillvägagångssättet överensstämmer med Whittmore och Knafl (2005). 

 

Resultat 
I matrisen redovisades ett antal komponenter utöver frågeställningarna. Då de flesta studier i 

kunskapsöversikten var utförda inom slutenvård och resterande vårdformer var av varierade 

kontext samt då deltagarna i de inkluderade studierna hade bred variation av yrkeserfarenhet 

var det svårt att dra slutsatser i analysprocessen utan att riskera att presentera ett missvisande 

resultatet. Samtliga studier har tilldelats en siffra för att underlätta utläsning av resultatet 

nedan. De siffror som används som referenser i resultatet återfinns i Tabell 3 och finns sedan 

utförligare beskrivna i Bilaga . 
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 Tabell 4. Översikt av huvudkategorier utifrån frågeställning (n= 8) 

 
Frågeställningar 
 

 
Kategorier 

 
Vilka faktorer inom vårdkulturen främjar 
sjuksköterskors arbetstillfredsställelse? 

 
Goda förutsättningar för att utöva sin 
yrkesprofession 
 
Professionalism 
 
Teamsamverkan 
 
Aktivt ledarskap 
 

 
Vilka faktorer inom vårdkulturen motverkar 
sjuksköterskors arbetstillfredsställelse? 

 
En motarbetad profession 
 
Förväntningar på att vara en övermänniska 
 
Bristande kollegial sammanhållning 
 
Bristande ledarskap 
 

 

Vilka faktorer inom vårdkulturen främjar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse? 

 

I de 32 artiklarna i kunskapsöversikten identifierades fyra olika kategorier som talar för vilka 

faktorer inom vårdkulturen som främjar arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Dessa var 

att få goda förutsättningar för att få utöva professionen, professionalism, teamsamverkan och 

ett aktivt ledarskap. Totalt beskrevs främjande faktorer för arbetstillfredsställelsen inom 

vårdkulturen i 24 artiklar utförda under de senaste fem åren. Tre av dessa var av kvalitativ 

metod. Tre var av hög kvalité, 10 av medel och 11 av låg kvalité. 16 av studierna 

genomfördes inom slutenvården på varierande avdelningar, två inom öppenvården på sjukhus, 

två inom akutsjukvården, två inom primärvården, en inom psykiatrisk slutenvård och i en 

studie framkom det ej. Studiedeltagarna hade ett brett spann av erfarenhet inom professionen 

som varierande mellan nyexaminerad till 30 års erfarenhet. Deltagarna var i nästintill alla 

studier uteslutande kvinnor, förutom i studierna gjorda i Iran och Ghana där 27% respektive 

45,4% av deltagarna var män. Det som går att utläsa från analysen är att vårdkultur kan främja 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse över stora delar av värden samt inom olika vårdformer. 
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Goda förutsättningar för att få utöva sin yrkesprofession 

Goda förutsättningar för att få utöva sin yrkesprofession innefattar att kunna utföra de 

arbetsuppgifter som tillhör professionen utan att motarbetas av, samt respekteras för den 

omvårdnadkompetens som sjuksköterskan besitter. Studierna beskrev detta som att ens 

arbetsroll respekterades (11, 22), att sjuksköterskan blev värdesatt och respekterad som ledare 

för omvårdnadsarbetet och för den kompetens sjuksköterskeyrket krävde (23, 30). Vidare 

beskrev studierna vikten av att kunna identifiera sig med sin arbetsroll (9, 13) samt att en god 

relation med patienter och anhöriga värdesattes av arbetskamraterna (1, 23). 

 

Begreppet autonomi framkom från ett flertal studier (6, 8, 14, 22, 28, 30), vilket beskrevs som 

att ha auktoritet och frihet att få ta självständiga beslut baserade på sin kompetens. Det 

innefattade även att få frihet att hitta kreativa lösningar (21), acceptans kring nytänkande, 

innovation och kreativitet (20). Även begreppet empowerment förekom i resultatet och 

beskrevs som egenmakt, kompetens och självbestämmande (28), samt som en möjlighet att 

påverka sin arbetssituation (30). Att arbetsteamet inte såg utmaningar som ett problem, utan 

som ett sätt att utvecklas främjade arbetstillfredsställelsen (16). 

 

Professionalism	

Att kunna vara professionell genom att agera innanför professionens ramar främjade 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Det beskrevs som att hålla sig till den människosyn 

och de värderingar som tillhörde professionen (6), att våga säga till om upplevelsen av 

mängden ansvar eller arbetsbelastning var för stor, eller om en kollega inte skötte sitt jobb. 

Även att inte kompensera för en kollegas oprofessionella beteende genom att vara extra 

vänlig mot patienten, utan att ge konstruktiv kritik till kollegor och att den mottogs korrekt 

(23). Vidare innefattade det att det fanns en öppenhet vad gällde att diskutera eventuella 

avvikelser (21), att kollegor kunde be om ursäkt då de agerat utanför ramen av professionen 

(22) och att personalen kände ansvar och meningsfullhet över sitt arbete (25).  

 

Teamsamverkan	

Stöd, samarbete, kommunikation och en god stämning kollegor emellan hade en främjande 

effekt för arbetstillfredsställelsen. Detta innebar att kollegor stöttade varandra inom 

arbetsgruppen vid besvärliga situationer eller då osäkerhet uppstod (23, 28, 30), ställde upp 

för varandra vid personliga problem (24), att kollegorna såg efter varandra (6) och var villiga 
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att lyssna, hjälpa, bidra med sin kompetens och hjälp (21, 24). Det framkom även att 

arbetstillfredsställelsen hos nyexaminerade sjuksköterskor främjades om de fick stöd från 

erfarna sjuksköterskor och inte blev utelämnade på arbetsplatsen (19). Studierna visade vidare 

på att ett äkta samarbete (1) och uppfattningen om teamet som ett kollektiv främjade 

arbetstillfredsställelsen (8). Även känna förtroende för ens arbetskollegor (13) samt pålitlighet 

och respekt gentemot varandra (11). En god stämning inom teamet var ytterligare en faktor 

som påverkade arbetstillfredsställelsen (27), med goda relationer mellan arbetskamrater (11) 

samt omtanke gentemot kollegors känslor och värderingar (21). Att sträva efter det som är 

bäst för teamet och inte för individen (6) samt arbetsgruppens engagemang inför arbetet 

främjade arbetstillfredsställelsen (7). En studie visade vidare att samarbete, speciellt vid 

komplexa och akuta situationer, främjade arbetstillfredsställelsen. Det innebar att få informell 

tillåtelse från arbetsgruppen att möta tidskrävande psykosociala behov hos patienter, även då 

någon kollega var tvungen att gå in och stötta upp. Kollegor som höll varandra om ryggen och 

inte baktalade varandra inför patienter och anhöriga främjade arbetstillfredsställelsen (23). 

 

I ett tre studier (8, 9, 27) framkom det att en god relation och ett bra samarbete mellan 

sjuksköterska och läkare verkade främjande, även att en ömsesidig respekt och förtroende 

mellan dessa parter fanns (21). God kommunikation och effektiv beslutsfattning i teamet (1), 

att sjuksköterskan kunde uppleva sitt behov av information tillgodosett, samt att en vänlig ton 

användes i kommunikationen främjade arbetstillfredsställelsen (23). 

 

Aktivt ledarskap	

Ett aktivt ledarskap innefattade enligt resultatet stöd från ledare, tydliga riktlinjer samt rättvis 

behandling och belöning från överordnade. I studierna framkom beskrivningar av ett 

autentiskt ledarskap som en genuin vilja att bidra till teamet (1), ett äkta engagemang från 

chefer (2) samt en arbetsplats som strävade efter att inspirera och faktiskt gjorde det (3). 

Studier visade också på att arbetstillfredsställelsen främjades då sjuksköterskor upplevde en 

god relation med ledning och chefer (28), stöd från ledningen (2, 14, 30) samt stöd från 

närmsta chefen (27). Vidare beskrevs även en chef som lyssnade och svarade på personalens 

oro och synpunkter, backade upp sjuksköterskor i beslut som de tvingades ta (10, 21) samt 

hanterade situationer där konflikter uppstod (12).  
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Det framkom även att ledarskap främjade arbetstillfredsställelsen i de fall då en öppen 

kommunikation förekom mellan chefen och anställda, då de anställda fick feedback (16) och 

ett meningsfullt erkännande för sitt arbete (1). Vidare framkom vikten av att enhetschefen 

dagligen interagerade med arbetsgruppen (12) och att utveckling ständigt fick vara en prioritet 

på arbetsplatsen (10). Även att det fanns klara värdegrunder och rutiner att luta sig mot då 

osäkerhet uppstod i arbetsgruppen (23) samt att det fanns policys och utarbetade sätt att 

hantera situationer (12) och tydlighet i ansvarsområden och förpliktelser (16). Delade 

värderingar och normer inom organisationen och arbetsgruppen verkade främjande för 

arbetstillfredsställelsen (7, 25).  

