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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Tidigare forskning har visat på samband mellan omgivande estetik och 
välbefinnande. Vissa färger tenderade att öka puls och blodtryck. Smuts kunde symbolisera 
neglekt och okunskap. Som ofrivilligt inskriven i vården blir patientsalen patientens nya 
hemvist och rummet som helhet eller delar, kom att inverka på måendet, tillfrisknandet och 
adaptionen till den nya situationen. 
  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva estetik i omvårdnad utifrån sjuksköterskans 
perspektiv  
 
Metod: En enkät konstruerades för att eftersöka sjuksköterskans perspektiv på estetik i 
omvårdnaden. Den kom att innefatta frågor rörande om och hur hon arbetade med estetik och 
kunskaper inom området. Dessa svar analyserades till deskriptiv statistik. Frågor om vad 
sjuksköterskan själv anser inverka på patientens välbefinnande analyserades med manifest 
innehållsanalys. 154 sjuksköterskor responderade enkäten. 
 
Resultat: Resultatet visade bland annat att alla (100 %) tillfrågade sjuksköterskor ansåg att 
estetik var viktigt för patientens välbefinnande. Elva procent uppfattade sig ha tillräckligt med 
kunskap om estetikens betydelse. Uppmärksammande runt estetikens inverkan på patienten 
kunde visa sig genom ökad aptit, mindre smärta eller en känsla av omhändertagande. 
 
Slutsats(er): Sjuksköterskan kände till att estetik kunde påverka patientens mående, dock 
ansåg hon sig inneha för lite kunskap i ämnet, och detta kunde speglas i hennes handlingar 
genom att inte ha estetik som ett självklart verktyg omvårdnaden.
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ABSTRACT 
 
Background: Research shows there is a relation between aesthetics and wellbeing. Colors can 
affect pulse and blood pressure. Dirt can be interpreted as neglect or ignorance. As a patient 
the patient room becomes the new domicile and the room as an unit or as parts, affect the 
wellbeing and recovery. 
 
Aim: The aim of the study was to picture aesthetics as nursing care from a nursing 
perspective  
 
Method: A questionnaire was made that asked for the nurse perspective to aesthetic in 
nursing, knowledge in the field, and if they had experienced an influence from aesthetics in 
patients bodily conditions. The survey approach was cross sectional. Statement/question 1-18 
and 21 was analyzed with descriptive statistics. Statement/question 19-20 was analyzed with a 
manifesto content analysis. 154 nurses took part. 
 
Results: The results showed that all (100 %) of the participants considered aesthetics as 
important for wellbeing. Eleven percent regarded their knowledge as sufficient. Observed 
influences between aesthetic and patients conditions were enhanced appetite, less pain or a 
feeling of care. 
 
Conclusions: The nurse knew that aesthetic could influence a patients wellbeing, however she 
regarded her knowing as insufficient, and this mirrored in her nursing care by not integrate 
aesthetics. 
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Kunskap om omvårdnad är kunskap om hälsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack till Christian för all stöd och hjälp 
Tack till Anders som slitit mig från min värld och biblioteket ett par behövliga gånger 

Och Tack till Kerstin som aldrig slutade tro på mig 



 

 

 

  5 (42) 
 

INNEHÅLL 
 
INLEDNING     1 
BAKGRUND     1 
Definition av begrepp     2 
Litteraturgenomgång     3 
Trygghet som behov     3 
Kroppslig effekt     3 
Omvårdande rum     4 
Sjuksköterskans ansvar     4 
Arbetsmiljö      5 
Vårdarperspektivet     5 
Patientperspektivet     5 
Kanalisering via objekt     6 
Fönster      7 
Färg      7 
Det icke-vårdande rummet     7 
Atmosfär      8 
TEORETISK REFERENSRAM   9 
PROBLEMFORMULERING    10 
Frågeställning     11 
SYFTE      11 
METOD      11 
Enkät      11 
Urval      12 
Datainsamling och genomförande    13 
Bortfall      13 
Analys      13 
Etiska överväganden     14 
RESULTAT     14 
DISKUSSION     18 
Metoddiskussion     18 
Resultatdiskussion     21 
Konklusion      24 
Klinisk implikation     25 
REFERENSER     26 
 
Bilagor 
1. Databas sökningsöversikt 
2. Enkät 
3. Missivbrev 
4. Delar ur etikansökan svar 
5. Tabell 2 
6. Tabell 3 och 4 
7.  Svar på fråga 21