 

En arbetsplats som värderade etik, moral, genuinitet, förtroende, rättvisa och uppriktighet 

främjade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (6). Andra faktorer som också främjade 

arbetstillfredsställelse var att rätts sorts prestationer belönades (8) samt att chefer visade 

uppskattning för den etiska kompetens som sjuksköterskan besatt (14). Så även att arbete med 

etiska värderingar som grund kunde ge belöningar såsom karriärutveckling eller 

löneförhöjning (2). Arbetstillfredsställelsen främjades på en arbetsplats där ledningen inte 

sopade något under mattan utan hade regelbundna sammankomster med genomgångar om det 

aktuella läget och hur framtiden såg ut. Även där personalen gavs möjligheten att öppet kunna 

ventilera sina åsikter eller prata igenom jobbiga händelser (23).  

 

Syntes 

Faktorer inom vårdkulturen som främjade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse var att få 

arbeta autonomt och att sjuksköterskors kompetens blev respekterad och värdesatt på 

arbetsplatsen. Vidare belystes vikten av att alla på arbetsplatsen hade ett professionellt 

förhållningssätt och höll sig innanför professionens ramar. Sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse främjades för då kollegorna på arbetsplatsen var stöttande och 

förstående samt då ledarskapet på arbetsplatsen var aktivt och rättvist. Ett genomgående tema 

i studierna var att kunna utöva sin yrkesprofession med stöd och respekt från omgivningen 

samt att arbeta omgiven av människor som ser arbetsgruppen som ett team med gemensamma 

mål och värderingar.  
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Faktorer inom vårdkulturen som motverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

 

I de 32 artiklarna i kunskapsöversikten identifierades fyra kategorier som talar för vilka 

faktorer inom vårdkulturen som motverkar arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Dessa 

var en motarbetad profession, förväntningar på att vara en övermänniska, bristande kollegial 

sammanhållning, och bristande ledarskap. Totalt beskrevs motverkande faktorer för 

arbetstillfredsställelsen inom vårdkulturen i 23 artiklar utförda under de senaste fem åren. 

Fem av artiklarna var utav kvalitativ metod. Fem var av hög kvalité, sju av medel och 11 av 

låg kvalité. 14 av studierna genomfördes inom slutenvård på varierande avdelningar, en inom 

både öppen och slutenvård, en inom primär och slutenvård, två inom primärvård, en inom 

sluten psykiatrisk vård, två inom akutsjukvård och i två studie framkom det ej. 

Studiedeltagarna hade ett brett spann av erfarenhet inom professionen som varierade mellan 

nyexaminerade till över 30 års erfarenhet. Deltagarna var i nästintill alla studier uteslutande 

kvinnor, förutom i studierna gjorda i Iran där deltagarna var 27% män samt i Ghana där 

deltagarna var 45,4% män. Det som går att utläsa ur matrisen är att vårdkultur påverkar 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse över stora delar av värden samt inom olika vårdformer. 

 

En motarbetad profession 

En vårdkultur där hierarki existerade samt där sjuksköterskors kompetens inte respekteras 

motverkade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Att chefer och läkare inte såg 

sjuksköterskor som kompetenta, inte samarbetade med eller lyssnade till sjuksköterskors 

synpunkter, samt chefer och läkares informella tillåtelse att vara ohövliga och respektlösa mot 

sjuksköterskor var faktorer som motverkade arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor (26, 

14). Så även hierarkier inom sjukvården, specifikt chefers och läkares överordning över 

sjuksköterskor (26, 28, 20, 32, 11, 30, 23), samt synen på sjuksköterskor som en arbetsgrupp 

som endast utför läkares order (26, 32). Andra faktorer som motverkade sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse är bristen på respekt för professionen, där sjuksköterskors kunskap blev 

undervärderad och deras åsikter inte blir tagna på allvar (11). Att bli tilldelad uppgifter som 

inte är tillskrivna ens profession (4), att sakna möjlighet att utföra sitt arbete autonomt (26, 

32) samt att sakna möjlighet till delaktighet i beslutsfattande gällande patienters vård eller 

arbetets utformning var faktorer som motverkade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (16, 

15, 31).   
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Förväntningar på att vara en övermänniska	

De orealistiska förväntningarna samt bristfälliga förutsättningar som vilar på sjuksköterskors 

profession motverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. En studie (4) visade att 

sjuksköterskor hade bristfälliga förutsättningar för att genomföra sitt arbetet då tillgång till 

adekvata resurser eller material saknades på arbetsplatsen. Studier beskrev även stress (22), 

hets och förväntan på sjuksköterskor att producera mer än vad tiden räckte till under en 

arbetsdag (20, 11), samt tidsbrist för att diskutera patientfall och fatta beslut som motverkande 

faktorer till arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor (10). Så även mängden av krav och 

ansträngning samt bristen på kontroll och belöning för sjuksköterskor på arbetsplatsen (15).  

 

Två studier (17,18) visade på att sjuksköterskor uppfattades som oförskämda och krävande av 

arbetskollegor och av organisationen när de ansökte om att vara hemma vid sjukdom. De 

förväntade även att sjuksköterskor skulle jobba trots sjukdom. En av dessa studier (17) 

beskrev att det fanns en nedvärderande syn som kollegor och ledning hade på de 

sjuksköterskor som inte jobbade vid sjukdom, vilket bidrog till sämre motivation för 

sjuksköterskor att samarbeta med sina arbetskollegor på arbetsplatsen. Arbetskollegors 

attityder, handlingar och frustration gentemot sjuksköterskors prestationer vid arbete trots 

sjukdom ledde till besvikelse på arbetskollegor samt motverkade arbetstillfredsställelse. Det 

gjorde även synsättet på sjuksköterskor som en grupp av människor som inte kan bli sjuka 

och må dåligt, samt förhållningssättet att det tillhör sjuksköterskors plikt att jobba trots 

sjukdom. Andra faktorer som motverkade arbetstillfredsställelse var bristen på beröm för 

ansträngningen då sjuksköterskor arbetade trots sjukdom. Studien beskrev även att kollegor 

inte tar hand om sin sjuka sjuksköterskekollega samtidigt som den sjuka sjuksköterskan 

förväntas ta hand om andra. Arbetstillfredsställelsen motverkades även när nyanställda 

sjuksköterskor inte vågade sjukanmäla sig eller informera sina arbetskollegor om sjukdom på 

grund av att inte vilja belasta dem, samt på grund av klagomål från kollegor som då fick extra 

arbete. En studie (18) visade att sjukanmälningar från sjuksköterskor ledde till sämre 

arbetsvillkor för de arbetskollegor som arbetade, vilket skapade osämja och orealistiska 

förväntningar mot de sjuksköterskor som ofta var sjuka. Samband visades mellan fler 

sjukdagar, mindre stöd från ledning samt minskad arbetstillfredsställelse.  
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Bristande kollegial sammanhållning	

Bristande samhörighet samt negativ stämning inom arbetsgruppen motverkade 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Studierna beskrev dåliga relationer, bristande stöd (26) 

samt minimal uppskattning mellan arbetskollegor (30) som motverkande faktorer för 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Så även arbetskollegor som var kritiserande, dömande 

(11, 30) och som inte hjälpte till med arbetssysslor när extra stöd behövs (17). Studier beskrev 

arbetskollegor som otrevliga, oartiga, oförskämda (22), respektlösa och cyniska (19, 29). 

Bristande kollegial sammanhållning innefattar även arbetskollegor som talade om varandra 

bakom varandras ryggar (24) samt skvaller eller ryktesspridning (23). En studie (17) visade på 

att sjuksköterskor slutade bry sig om arbetskollegors och patienters hälsa då ingen på 

arbetsplatsen brydde sig om deras hälsa. Bristande kollegial sammanhållning upplevdes av 

sjuksköterskor som arbetade med arbetskollegor som inte lärde känna dem (30), som inte 

upplevde en tillfredställande mellanmänsklig relation med arbetskollegor samt som inte kände 

samhörighet och delaktighet inom arbetsgruppen (17, 30). Två studier (15, 18) visade att en 

högre ålder bland sjuksköterskor bidrog till mindre socialt stöd samt lägre belöning från 

arbetskollegor och chefer. Problem inom arbetsgruppen (28) och negativ stämning på 

arbetsplatsen (8) är andra faktorer som bidrog till bristande kollegial sammanhållning. Så 

även bristande relationer mellan sjuksköterskor och läkare (27), arbetskollegor som inte stod 

upp för varandra när läkare och chefer behandlade sjuksköterskor illa samt att som 

sjuksköterskor inte kunna stå upp för opassande beteenden på arbetsplatsen eftersom att ingen 

arbetskollega stöttade detta. Studien beskrev även den respektlösa kulturen mot 

sjuksköterskeyrket som en faktor som ledde till minskat självförtroende samt minskad 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor (26). 

 
Bristande ledarskap 
Avsaknad av stöd och bekräftelse motverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Studier 

visade att brist på feedback (16), beröm, stöd, erkännande samt uppskattande ord för ett väl 

utfört arbete från chefer och kollegor ledde till ett bristande ledarskap och minskad 

arbetstillfredsställelse (10, 11). Andra faktorer som bidrog till bristande ledarskap var att inte 

bli uppskattad av chefer trots extra utfört arbete (30) och att beröm och uppmuntran endast 

delades ut till personer som framhävde sin egen förträfflighet, i vissa fall på bekostnad av 

andra (5). En oengagerad ledning som inte gav erkännande till arbetskollegor resulterade i att 

anställda endast kom att se till sitt eget bästa vilket motverkade arbetstillfredsställelse (3). Så 

även chefer som inte visade ett äkta engagemang för att sjuksköterskor skulle lyckas på 
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arbetsplatsen (19) samt bristande engagemang för deras hälsa, behov och problem, utan 

endast brydde sig om att jobbet skulle bli gjort (17, 26). Chefer som inte hanterade och 

stöttade sjuksköterskor vid motsägelser och konflikter på arbetsplatsen resulterade även i 

motverkad arbetstillfredsställelse (16, 31).   

 

Avsaknad av formella ledare på arbetsplatsen (30) samt personal som skapade egna idéer, 

värderingar och normer som skiljde sig från organisationens motverkade sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse (3). Det gjorde även otydligheter över sin egen roll som sjuksköterska, 

rollkonflikter på arbetsplatsen (4) samt osäkerhet och förändringar inom organisationen (5). 

Brist på planering, förändring (16) samt begränsade möjligheter till utveckling på 

arbetsplatsen var faktorer som motverkade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse (16, 32).  

 

Syntes 

Faktorer inom vårdkulturen som motverkade sjuksköterskors arbetstillfredsställelse var att 

inte bli respekterad för sin profession, kompetens samt att inte ges möjlighet till att utföra sina 

arbetssysslor. Arbetstillfredsställelse motverkades av de höga kraven och förväntningarna 

som vilade på sjuksköterskors profession, utan tillgång till adekvata resurser för att uppnå 

dessa. Bristande relationer inom arbetsgruppen där stöd mellan arbetskollegor inte förekom 

framkom även som motverkande faktorer. Vidare belystes bristen av ett aktivt ledarskap, där 

feedback, stöd och möjlighet till utveckling saknades. Ett genomgående tema i studierna var 

att sjuksköterskor inte kände samhörighet med sitt arbetsteamet eller chefer på arbetsplatsen, 

att hämmas till att utöva sin yrkesprofession samt att hänsyn inte togs till sjuksköterskors 

hälsa.  

 

Diskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om vårdkulturens betydelse för 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att vårdkultur både kan främja och motarbeta 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Gruppdynamik, ledarskap, organisation och personliga 

attribut och värderingar har också en inverkan. I diskussionen sker fördjupning utifrån 

aspekter av resultatet samt utifrån de konsekvenser som detta kan medföra för sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse samt för patientens säkerhet och välbefinnande. Generellt tenderar 
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vårdavdelningar att beskrivas som "bra avdelningar" respektive "dåliga avdelningar". Sett till 

vårt resultat är det inte otroligt att det refereras till den vårdkultur som finns på respektive 

arbetsplats. Utifrån resultatet kommer vårdkultur refereras till som positiv eller negativ i 

denna diskussion. Då några slutkategorier under respektive frågeställning kan ses som 

motsatser har vi valt att diskutera dessa gemensamt, vilket motiveras för att uppnå ett mer 

kärnfullt innehåll. De kategorier som diskuteras gemensamt är; goda förutsättningar för att 

utöva sin yrkesprofession och en motarbetad profession. Teamsamverkan och bristande 

kollegial sammanhållning. Aktivt ledarskap och bristande ledarskap. Kategorierna 

Professionalism och förväntningar på att vara en övermänniska diskuteras separat. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att goda förutsättningar för att utöva sin 

yrkesprofession genom empowerment, autonomi och respekt för sjuksköterskans kompetens 

främjar arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att arbetstillfredsställelse främjas då 

sjuksköterskor blir respekterade som ledare för omvårdnadsarbetet samt motverkas då 

sjuksköterskor ses som en arbetsgrupp som endast utför läkares order. Likaså visar resultatet 

att upplevelser om en motarbetad profession, innefattande hierarkiska strukturer och brist på 

respekt från chefer och läkare, minskar arbetstillfredsställelse. På de arbetsplatser där 

sjuksköterskor i resultatet upplevde motverkad arbetstillfredsställelse kan det antas att en 

negativ vårdkultur är etablerad. Sjuksköterskeyrket har genomgått en klassresa och genom en 

historisk tillbakablick vill vi se hur den negativa vårdkulturen samt synsättet på 

sjuksköterskan och professionen kan förstås och vad denna utveckling av yrket kan ha 

inneburit. För att ta avstamp någonstans gör vi det i Florence Nightingale och hennes 

beskrivning av yrket som ett kall och att kvinnan antingen har de egenskaper som krävs av en 

sjuksköterska eller inte (Nightingale, 1898/2004, s. 28). Till skillnad från Nightingales tid är 

sjuksköterskeyrket numer en forskningsanknuten akademisk profession som kräver tre år på 

högskola. Sjuksköterskeutbildningen blev en högskoleutbildning 1977 och fick 

karaktärsämnet omvårdnad (SSF, 2009).  Leininger (1991, s. 10-12) spekulerar kring hur 

sjuksköterskeyrket fram till år 1950 innefattade att vårda människor på det sätt som 

omvårdnad beskrivs idag. Omvårdnad blev med tiden högteknologiskt och sjuksköterskan 

fick ökat ansvar över behandling, medicinteknisk utrustning och administration som 

ursprungligen tillhörde läkaryrket. Tillsammans med dessa attribut uppkom prestige. 

Sjuksköterskan blev omedvetet en trotjänare och betjänt åt läkaren trots att sjuksköterskan 

hade sitt eget unika kunskapsområde. Alltmer började medicinska ideologier och tron på bot 
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från läkemedel och behandlingar härska vilket gjorde att kulturella värderingar och 

omvårdnad till viss del gick förlorad. Omvårdnad sågs som ett alltför "mjukt" värde vilket 

gjorde att många var rädda för att inte bli accepterade av andra sjuksköterskor samt av 

offentligheten om det lade för stort fokus vid detta. Otvivelaktigt värderades förmågan att 

bota och ge högteknologisk behandling högre än att bedriva omvårdnad. En annan aspekt är 

att allmänheten tenderar att fokusera på medicinska genombrott och botemedel. Många 

sjuksköterskor ville därför identifiera sig med medicinska värderingar, normer och "hårda" 

värden, då omvårdnad sågs som ett kvinnogöra i negativ bemärkelse. Omvårdnad betraktades 

som en kliché då ingen tydlig definition av begreppet omvårdnad fanns. De flesta 

sjuksköterskor fokuserar på medicinska, kirurgiska och psykiatriska områden. Syftet med en 

tillbakablick i historien är att se vilka processer som kan ligga bakom de faktorer som 

innefattas av en negativ vårdkultur. Vetskap om detta anser vi kan underlätta för 

sjuksköterskor att protestera när vårdkulturer inte verkar gynnande.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie visar även att goda förutsättningar för att utöva sin 

yrkesprofession innefattar upplevelser av acceptans gällande nytänkande, innovation och 

kreativitet. Detta anser vi ligger till grund för att kunna bedriva evidensbaserad vård. 