 

 1

INLEDNING 
 

“I have seen in fevers, the most acute suffering produced from the patient not being able to 
see out of the window, and the knots in the wood being the only view. I shall never forget the 
rupture of fever-patients over bunch of bright-coloured flowers (...) from that moment 
recovery becoming more rapid” (Nightingale, 1952 s.69) 
 
Ganska tidigt i mitt yrke stötte jag på en konkret situation som fick mitt intresse att djupna för 
estetiken och rummets betydelse för välbefinnande. Det var en kvinna som blev inlagd och 
isolerad till egen sal pga. infektionsdiagnos. Detta lämnade henne till ensamhet med rummet. 
Rummet var en typiskt landstingsinredd sal och vid sängliggande hamnade blickfånget på en 
blyertsritad tavla av ett lokomotiv. I förbigående nämnde patienten att tavlan gav henne 
obehag, salen kändes tom och kall, och vid transporten dit hade hon sett att i korridoren 
hängde en vackrare målning. Utan hennes önskemål letade jag upp tavlan hon pratat om och 
bytte. Och bara detta, enligt kvinnan, gav henne ro i rummet och ork att vara ”inlåst”. 
 
Under mina arbetande år som sjuksköterska inom slutenvården i landstinget har jag 
uppmärksammat en brist hos mig själv och mina kollegor vad gäller kunskapen om estetikens 
inverkan i omvårdnaden runt våra patienter. Många gånger använder vi patientrummet som 
våra förlängda kontor, vår arbetsmiljö prioriteras framför patientens borg. Vems är sängen – 
min arbetsplats eller patientens? Vems är rummet – min arbetsplats eller patientens? Vad 
betyder rummet och dess interiör för patienten? Dessa reflektioner är saknade i vårdarbetet. 
En människa som blir inlagd i en främmande miljö letar trygghet och stabilitet för att orka 
vardagen, behandlingar och tillfrisknad och det de har att ta till är främst sängen och 
sängbordet de blir tilldelade. Med denna studie vill jag dock inte visa på detaljer utan den 
helhet detaljerna och det professionella handlandet skapar. Patientrum som är fyllda med våra 
föremål skapar ingen respekt mot patientens sfär, dennes upplevelse eller livsvärld. Med detta 
arbete vill jag öka reflektionen över att sängen, sängbordet och/eller hela salen är patientens 
nya ”hem”, där vi sjuksköterskor ska skapa välbefinnande, som Dahlberg och Segesten (2010) 
uttrycker det - ett hölje av trygghet för adaption och/eller tillfrisknande. 
 
“People say the effect is only on the mind. It is not such thing. The effect is on the body too. 
Little as we know about the way in which we are effected by form, by colour, and light, we do 
know this, that they have an actual bodily effect. Varity of form and brilliancy of colour in the 
objects presented to patients, are actual means of recovery.” (Nightingale, 1952 s 70) 
 
 
BAKGRUND 
 
Att vara intagen för vård innebär att ofrivilligt vistas i en okänd och främmande miljö 
(Wikström, 2003) och kan förknippas med stigma, skam, död och döende (Edvardsson, 
Sandman & Rasmussen, 2005). I en existentiell mening skulle detta kunna ses som patienten 
är inskriven i en vårdandets värld. Patienten blir tilldelad en sängplats som nu ska bli dennes 
nya ”hem” och utgångspunkt. Detta kan, enligt Lassenius (2005), ses som om patienten hör 
ihop med rummet i sin livsvärld och kan underlätta, men även motverka hans eller hennes 
förankring i tillvaron. En kongruens mellan människa och natur, mellan personen och hennes 
omgivningar är något som alltid ska eftersträvas och inte minst viktigt i ett icke-valt vårdande 
sammanhang (Caspari, Eriksson & Nåden, 2006). Ett behov av att finna sig till ro i sitt nya 
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fäste byggs upp och måste infrias för att vilja se, känna och uppleva, att orka nå ut och 
omforma, sin inre värld till den nya yttre världen (Wikström, 2003). Var vården då äger rum 
spelar roll, omvårdnad ska främja mening, lust och hälsa. En balans ska eftersträvas mellan 
det materiella (fysiska föremål, omgivningar) och det immateriella (atmosfär, bemötande) 
(Ronsten, 2009). Den fysiska miljön både inhägnar och inverkar på handlandet och varandet i 
omvårdnad, och influerar upplevelsen av att ge och motta vård. Den fysiska miljön intar en 
symbolisk avsats över den vård patienten får (Edvardsson et al., 2005) och en plats som 
inbringar själslig vila och skydd får rummet att utvidga sig mot oändligheten (Lassenius, 
2005). 
 