Henderson och Fletcher (2015) beskriver problematiken för sjuksköterskor att implementera 

evidensbaserad vård i kliniken. Att arbeta evidensbaserat samt att vara kreativ och nytänkande 

uppmuntras under sjuksköterskors utbildning samt ingår i professionsbeskrivningen. Dock 

uppskattas generellt inte detta förhållningssätt av äldre sjuksköterskor (Henderson & Fletcher, 

2015). Sjuksköterskor bör få goda förutsättningar för att utöva sin yrkesprofession då SSF 

(2014) poängterar det personliga ansvaret för yrkesutövningen samt för att upprätta sin 

yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande. Att indirekt inte ges möjlighet att arbeta 

evidensbaserat har en direkt inverkan på patientsäkerheten. Vi anser att negativa vårdkulturer 

motsätter sig innovation och nytänkande, och i och med detta evidensbaserad vård. Detta kan 

bero på den korta tid som gått sedan sjuksköterskeyrket blev en akademisk profession, vilket 

gör att gamla värderingar gällande medicinsk kunskap, och inte omvårdnad, fortfarande är 

idealet. Vi anser att sjuksköterskeutbildningar ytterligare bör betona vikten av evidensbaserad 

vård och att karaktärsämnet omvårdnad förvisso är grundad i beprövad erfarenhet, men även i 

vetenskap. Detta kan ge nyutbildade sjuksköterskor trygghet i den kunskap de besitter 

gällande omvårdnad och evidensbaserad vård då det möter motsägande, äldre läror från 

arbetskollegor. Nyexaminerade sjuksköterskor måste få förutsättningar att omsätta de 
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kunskaper de förvärvat under utbildningen innan de hämmas och faller i glömska baserat på 

de strukturer och hierarkier som negativa vårdkulturer kan innefatta. 

 

Faktorer inom vårdkulturen som motverkar arbetstillfredsställelsen bland sjuksköterskor är 

enligt resultatet i denna litteraturstudie en motarbetad profession som innebär brist på respekt 

samt att sjuksköterskans kompetens inte blev tagen på allvar. Studier De Veer, Francke, 

Struijs och Willems (2013), Malloy et al. (2009) och Wolf et al. (2016) visar att moralisk 

stress hos sjuksköterskor är en vanlig konsekvens som kan uppkomma av detta. Resultatet i 

denna litteraturstudie visar även på att vårdkulturer kan innehålla drag av respektlöst 

behandling av sjuksköterskan och starka hierarkier. Johnson (2009) beskriver 

sjuksköterskeyrket som ett "riskyrke" för mobbing  då det många gånger består av hierarkier, 

vilket gör förekomsten av mobbing mer naturlig. Mobbing kan användas som ett verktyg för 

att upprätthålla regler, normer, ordning och befintliga maktstrukturer. Johnson beskriver att 

mobbing mot sjuksköterskor på arbetsplatsen ofta innehåller hot mot yrkesstatus, orimlig 

arbetsbelastning under orealistiska tidsramar samt att tilldelas uppgifter som är under eller 

inte tillhör ens kompetensnivå. En negativ vårdkultur med starka strukturer, såsom beskrivs i 

vårt resultat kan därför jämföras med ett mobbande klimat och öka förekomsten av mobbing. 

I denna litteraturstudie visar resultatet även att respektlös behandling och att sakna möjlighet 

att påverka sitt arbete motverkar arbetstillfredsställelse. Dessa komponenter orsakar 

utbrändhet enligt Maslach (1981). Låga nivåer av arbetstillfredsställelse har en stark koppling 

till utbrändhet hos sjuksköterskor (Akman, Ozturk, Bektas, Ayar & Armstrong, 2016). 

Maslach (1981) menar att utbrändhet resulterar i att personal exempelvis tar obefogade raster 

och är frånvarande på jobbet eller säger upp sig från sin arbetsplats. Det anser vi kan tolkas på 

två olika sätt; att negativa vårdkulturer etableras när personal är utbränd, eller tvärtom, att 

negativa vårdkulturer orsakar utbrändhet. En lämplig intervention är utökad utbildning om 

vårdkulturens existens, i syfte att sjukvårdspersonal reflekterar över den egna rollen inom 

vårdkulturen samt hur den påverkar omgivande individer och strukturer. Vi anser att detta är 

motiverat då en negativ vårdkultur kan orsaka moralisk stress, mobbing och utbrändhet. Detta 

är något som i sin tur kan ses som viktigt då sjuksköterskan enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (SSF, 2014) ansvarar för att bidra till en vårdkultur som innefattar ett 

etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. 
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Enligt resultatet i denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplever förväntningar 

från omgivningen på att vara en övermänniska genom att jobba trots sjukdom då 

sjukanmälningar resulterar i negativa attityder och frustration från kollegor. Resultatet visade 

även på förväntningar från omgivningen att prestera och producera mer än vad det finns 

resurser till. Resultatet visar att detta leder till att sjuksköterskekollegor vänder sig mot 

varandra. Roberts, DeMarco och Griffin (2009) kallar detta fenomen missriktat missnöje och 

menar att detta innebär att det missnöje sjuksköterskor upplever på sina arbetsplatser inte 

riktas mot det egentliga problemet utan mot sina sjuksköterskekollegor, mot sig själv och mot 

de på arbetsplatsen med mindre makt. Dessa interna strider är utav stor vikt att besitta 

kännedom om då det tillåtit andra yrkesgrupper såsom chefer och läkare, att vara i kontroll på 

arbetsplatsen, utan att bli utmanade av sjuksköterskor. Konflikter och brist på stöd mellan 

sjuksköterskor inverkar negativt på arbetstillfredsställelsen och teamarbete, vilket kan ligga 

som grund till varför sjuksköterskor säger upp sig från sina arbetsplatser (Roberts et al., 

2009). Vi anser att detta kan förklara varför sjuksköterskor är maktlösa i relation till hur pass 

stor yrkesgrupp de är samt till den viktiga funktionen sjuksköterskan fyller för samhället. 

Resonemanget kan ses som en infallsvinkel till varför negativa vårdkulturer på arbetsplatser 

existerar. Även om många förändringar kan och bör ske inom organisation innefattande mer 

resurser, förbättrad utbildning och ett aktivare ledarskap, så anser vi att mycket kan förbättras 

inom teamet. Att personal ser varandra som en helhet samt ger erkännande till varandra anser 

vi kunna bidra till bättre vårdkultur. Att stötta varandra samt att ge varandra feedback inom 

gruppen menar Daiski (2004) främjar arbetstillfredsställelse.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att arbetstillfredsställelse främjades då sjuksköterskor 

var professionella och höll sig till den människosyn och de värderingar som tillhörde 

professionen. SSF (2014) berör sjuksköterskors globala och gemensamma förhållningssätt 

inom professionen, och beskriver att sjuksköterskan aktivt medverkar till att omvårdnadens 

värdegrund upprätthålls. Jang, Kim och Kim (2016) definierar professionalism som en 

uppsättning av regler, mål och egenskaper som är kännetecknande för ett yrke. 

Professionalism inom omvårdnad innefattar den integrerade tro samt de värden och idéer som 

existerarar mellan sjuksköterskor inom yrket. Professionalism kan bidra till konflikthantering 

på arbetsplatsen, hantering av mellanmänskliga problem samt bidra till professionell 

omvårdnad utförs mer effektivt (Jang et al. 2016).  
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Resultatet i vår litteraturstudie visade både på det positiva i att arbeta som ett team samt det 

negativa i bristande kollegial sammanhållning. Arbetstillfredsställelse främjas då 

sjuksköterskor samarbetar och stöttar varandra vid besvärliga situationer samt motverkas då 

arbetskollegor är otrevliga och respektlösa. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (SOSFS, 2005) säger att sjuksköterskan har ett ansvarar att 

tillvarata arbetsgruppens kunskaper samt bidra till en helhetssyn på patienten genom 

teamsamverkan. SSF (2014) poängterar vikten av att sjuksköterskor skapar förutsättningar för 

samarbete och respekt mellan kollegor. Konsekvenser av en bristfällig teamsamverkan är 

enligt Duddle och Boughton (2007) att sjuksköterskor bygger upp en inre skyddsmur och att 

de bristfälliga relationerna gjorde sjuksköterskor till hårdare personer. En del sjuksköterskor 

beskrev att de för det mesta kunde stänga av sina känslor. Vår slutsats är att sjuksköterskor 

kan ha svårt att nå fram till sina känslor på arbetsplatsen. Omvårdnad handlar om att kunna 

värna om och känna medkänsla för patienter (Leininger, 1991, s. 5). I de fall sjuksköterskor 

uppfattar sig själva som hårdare personer kan patienterna uppfatta sjuksköterskor som 

känslokalla, mindre omhändertagande samt mindre känslomässigt engagerade vilket påverkar 

patienternas välmående negativt och kan orsaka vårdlidande.Vidare menar Caspari, Eriksson 

och Nåden (2011) att stämningen inom vårdmiljön har betydelse för patienters välbefinnande. 

En atmosfär innehållande humor, glädje, kreativitet och leenden stimulerade patienters 

välmående. Det gjorde även en välkomnande, harmonisk, säker och avslappnad vårdmiljö. 

Johnson (2009) menar att misstag och felaktigheter i vårdarbetet skedde då sjuksköterskor var 

upprörda samtidigt som arbete utfördes. Att som nyexaminerad sjuksköterska arbeta på en 

arbetsplats där det förekommer bristfälliga relationer mellan personal kan leda till rädsla för 

att fråga erfarna sjuksköterskor om råd och hjälp, vilket i sin tur leder till situationer där 

oerfarna sjuksköterskor kan begå misstag (Johnson, 2009). En lämplig intervention anser vi 

vara utbildning. Sjukvårdspersonal bör få mer utbildning i teamarbete och kommunikation 

(Vella, Page, Edwards & Wand, 2014). Detta har en positiv inverkan på patientsäkerheten, 

vilket styrks av Chan et al. (2016), Firth-Cozens (2001) och Jain, Miller, Belt, King och 

Berwick (2006). Vi anser att mer fokus bör läggas på teamarbete både i 

sjuksköterskeutbildningar och fortbildning för de som arbetar inom vården eftersom detta 

förbättrar situationen för patienten och även främjar arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor 

enligt resultatet. 
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Resultat i denna litteraturstudie visar att teamsamverkan mellan sjuksköterska och läkare är en 

faktor inom vårdkulturen som främjar arbetstillfredsställelse. Varje profession inom vården 

har en egna värderingar, övertygelser, attityder, seder, jargong och beteenden. Dessa 

yrkesrelaterade attribut medverkar till att interprofessionellt arbete ofta möter motstånd, trots 

att det i grunden är till för att hitta kreativa lösningar på komplexa problem. För att bedriva 

god vård måste medlemmarna i teamet inneha kunskap om de andra gruppmedlemmarnas 

roll, expertis och funktion. Fördelen med att olika professioner delar med sig av kunskap och 

färdigheter i teamet är att detta förbättrar vården för patienten (Hall 2005). Utifrån vårt 

resultat finns det skäl att anta att samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor bör förbättras, 

både till förmån för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och för patientens vårdkvalité och 

patientsäkerhet. Vi anser att sjuksköterskeutbildningen idag har stort fokus på kommunikation 

med patienter, men inte alls i samma utsträckning på det interprofessionella arbetet. Sett till 

resultatet behöver denna typ av kommunikation utvecklas för att skapa en god vårdkultur. 

Lämplig intervention är därför utbildning i syfte att skänka insikt om andra yrkesgruppers 

värdegrunder och tankesätt och lära sig samarbeta med andra professioner. Hall (2005) menar 

att blivande sjukvårdspersonal måste ges möjlighet att spendera tid tillsammans och lära sig 

att arbeta tillsammans på meningsfulla sätt för att få bort de barriärer som finns mellan olika 

yrkesgrupper inom sjukvården. Interprofessionellt arbete kan bli en utmaning i praktiken om 

detta inte är en del utav utbildningen.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att ledarskap har betydelse för vårdkulturen både när 

det gäller positiva effekter av ett aktivt ledarskap samt en negativ påverkan av ett bristande 

ledarskap. Arbetstillfredsställelse främjades då sjuksköterskor upplevde stöd från den närmsta 

chefen likväl som att arbetstillfredsställelsen motverkades vid avsaknad av stöd och hantering 

av konflikter från chefer. Resultatet påvisar även att sjuksköterskor upplever bristande 

uppskattning för etisk och moralisk kompetens. Ledarskap är ett av sjuksköterskans 

kompetensområden vilket innefattar kunskap och praktiska färdigheter gällande 

gruppdynamik, konflikthantering, problemlösning samt grupputveckling (SOSFS, 2005). 

Även då de allra flesta chefer och ledare i resultatet var sjuksköterskor kunde det uppstå 

klyftor mellan chefssjuksköterskan och övriga sjuksköterskor på avdelningen trots 

tillhörandet av samma profession. Vívar (2006) beskriver att sjuksköterskor ofta använder sig 

utav undvikande som metod vid konflikter, baserat på rädsla att förvärra den rådande 

situationen på arbetsplatsen. Roberts et al. (2009) menar att sjuksköterskors problematik att 
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balansera ut makten inom vårdyrken förklaras då ledare blir utvalda baserat på kraftfullhet 

snarare än omvårdnadskompetens. Detta anser vi kan förklara varför sjuksköterskors etiska 

kompetens upprepade gånger åsidosätts. Vívar (2006) menar att sjuksköterskor arbetar inom 

en miljö präglad av dominans, baserat på historik av läkares auktoritära position, där även 

chefsjuksköterskor upprätthåller ett ledarskap baserat på auktoritet och makt. Samela, 

Koskinen och Eriksson (2016) pekar på vikten av att enhetschefen har rätt sorts egenskaper 

för att leda en arbetsgrupp samt insikt om att vara en förebild för yngre sjuksköterskor, då de 

ofta söker ledstjärnor att efterlikna på arbetsplatsen. Att som sjuksköterska initiera till att 

hantera konflikter med en chefsjuksköterska antar vi kan ses som ett hot riktat mot 

ledarskapet, samt som en risk för sjuksköterskan att försumma tillgången till stöd och hjälp 

från ledare som är nödvändig inom professionen. Vi anser att chefens roll gällande 

uppmärksammande samt hantering av konflikter blir avgörande för den rådande situationen 

samt förhållandet på arbetsplatsen.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att ett bristfälligt ledarskap innebar ledare som endast gav 

beröm och uppmuntran till personer som framhävde sin egen förträfflighet. Dessa personer 

anser vi kan ses som “starka personligheter”, vilket Rytterström (2011) beskriver i sin 

avhandling om vårdkultur. Dessa personer kan påverka vårdkulturen såväl negativt som 

positivt, då andra individer på arbetsplatsen kan komma att agera och bedriva omvårdnad på 

samma sätt som de “starka personligheterna”. Detta är en aspekt vi känner igen baserat på 

egna erfarenheter inom hälso- och sjukvården. Som ny medarbetare på en arbetsplats tenderar 

man att anpassa sig efter de "starka personligheterna" för att passa in. Rytterström pekar på 

den förväntan som vilar på chefer att vara de som utformar vårdkulturen, men att chefer i 

verkligheten sällan uppmärksammar denna aspekt. Vi anser att ledare i större utsträckning bör 

reflektera kring vad dennes ledande position har för inverkan på den underordnade personalen 

på arbetsplatsen, då Ogbonna och Harris (2002) menar att ledare har stor betydelse för 

kulturen. Ledaren måste vara den “starka personligheten” och lägga grunden för att en god 

vårdkultur etableras på arbetsplatsen. Ledaren bör även ge uppmuntran och erkännande till 

sina kollegor, vilket styrks av Daiski (2004).   