Definition av begrepp 
Begreppen ”rum”, ”estetik” och ”relation mellan kropp, välbefinnande och rum” bedöms vara 
centrala och definieras därför. 
 
I enlighet med Svenska Akademins Ordbok (2011) innefattar ordet rum som substantiv; ett 
visst mått av utrymme, plats som står till buds, en nödvändighet för någon eller någots 
befintlighet eller utförandet av något. Utrymme, plats, skrymsle, vrå, gömställe, tillhåll. 
Utrymme med viss (bestämd eller obestämd) utsträckning i tre dimensioner – rymd, tomrum, - 
mellanrum och yta. (Svenska akademin, 2011). I Nationalencyklopedin (2011) beskrivs rum 
som substantiv ur tre perspektiv, ett fysiskt, ett matematiskt och ett geografisk. Termen rum 
anses vara grundläggande inom geografin och skiljs i ett objektivt och ett subjektivt 
rumsbegrepp. Det objektiva bestämmer det absoluta läget, position i gradnät eller förhållande 
till andra objekt. Det subjektiva begreppet inbegriper individers ”inre bilder” av omgivningen 
som präglas av upplevelser, informationsflöde och värderingar och påverkar våra val och 
attityder (Nationalencyklopedin, 2011). I detta arbete kommer begreppet rum innefatta den 
plats som patienten intar i fysisk miljö, både objektivt och subjektivt. Vare sig det är en 
enkelsal eller delad sal finns ett avgränsat område som tillskrivs till patienten, om det så 
avskiljs av väggar eller draperier. Den intolkade avgränsningen är patientens egen. Rummet 
innefattar inte bara ytan utan alla objekt som ingår i ytan – fönster, lampor, väggfärg, tavlor 
och dylikt. Rummet här är den döda omgivningen närmast patienten och all dess interiör. 
 
Estetiken kom att utvecklas och introduceras till en egen vetenskapsdisciplin 1735 och detta 
genom Alexander G Baumgarten (1714 - 1762). Baumgarten definierade estetik såsom ”det 
sköna som en sinnenas framställning av det fullkomliga” och såg det som läran om det sköna. 
Detta vidareutvecklades sedan av Immanuel Kant (1724 - 1804) som menade att estetiken var 
sinnesstimuli som både kunde ge lust som olust och en individuellt betingad uppfattning eller 
åsikt. Sinnesförnimmelsen var sprungen ur vårt oerfarna medvetna, tolkat utan förkunskaper 
eller förförståelse (Westling, 1985). I nationalencyklopedin förklaras begreppet estetik med 
betydelsen förnimmelsekunskap, läran om det sköna och dess modifikationer, uppfattningar 
och förhållningssätt rörande utseende och uttryck i konst, natur och vardaglig miljö 
(Nationalencyklopedin, 2011). Begreppet estetik i detta arbete har sin grund i ovanstående 
inramning och definieras utifrån det som ”det en individ uppfattar med något av sina fem 
sinnen som påverkar oss, antingen det är med behag eller obehag, lust eller olust”. 
 
Relationen mellan kropp, välbefinnande och rum förklarar Lassenius (2005) som en del av ett 
vårdvetenskapligt grundantagande om hälsa och ohälsa och menar att människan är i konstant 
rörelse mellan gott och ont, lust och lidande, liv och död. I denna rörelse påverkas såväl 
människans inre som yttre rum och tvärtom påverkar rummen rörelserna (Lassenius, 2005). 
En människa är både en kropp och själ och förbunden till en plats. Människan är mitt i sitt 
vara i världen utan att kunna ställa sig utanför det. Och om denna objektiva plats får inbringa 
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själslig vila och skydd kan det subjektiva rummet få utvidga sig mot oändligheten. Denna 
meningsfulla närhet som kan skapas i ett rum har även en motsats vilket kan medföra att 
rummet gör intrång, upplevs som påträngande och få patienten att uppleva känslor av 
kränkning och vårdlidande (Ibid.). 
 
Sjuksköterskan kommer i uppsatsen benämnas som feminin i tredje person och patienten som 
maskulinum. Detta utan ställningstagande och enligt tidigare allmänt bruk inom domänen för 
omvårdnadsvetenskap. 
 
Litteraturgenomgång 
Vid en genomgång av tidigare forskning, vetenskap och omvårdnadslitteratur utkristalliserade 
sig följande områden repetitivt. 
 
Trygghet som behov 
Trygghet är en känsla nästan lika basal för en människas överlevnad som luft och vatten, och 
till stor del kan trygghet skapas av den omgivande miljön (Wikström, 2003). Maslow (1908-
1970) publicerade 1943 en teori om människans grundläggande behov byggt i en 
behovstrappa. Avsikten med att tillämpa en trappa är att första steget och dess krav måste 
infrias hos människan innan nästa steg kan tas i anspråk. Det första steget symboliserar en 
individs fysiologiska behov, så som luft, vatten och mat. Så länge de fysiologiska behoven 
inte är kontrollerade ägnas all tid och kraft till överlevnad. Steg två innebär materiell- och 
känslomässig trygghet. Att finna en bostad (borg) att söka skydd i och att känna säkerhet i 
skapar den materiella tryggheten som grundlägger känslan av hanterbarhet i sin situation och 
en styrka att söka sig vidare och ork för interaktion. Sökande av social gemenskap 
karaktäriseras av det tredje trappsteget, ett stort behov för psykiskt välmående är att finna 
samhörighet. När mat, vatten, bostad och trygghet är tillgodosedda och social interaktion finns 
klättar människan vidare mot steg fyra och fem som symboliserar bekräftelse/uppskattning 
och självförverkligande (Ibid.). Men för att finna patienten, den sjuka eller nedsatta 
människan får vi återgå till steg ett och två. 
 
Som sjuksköterska blir således att tillrättalägga andning, cirkulation och nutrition det primära 
i första mötet med patienten och därefter koncentrera sin omvårdnad till att skapa en trygghet, 
en närande miljö, en omgivning som ger energi och underlättar läkande (Nightingale, 1952). 
En otrygg patient regredierar, en trygg patient fokuserar sin energi på tillfrisknande (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Vårt behov av trygghet, säkerhet och frihet från fruktan börjar i sin 
omgivning (Wikström, 2003). 
 
Kroppslig effekt 
Den fysiska miljön spelar en viktig roll i hur människor känner och agerar. Vissa människor 
är av naturen mer känsliga för stimuli än andra och har svårare att hantera en komplex miljö. 
Förmågan att sålla irrelevant stimuli bedöms vara personbundet och nära relaterad till en 
persons hälsostatus (Dijkstra, Pieterse & Pruyn, 2008). Då sjukdom och läkande tar de flesta 
av kroppens krafter blir det mindre energi över till kognitiv förmåga som att sålla och tolka in 
omkringgivande begrepp. Med detta i åtanke är alla patienter mer eller mindre känsliga för 
stimuli av alla slag. Människan upplever och tolkar världen primärt med syn, hörsel, lukt och 
känsel. Sinnesintrycken bearbetas och analyseras mot tidigare erfarenheter och utmynnar i 
känslor och handlingar (Ibid.). Stress, trygghet, värme, välkomnande, fara och hot kan vara 
exempel. En felaktigt utformad miljö kan späda på negativa upplevelser, stimulera kaos eller 
stress, likaväl som en rätt utformad miljö kan bidra till ökad känsla av trygghet och 
välbefinnande (Caspari, Eriksson & Nåden, 2010; Dahlberg & Segesten, 2010; Edvardsson & 
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Wijk, 2009). Experiment från mitten av 1900-talet och framåt visar att med olika färger kan 
människan påverkas med förändringar i systoliskt blodtryck, hudfuktighet, andningsfrekvens, 
tidsuppfattning, upplevd yttertemperatur, upplevt välbefinnande och hjärnaktivitet. Detta 
genom de stimuli som registreras via synerven och som sedan mynnar i omkringliggande 
områden i hjärnan. Plötslig och stark färgstimulering leder till generellt ökad aktivitet i 
hjärnan med direkt påverkan till länkade organ, vilket därigenom påvisar ett biologiskt svar på 
visuell stimulering. Nylig forskning indikerar även att monoton stimulering, visuell eller 
audiell, istället orsakar inhibering av hjärnaktivitet, vilket genererar en känsla av ro och 
sömnighet (Küller & Mikellides, 1993) 
 