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att arbetstillfredsställelsen främjas av ett aktivt 

ledarskap där policys och rutiner fanns utarbetade samt då tydlighet i ansvarsområden och 

förpliktelser fanns. Arbetstillfredsställelsen motverkades vid avsaknad av formella ledare på 
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arbetsplatsen samt då personal skapade egna idéer, värderingar och normer som skiljde sig 

från organisationens. Rytterström (2011) anser att vårdkulturer alltid innehåller individuella 

och utvecklade rutiner som kan verka som hindrande, underlättande eller som givande för 

upplevelsen av meningsfullhet. Rutiner kan uppfattas sakna avsikt, inte överensstämma med 

vårdarbetet eller som kränkande för patienter, samtidigt som underlättande rutiner kan verka 

för att likvärdig vård ges till samtliga patienter. Rytterström, Arman och Unosson (2013) 

menar att personal ofta stirrar sig blind på rutiner och förklarar samt ursäktar sina beteenden 

baserat på rutiner. Denna efterfrågan på rutiner kan kanske förklaras då sjuksköterskor 

ständigt får lära sig att agera utifrån rutiner och inte att lita på den egna förmågan. Förvisso är 

den mänskliga faktorn ibland orsak till att misstag begås, men är också det som hade kunnat 

motverka dessa misstag. Rytterström (2011) anser att organisationer som utgår från 

styrningsideal riskerar att gå miste om kunskap som det kliniska arbetet kräver. Vi anser att en 

lämplig intervention är att ledare i högre grad bör uppmuntra sjuksköterskor till att reflektera 

och att ha mod att säga till då rutiner i en vårdkultur inte är fördelaktiga för patienternas 

säkerhet eller välbefinnande.  
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Metodkritik 

För att säkerställa en studies trovärdighet beskriver Polit och Beck (2012, s. 584-585) fyra 

kriterier som skall bedömas; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet. 

Tillförlitlighet står för att studiers data överrensstämmer med sanningen, utan att tolkningar 

skett av forskare eller författare. Då vi är två författare stärks tillförlitligheten (Polit & Beck, 

2012, s. 592), även då samtlig data i resultatet kan härledas tillbaka till sin originalkälla via 

kodning, samt att rådata finns sparad (Whittemore & Knafl, 2005). Tillförlitligheten stärks då 

tre databaser som berör det studerade området användes vid litteratursökningen (jmf. 

Henricson, 2016, s. 473). Whittemore och Knafl pekar på vikten av att systematik har 

tillämpats under litteratursökningen. Söktermer samt tillvägagångssätt har anpassats efter 

respektive databas, vilket går att se i Tabell 1. Sökningsprocessen är noga genomförd med 

handledning av inom området kunnig personal på universitetsbiblioteket. Dessa aspekter är av 

extra betydelse då begreppet "vårdkultur" inte existerar i databaserna som en sökterm, vilket 

försvårade sökprocessen (jmf. Henricson , 2016, s. 473). Urvalet av MeSH-termer skedde på 

basis av vad relevanta studier inom ämnet har använt sig av för MeSh-termer. För att 

komplettera sökningen utfördes ett antal fritextsökningar som också finns återgivna i 

metodbeskrivningen.  

 

Ett begrepp som framkommit i efterhand är "ethical climate". Någon sökning på denna term 

utfördes ej i efterhand baserat på tidsbegränsningen. Frågeställningarna och syftet har blivit 

väl besvarade, vilket kan tyda på att fenomenet verkligen blivit studerat (jmf. Henricson, 

2016, s. 473). Stor mängd material är granskat och denna integrerade kunskapsöversikt 

inkluderar många studier. Bearbetningen av urval, datainsamling och analys har tagit stor del 

av den begränsade tiden, vilket kan ha påverkat kvalitén på resterande arbete (jmf. Henricson, 

2016, s. 473). Artiklar som kostade samt artiklar som var äldre än fem år inkluderades inte, 

vilket innebär att vi inte inkluderat all befintlig forskning inom ämnet. Detta motiveras som 

nödvändigt för att hinna genomföra studien under den begränsade tiden på tio veckor, samt att 

författarna hade ett antagande om att mycket inom vårdkulturen förändrats under de senaste 

åren grundat i förförståelse. Whittemore och Knafl (2005) menar att samtliga relevanta studier 

ska inkluderas i en integrerad kunskapsöversikt, vilket innebar att studier av låg kvalitet 

inkluderats, vilket sänker trovärdigheten (jmf. Henricson, 2016, s. 474). Att majoriteten av 

studierna bedömdes till låg kvalitet kan antingen förklaras av författarnas oerfarenhet av 
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kvalitetsgranskning, eller ses som ett resultat i sig; att det behövs utföras mer studier på 

vårdkultur av hög kvalité. 

 

Pålitlighet kan ses som möjligheten att uppnå ett likvärdigt resultat vid upprepning av en 

jämlik studie inom samma kontext, vilket redovisning av litteratursökningarna i detta arbete 

ligger till grund för. Referenslistor läses på inkluderade studier med hög relevans, för att 

säkerställa att studier som svarade mot syftet inkluderats i kunskapsöversikten. Studiernas 

relevans bedömdes manuellt av författarna mot det angivna syftet och urvalet skedde på basis 

av definitionen av vårdkultur från författarnas egen studie. Denna definition jämfördes med 

hur begrepp definierats samt med hur situationer beskrivits i de inkluderade studierna och 

avgjorde på så vis vilka studier som inkluderades i kunskapsöversikten, vilket försvårar 

upprepning. Då vårdkultur ännu inte är en etablerad term är det av vikt att framtida författare 

använder sig utav samma definition av begreppet vid eventuell upprepning av studien för att 

generera ett likvärdigt resultat. Polit och Beck (2008, s. 591-92) menar även att pålitligheten 

stärks då någon granskar studien och analysprocessen utifrån, vilket skett av såväl handledare, 

lärare och kurskamrater under arbetets gång. Då ingen etablerad definition eller sökterm finns 

för vårdkultur i databaserna medför en risk för att författarna påverkat urvalet av artiklar, 

relaterat till tolkning av olika begrepp, textenheter och analys. Detta kan innebära att 

resultatet i kunskapsöversikten inte speglar det aktuella kunskapsläget. 

 

Bekräftbarhet berör objektivitet hos författarna eller forskarna (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Objektiviteten speglar vikten av att resultatet representerar originalkällornas fynd, inte 

författarnas motiv eller perspektiv med studien. Förförståelsen kan ha påverkat tolkningar 

som gjorts i detta arbete (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 596). Förförståelsen hanterades genom 

reflektioner samt diskussioner under processens gång, enligt Polit och Beck (2012, s. 589-

590).   

 

Överförbarhet syftar till vilken utsträckning resultatet av studien kan överföras samt användas 

i liknande kontexter (Polit & Beck, 2012, s. 585). Ämnet vårdkultur innebär i sig inte en 

begränsning då det förekommer inom all sjukvård. Länderna i de inkluderade studierna har 

stor spridning vilket ger ett mer generellt istället för ett specifikt resultat. Vi kan därför inte 

med säkerhet säga att resultatet är överförbart (jmf. Henricson, 2016, s. 475). 

Organisationernas upplägg och arbetsuppgifterna för sjuksköterskorna skiljer sig åt i olika 
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länder. I vissa länder krävde inte sjuksköterskeyrket legitimation och i vissa studier var det 

oklart hur kontexten såg ut och vad som egentligen förväntades av en sjuksköterska. 

Utformningen av enkäterna i de inkluderade studierna skiljde sig åt och frågor rörande 

vårdkultur anser författarna kan tänkas uppfattas olika. I de allra flesta studier presenterades 

inte enkätfrågorna. Allt detta kan ha påverkat trovärdigheten i resultatet (jmf. Henricson, 

2016, s. 474).  

 

Användandet av en matris under analysfasen underlättar analysen och förmågan att dra 

slutsatser (Whittmore & Knafl, 2005; Garrard, 2011). Analysprocessen skedde inte 

gemensamt i alla delar vilket sänker trovärdigheten. Vid en upprepning av det studerade 

området rekommenderas att fler inklusions samt exklusionskriterier används, till exempel 

avgränsning gällande vårdform samt länder (jmf. Henricson, 2016, s. 472-473). Detta kan 

möjliggöra att fler slutsatser och samband kan ses från matrisen och resultatet, vilket även kan 

öka överförbarheten. Whittemore och Knaffl (2005) beskriver kvalitetsgranskningens roll för 

att se till trovärdigheten i resultatet. De beskriver komplexiteten då studier av olika metoder 

skall jämföras, vilket gjorde att granskningsprotokoll modifierades för att öka trovärdigheten. 

Kvalitetsgraderingen har inte utgått från procentsatser. Vid användning av procentskala hade 

upprepbarheten förbättrats, dock upprepades inte kvalitetsgranskningen baserat på tidsbrist. 