Ulrich (1981) påvisade att ett generellt ökat psykiskt välbefinnande uppstår då människan får 
vara åskådare till naturen, när hon har möjligheten att blicka ut över det nativa, såsom skog, 
vatten och landsbygd. Bäst positiv effekt på människan har naturens färger och former. Att 
exponeras för sådana behagliga stimuli innebar positiv påverkan på nedstämdhet, rädsla och 
upprördhet, så som glädje och lugn. Denna kunskap kan ge betydelse vid status av stark stress 
eller ångest (Ibid.). 
 
Omvårdande rum 
En omkringliggande miljö som människor uppfattar tillfredställande skapar balans i tillvaron 
och stärker såväl den psykiska som den fysiska hälsan medan annan utformning kan orsaka 
stress, obehag och förstärka sjukdom (Wikström, 2003). Omgivningar av olika kvalité kan ge 
näring för kropp och själ och vissa hälsoprocesser kan ta sin början i en stödjande och läkande 
miljö. Den stora påfrestning som sjukdom, operation eller svaghet inför döden utgör är en stor 
stressfaktor som inte ytterligare ska förvärras. Vårdrummet ska vara en trygg tillvaro i en 
förövrigt sönderhackad helhet (Ronsten, 2009). Det fysiska rummet förbinder sig med 
människans existentiella tillhörighet, identitet och känsla av sammanhang. För att kunna 
känna sig unik och integrerad behöver människan en plats hon kan känna förankring i och 
samhörighet med, något som är centralt och grundläggande för den mentala hälsan 
(Lassenius, 2005). Vårdrummet beskrivs som centralt i patientens vardag och innehar en 
essentiell betydelse för vårdmöte och tillfrisknande, omvårdnaden koncentreras till stor del till 
sjukhussängen och därmed blir rummet centralt (Ronsten, 2009) 
 
Wikström (2003) menar att ett estetiskt tilltalande rum ökar trygghet och skapar lugn, vilket 
ger en psykisk ork till ökad öppenhet för interaktion mellan sjuksköterska och patient, och 
även för att ta emot besök. Stämning och atmosfär i en vårdavdelnings miljö måste samspela 
till en helhet. Utformningen av ljus, belysning och färgsättning inverkar på hur miljön upplevs 
(Wikström, 2003). Identifierande symboler ger trygghet (Edvardsson et al., 2005) och genom 
igenkännanden kan platsen komma att uttrycka hemkomst och helhet, inte bara estetiskt utan 
förbundet med hela människans existens (Lassenius, 2005). 
 
Sjuksköterskans ansvar 
Dahlberg & Segesten (2010) framhåller sjuksköterskan som ansvarsbärande för att stödja och 
stärka hälsa i försvagade livssituationer genom att ge patienten ett skyddande skal, mot en 
krävande, kanske överstimulerande omvärld. Vårdmiljön kan och bör användas som ett 
redskap i omvårdnaden för att stödja välbefinnande (Ibid., 2010; Edvardsson, Sandman & 
Rasmussen, 2006). Sjuksköterskans roll när det gäller att skapa en estetisk och 
hälsobefrämjande omgivning inkluderar således betydligt mycket mer än att enbart avlägsna 
olika skadliga stimuli och buller (Wikström, 2003). Wikström (2003) nämner 
miljömedvetenhet som begrepp om färg- och formkunskaper vilket är kunskapen i att 
omgivningens utformning påverkar, både positivt och negativt, både vårdaren och 
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vårdtagaren. Hon fortsätter med att sjuksköterskan måste ha vetskap om vilka miljöer som 
leder till att sjuksköterskan har makten och möjligheten att tillföra och förskaffa variation till 
rummet och bör uppmärksamma dess relevans och se till sitt ansvar (Caspari et al., 2010). 
 
I enighet med Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
ska hon ha förmågan att reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god 
vårdmiljö och hon ska värna om estetiska aspekter i vårdmiljön. 
 