En brist inom kvalitetsgranskningen är att de inkluderade studierna delades upp mellan 

författarna där granskningsprotokollen fylldes i var för sig innan kvalitetsgraden av studierna 

bestämdes i samråd (jmf. Henricson, 2016, s. 473). Detta motiveras som nödvändigt baserat 

på det stora urvalet av studier samt den givna tiden, så även uppdelningen av arbetet vid urval 

av artiklar samt vid datareduktion. Trovärdigheten av studien kan även påverkats då detta var 

första gången författarna gjorde ett sådant omfattande arbete (Henricson, 2016, s. 472).  

 

Slutsatser 
Vårdkultur är ett ämne som bör få mer uppmärksamhet och bli mer beforskat då dess 

konsekvenser både kan bidra till trivsel och misstrivsel på arbetsplatsen. Misstrivsel kan ta sig 

uttryck i moralisk stress, mobbing, utbrändhet och vilja att säga upp sig. 

Arbetstillfredsställelse har även visat sig ha inflytande på patientsäkerheten och patienternas 

välbefinnande.  
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Sjuksköterskebristen och bristande ekonomi inom sjukvården är allmänt känt och gör att 

arbetande sjuksköterskor befinner sig i en svår situation. Att optimera den rådande 

vårdkulturen på arbetsplatser kan bidra till att de sjuksköterskor som faktiskt finns även vill 

stanna kvar på sina arbetsplatser. Vårdkultur kostar ingenting men existerar oavsett och har 

visat sig ha stort inflytande. Ledare och chefer bör bli uppmärksammade på den stora 

inverkan de har för den rådande vårdkulturen på arbetsplatser. Ämnet bör därför få mer 

uppmärksamhet i dagens sjukvård för att få en hållbar utveckling. Utbildning av blivande och 

legitimerade sjuksköterskor i teamarbete, interprofessionellt arbete, feminism, förtryck samt 

att kunna ställa krav och identifiera de maktstrukturer som finns inom professionen 

framkommer i studien som lämpliga interventioner. Detta kan ge sjuksköterskor en röst och 

någonting att ta avstamp i, i kampen om bättre villkor och förutsättningar på arbetet. 

Sjuksköterskor som trivs på sina arbetsplatser resulterar även i bättre vård för patienter, vilket 

överensstämmer med sjukvårdens målbild om en god hälsa och likvärdig vård för varje 

individ. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt (n=32) 
 
 

Numrering/ 
Författare/ 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare/ 
Bortfall 

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

1/ 
Aboshaiqah/ 
2015 
 

Kvantitativ 1007/1793 
  

Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor upplevde effektiva 
beslutsfattanden, ett autentiskt 
ledarskap, adekvat bemanning, 
samarbete, god kommunikation och 
uppskattning som positiva faktorer 
på sin arbetsplats.    

Låg 

2/ 
Abou	Hashish,	
E.	A./	
	2015	
 

Kvantitativ 500/200   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Det finns ett samband mellan det 
uppfattade etiska klimatet och 
sjuksköterskornas engagemang, 
arbetstillfredsställelse och det 
uppfattade organisatoriska stödet. 
Negativa upplevelser av dessa 
faktorer leder till minskad 
arbetstillfredsställelse och 
uppsägning.    

Medel 

3/ 
	Atinga,	R.	
A.,	Domfeh,	K.	
A.,	Kayi,	
E.,	Abuosi,	A.,	
&	Dzansi,	G./	
2014	

Kvantitativ 610/59   Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Arbetspolitik på sjukhus har en 
negativ påverkan på sjuksköterskans 
arbetstillfredsställelse, engagemang 
och prestation. Detta ökade risken 
för uppsägningar, negligerande 
beteende och frånvaro baserat på låg 
arbetstillfredsställelse.  

Låg 

4/ 
Balducci, C., 
Cecchin, M., 
& Fraccaroli, 
F./ 
2012 

Kvantitativ 234/340  Icke-experimentell 
prospektiv studie/ 
Enkätundersökning/ 
Longitudinell 
statistisk analys  

Rollkonflikter och tvetydigheter på 
arbetsplatsen påverkar i vilken grad 
sjuksköterskorna upplevde sig 
mobbade.    

Låg 

5/ 
Basar, U., & 
Basim N./ 
2016 

Kvantitativ 456/83  Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys 

Det går att se att en stark 
organisationspolitik resulterade i 
högre grad av utbrändhet. 
Utbrändhet resulterar i uppsägningar 
och negligering av arbetsuppgifter 
baserat på låg arbetstillfredsställelse.  

Medel 

6/ 
Borhani, F., 
Jalali, T., 
Abbaszadeh, 
A., 
Haghdoost, A. 
A., & 
Amiresmaili, 
M./ 
2012 

Kvantitativ 275/25   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Det finns samband mellan olika 
dimensioner av det etiska klimatet 
och sjuksköterskans 
arbetstillfredsställelse.     

Låg 

7/ 
	Caricati,	L.,	
Sala,	R.	L.,	
Marletta,	G.,			
Pelosi,	G.,		
Ampollini,	
M.,	Fabbri,	A.,	
&	...	Mancini,	

Kvantitativ 576/283   Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Faktorer som inverkar positivt på 
sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse är ett 
professionellt engagemang och ett 
gott arbetsklimat.    

Medel 
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T./	
2014	
8/ 
Djukic,	M.,		
Kovner,	C.	
T.,	Brewer,	C.	
S.,	Fatehi,	F.,	
&	Greene,	W.	
H./	
2014	

Kvantitativ 1141/866   Icke experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie där 
data hämtas från en 
prospektiv studie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys 

De faktorer i arbetsmiljön som 
påverkade trivseln för sjuksköterskor 
var relationer och sammanhållning i 
arbetsgruppen, arbetsbelastning samt 
organisatorisk rättvisa och 
begränsningar. 

Låg 

9/ 
Galletta, M., 
Portoghese, I., 
Carta, M. G., 
D’Aloja, E., & 
Campagna, 
M./ 
2016 

Kvantitativ 1215/191   Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Det känslomässiga engagemanget till 
arbetet och känslan inom teamet 
påverkar arbetstillfredsställelsen 
vilket minskar risk för uppsägningar 
bland sjuksköterskor. 

Hög 

10/ 
Hahtela, N., 
Paavilainen, 
E., 
McCormack, 
B., Helminen, 
M., Slater, P., 
& Suominen, 
T./ 
2015 

Kvantitativ 220/120   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Studien beskriver sjuksköterskans 
upplevelse av arbetsplatskulturen i 
förhållande till upplevd stress, 
arbetstillfredsställelse och 
arbetsplatsen. Deltagarna hade svårt 
att avgöra huruvida kulturen hade 
negativ eller positiv inverkan. Yngre 
ålder tenderade se på den som 
negativ medan äldre såg den som 
positiv.     

Medel 

11/ 
Halcomb, E., 
& Ashley, C./ 
2017 

Kvantitativ 1166/247   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

De faktorer på arbetsplatsen som låg 
till grund för god 
arbetstillfredsställelse för 
primärsjuksköterskor var respekt, 
interaktion med patienter, relationer 
till arbetskamrater, vänskaplig 
atmosfär och autonomi.   

Medel 

12/ 
Hinno, S., 
Partanen, P., 
& 
Vehviläinen-
Julkunen, K./ 
2012 

Kvantitativ 869/1323   Icke-experimentell 
observatione 
Jämförande 
tvärsnittsstudie/ 
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor har utvärderat sin 
arbetsmiljö i Finland och 
Nederländerna och visade på både 
positiva och utmanade funktioner i 
båda länders sjukvårdssystem. 
Tillgång till rätt resurser och stöd 
från ledningen var de faktorer som 
hade starkast positiv påverkan på 
arbetstillfredsställelsen, även om 
dessa skiljde sig åt i de två olika 
länderna.      

Medel 

13/ 
	Hsu,	C.,	
Chiang,	C.,	
Chang,	C.,	
Huang,	H.,	&	
Chen,	C./	
2015	

Kvantitativ 797/122   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor som blir belönade för 
sitt arbete, upplever förtroende hos 
sina arbetskollegor samt sin 
organisation upplever högre 
arbetstillfredsställelse  

Medel 

14/ 
Hwang,	J.,	&	
Park,	H./	
2014	
 

Kvantitativ 1826/532   Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor med en mer positiv 
upplevelse av det etiska 
arbetsklimatet var mindre benägna 
att säga upp sig relaterat till 
arbetstillfredsställelse.     

Hög 
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15/ 
Jones, M. C., 
Wells, M., 
Gao, C., 
Cassidy, B., & 
Davie, J./ 
2013 

Kvantitativ 85/83   

 

Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/ 
Enkätundersökning 
med kombinerade 
kvantitativ och 
kvalitativ metod, 
endast de kvantitativa 
fynden rapporterades/ 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor i studien visade sig 
ha litet inflytande över 
beslutsfattandet på arbetsplatsen 
vilket påverkade deras trivsel 
negativt. 

Låg 

16/ 
Kaunonen, M., 
Salin, S., & 
Aalto, P./ 
2015 

Kvantitativ Ovisst, 12 
vårdavdeln
ingar 
medverkan
de 

Icke experimentell 
retrospektiv studie 
Tvärsnittsstudie/ 
Data hämtad från 
sjukhusets databas/ 
Statistisk analys 

Risk för missnöje hos sjuksköterskor 
ökade då de ej hade inflytande över 
sitt arbete samt när konflikter och 
motsättningar inte togs upp på 
arbetsplatsen.   

Låg 

17/ 
Kim, J., Suh, 
E. E., Ju, S., 
Choo, H., Bae, 
H., & Choi, 
H./ 
2016 

Kvalitativ 20/0 Grounded theory/ 
Fokusgruppintervju 
med 
semistrukturerade 
frågor  

Sjuksköterskor arbetade trots 
sjukdom baserat på press från 
kollegor och organisationen samt 
deras personliga kriterier för vad 
som räknas som sjukdom, vilket 
påverkade arbetstillfredsställelsen.  

Hög 

18/ 
Kowalczuk, 
K., & 
Krajewska-
Kulak, E./ 
2015 

Kvantitativ 789/x Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor visade sig vara i 
behov av en ledning som ansvarar 
för samordning samt för att 
personalens psykosociala behov 
uppfylls för att uppleva trivsel på 
arbetsplatsen.    

Låg 

19/ 
Laschinger, H. 
S, Cummings, 
G., Leiter, M., 
Wong, C., 
MacPhee, M., 
Ritchie, J., 
& … Read, E./ 
2016 

Kvantitativ 406/614   Icke-experimentell 
prospektiv studie/ 
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys 

Hälften av de nyexaminerade 
sjuksköterskorna i studien upplevde 
emotionell utmattning och 
respektlöst bemötande under sitt 
första år inom professionen. Alla 
hade upplevt sig illa behandlade vid 
något tillfälle och uppmärksammat 
cynism bland kollegor och detta hade 
negativ påverkan för 
arbetstillfredsställelsen.    

Medel 

20/ 
Lin, B., Lin, 
C., Wan. T., 
Hsu, C., Hung, 
F., & Juan, C./ 
2012 

Kvantitativ 442/x Icke-experimentell 
observation  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor på 
akutvårdsavdelningar upplever både 
positiv och negativ påverkan på 
arbetstillfredsställelsen relaterat till 
kulturen på arbetsplatsen.        

Låg 

21/ 
Numminen, 
O., Meretoja, 
R., Leino-
Kilpi, H. & 
Isoaho, H./ 
2015 

Kvantitativ 318/732   Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskors helhetsintryck av det 
etiska klimatet på arbetsplatsen var 
positivt gällande 
arbetskamrater, mindre positivt 
gällande chefer och sjukhusets 
fysiska miljö.   

Låg 

22/ 
Oyeleye,	O.,	
Hanson,	P.,	
O'Connor,	N.,	
&	Dunn,	D./	
2013	

Kvantitativ 61/139 Icke-experimentell 
observation 
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Det finns ett samband mellan 
respektlöshet på arbetsplatsen, stress, 
arbetstillfredsställelse, övervägande 
till uppsägning och utbrändhet samt 
antal år som sjuksköterska och 
utbildningsnivå.      

Låg 
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23/ 
Silén,	M.,	
Kjellström,	S.,	
Christensson,	
L.,	Sidenvall,	
B.,	&	
Svantesson,	
M./	
2012	

Kvalitativ 20/3 Critical incident 
technique/ 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Faktorer som främjar ett etiskt 
arbetsklimat är möjligheten att kunna 
tillgodose patienters och kollegors 
behov på ett omtänksamt sätt, likväl 
som möjligheten att kunna stötta och 
söka stöd och information hos 
arbetsgruppen.    

Medel 

24/ 
Steege, L. M., 
& Dykstra, J. 
G./ 
2016 

Kvalitativ 22/0 Semistrukturerad 
intervju/ 
Innehållsanalys 

Fatigue hos sjuksköterskor visade sig 
ha ett samband med arbetsplatsens 
miljö, individer, organisation, 
uppgifter samt arbetsredskap.   

Låg 

25/ 
Toode, K., 
Routasalo, P., 
Helminen, M., 
& Suominen, 
T./ 
2014 

Kvantitativ 201/6034   Icke-experimentell 
observation-  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor som prioriterar egna 
behov samt har värderingar förenliga 
med organisationen känner sannolikt 
mer arbetsmotivation samt 
arbetstrivsel.  

Låg 

26/ 
Vagharseyyedi
n, S./ 
2016 

Kvalitativ 15/0 Semistrukturerad 
intervju/ 
Statistisk analys 

Sjuksköterskor eftersökte en mer 
humanistisk och positiv miljö för att 
uppleva arbetstillfredsställelse.   

Hög 

27/ 
Van Bogaert, 
P., Clarke, S., 
Wouters, K., 
Franck, E., 
Willems, R., 
& Mondelaers, 
M./ 
2013 

Kvantitativ 357/x    Icke-experimentell 
observation-  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Man fann skillnader mellan olika 
avdelningar på psykiatriska enheter 
gällande arbetsrelationer mellan 
sjuksköterskor och läkare samt 
depersonalisation hos sjuksköterskor, 
vilket påverkade 
arbetstillfredsställelsen.    

Medel 

28/ 
Van Bogaert, 
P., Peremans, 
L., Diltour, N., 
Van heusden, 
D., Dilles, T., 
Van Rompaey, 
B., & Havens, 
D. S./ 
2016 

Kvalitativ  11/0 Fenomenologi/ 
Semistrukturerad 
intervju  

Sjuksköterskors chefer och klimatet 
på arbetsplatsen visades vara 
avgörande faktorer för att uppleva 
empowerment och 
arbetstillfredsställelse. 

Hög 

29/ 
Volpe, R. L., 
Mohammed, 
S., Hopkins, 
M., Shapiro, 
D., & 
Dellasega, C./ 
2014 

Kvantitativ 1047/1800  Icke-experimentell 
observation-  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Cynism hade negativ påverkan på 
engagemang, känslomässig 
anknytning samt tillfredsställelse på 
arbetsplatsen   

Låg 

30/ 
Wagner, J. J., 
Warren, S., 
Cumming, G., 
Smith, D. L., 
& Olson, J. 
K./ 

Kvantitativ 147/320   Icke-experimentell 
observation-  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Empowerment samt en stöttande 
ledning har en betydande påverkan 
på sjuksköterskors trivsel, pålitlighet, 
engagemang och känsla av 
samhörighet på sin arbetsplats   

Låg 
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31/ 
Yingjuan, C., 
DiGiacomo, 
M., 
Salamonson, 
Y., Ye, L., 
Baosha, H., & 
Davidson, P. 
M./ 
2015 

Kvantitativ 573/119   Icke-experimentell 
observation-  
Tvärsnittsstudie/  
Enkätundersökning/ 
Statistisk analys   

Sjuksköterskor ansåg att ett 
stödjande ledarskap,  effektivare 
konflikthantering, bättre 
arbetsrelation med läkare och större 
autonomi skulle förbättra 
arbetsklimatet   

Medel 

32/ 
Zhang, L., 
You, L., Liu, 
K., Zheng, J., 
Fang, J., Lu, 
M., & … Bu, 
X./ 
2014 

Kvantitativ 9698/523   Icke-experimentell 
retrospektiv  
Tvärsnittsstudie/ 
Enkätundersökning/ 
Statistisk ananlys 

Resultatet visade på måttlig 
emotionell utmattning samt 
personlighetsförändringar hos 
sjuksköterskor, vilket påverkade 
arbetstillfredsställelsen och visades 
kunna lindras av god vårdmiljö.   

Hög 