Arbetsmiljö 
Vårdmiljö kan mätas objektivt i centimeter, höjd och bredd och lämpas efter den verksamhet 
som ska bedrivas där eller genom subjektiv reflektion anpassas till de människor som ska 
vårdas där. När människan blir utsatt för någon form av sjukdom eller skada blir det tydligt att 
den omkringvarande miljön är avpassad både för individuella och generella behov. Själslig 
och kroppslig läkningsprocess understöds av genomtänkt arkitektur (Caspari et al, 2010; 
Wikström, 2003) men patienternas vårdmiljö är också sjuksköterskans arbetsmiljö och 
arbetsmiljölagstiftningen väger tungt vid utformningen av svensk sjukvård. 
Arbetsmiljölagstiftningen är en ramlag och innefattar nödvändiga mått och steg som måste 
prioriteras. Dokument från bygget av Visby lasarett visar att arbetsmiljö och byggnadsfrågor 
hade högre prioritet än omvårdnadsfrågor vid planering och byggnation av lasarettet. 
(Ronsten, 2009). Enhetens konkreta utformning och vårdomgivning kan enligt 
sjuksköterskorna i Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) vara en bidragande faktor 
för vårdlidande. 
 
Vårdarperspektivet  
Ronsten (2009) intervjuade vårdpersonal på en avdelning på Visby lasarett i samband med en 
ombyggnation av sjukhuset. Informanterna uttryckte att de märkt en skillnad i utdelandet av 
sömnmedicin i samband med renoveringen av lokalerna och återspeglade detta till att en 
positiv vårdmiljö ger goda vårdmöten som förhöjer patientens livskvalité och ger på så sätt 
god inverkan på sömnen. Dock ansåg intervjuade vårdare inte att betydelsen för tillfrisknandet 
låg i vårdrummet utan i det mellanmänskliga mötet och kommunikationen. Denna kontakt de 
eftersträvade med patienterna hade underlättats i samband med att enkelsalar blivit 
förstahandsalternativet (Ibid.). Liknande resultat framkommer i Wikströms (2002) studie där 
165 intervjuade sjuksköterskor på fem svenska sjukhus svarade om estetik i patientarbetet. De 
var varse att estetik var en integrerad del i omvårdnaden och har vikt för patientens hälsa men 
uttryckte sina estetiska handlingar som intentionslösa och betraktade handlandet som att om 
det skedde kunde handlandet berika omvårdnaden. Sjuksköterskorna menade att det inte fanns 
något ändamål med deras agerande även att de hade kunskapen om att musik kan distrahera 
smärta eller tavlor kan öppna för kommunikation. När det kom till att erbjuda estetik vände 
sig sjuksköterskorna till avdelnings basutbud - radio, tv och eventuellt bibliotek. Enligt 
Wikström (2002) var inte alltid sjuksköterskornas uppfattningar grundade i evidens och deras 
handlande var passivt. Detta visade troligt på aktuell brist av belysning i ämnet inom 
professionen och/eller kan förklaras som en del i ledet av rådande tidsbrist i dagens svenska 
sjukvård (Ibid., 2002). 
 
Patientperspektivet 
Caspari, Nåden och Eriksson (2007) frågade 400 patienter på sex olika sjukhus i Norge om 
deras syn på omgivningen och dess andemening. Femton olika miljö-/omgivningsbegrepp 
rankades på en sexsiffrig skala där ett var sämsta och sex var bästa ranking. Efter ett dygns 
vård klassade 66 % av de tillfrågade patienterna patientrummet som en fyra, alltså aningens 
bättre än medel. Resterande rankade rummet sämre än medel. I och med vårdtiden 
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förändrades generellt inställningen till rummet mot det bättre för att efter någon vecka dala 
igen. Vid 10 dagars inläggning klassade 33 % rummet till en fyra och resterande patienter 
rankade rummet sämre än så. Exempel ur ovanstående kategori är att 60 % fann relativt god 
harmoni i rummet dag ett, för att två dagar senare sjunka till 30 % i samma kategori. 
Kategorin design visade ett motsatt flöde, då 60 % upplevde designen som relativt dålig dag 
ett och efter två dagar och framåt var patienterna mer tillfreds med designen inom alla 
områden, dock sjönk belåtenheten efter 10 dagar på sjukhuset. Ett annat område som visade 
samma trend var färg, både som väggfärg och på ex. gardiner, denna kategori var under 
missbelåtenhet redan vid inläggning och 20 dagar senare var missnöjet ännu högre. Denna 
neråtgående tendens i upplevelse och utvärdering av rummets betydelse var gemensam i alla 
de tillfrågade kategorierna. Färg, utsikt, arkitektur och ljud framträdde som dåliga eller 
mindre bra och då betydelsefulla för helheten. Den relation som finns mellan fysisk hälsa och 
rummets ingivelse menade 50 % av tillfrågade patienter vara viktig och betydelsefull. Cirka 
40 % upplevde att samma relation även påverkar det psykologiska välmåendet. (Ibid., 2007). 
 
En informant i Arman, Rehnsfeldt och Hamrins (2002) studie påpekade att textil och färger 
kom att betyda mer än hon tidigare anat, och att få vårdas med naturen som förgrund skapade 
ett lugn, initierade till avslappning och möte med sig själv. Intervjuade patienter i Ronsten 
(2009) beskriver enkelsalen som ett basalt behov vid hospitalisering. En större personlig 
integritet kunde uppnås, men den viktigaste faktorn var att kunna känna trygghet vid sin 
sjukhusvistelse. Enkelrum ger förutsättningar för reflektion, närande besök samt samtal och 
inger på så sätt hopp. Enskildhet framkom även som en necessitet och att slippa inträngande i 
den privata sfären av andras sårbarhet och lidande (Arman et al., 2002; Ronsten, 2009). 
Deltagande patienter har också beskrivit ett missnöje över inskränkta möjligheter till att välja 
in estetik så som musik, konst, böcker eller underhållning som en del av sin vårdvistelse 
(Caspari et al., 2007). 
 
Kanalisering via objekt 
En terapeutisk miljö innefattar, förutom dess utformning, objekt som kan kanalisera, avleda 
eller hjälpa ge uttryck för, känslor och tankar (Wikström, 2003) Konst på ett sjukhus har 
således ett annat syfte än konst i ett museum och det är en stor utmaning att inreda med konst 
då estetiken inte får bli en källa till ökad stress i rådande situation (Wikström, 2002). I en 
värld av sjukdom, smärtgenombrott och lidande har estetiken en betydelse för mental rörelse. 
En miljö som innehåller objekt som attraherar uppmärksamheten och initierar tänkandet ger 
en plattform för tillfällig mental flykt. Ett konstverk, ett pussel eller ett akvarium fick 
informanterna i Edvardsson et al. (2006) studie att för en stund glömma rädslan och ångesten 
som sjukhusvistelsen inbringade. 
 
Färger, fräschör, något att vila blicken på, något som kan möta sinnena på halva vägen och 
utmana tanken har framkommit som en patientönskan och upplevts vara betydande vid 
sjukhusvistelse (Caspari et al., 2010). Mental rörelse är lika viktig som fysisk rörelse 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Konst ska vara positivt betonad, ska vara engagerande och 
kunna ge något till betraktaren, den får även gärna vara stimulerande, distraherande, roande 
och vara en kanal för världen utanför. Konsten ska gärna skapa en känsla av lugn och 
harmoni, närande för själen och främjande för hälsa (Caspari et al 2010; 2006). Det estetiska 
ger en upplevelse av helhet och skönhet som i sin tur ger näring åt tankar om det andliga i 
livet. (Arman et al., 2002) Att få leva i skönhet i samband med inläggningen kan skänka 
meningsfullhet till dagen och hopp för morgondagen, bidrag till känslan av att kunna fly 
rådande situation och skingra tankarna (Edvardsson et al, 2005). En estetiskt tilltalande 
vårdmiljö ger en påminnelse om det vackra i livet, gav hopp och framtidstro (Ronsten, 2009).  
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Fönster 
Att fortfarande få vara en del av det som sker utanför rummet, att få var en åskådare av den 
fortgående vardagen eller att få komma i kontakt med naturen har återkommit som en relevant 
aspekt och detta kan då ske via fönstret. Att få tillfälle att få titta ut genom ett fönster och se ut 
över natur medförde en känsla av att bli ett med naturen och sjukdomsvärlden försvann ur 
fokus (Edvardsson et al., 2006). Walch, Rabin, Day, Williams, Choi och Kang (2005) utförde 
en studie för att se på solljusets betydelse i relation till smärthantering och analgetika. 
Prospektivt granskades 89 patienters journaler avseende utdelad och erhållen smärtlindring. 
Hälften av patienterna hade legat på sal utan tillgång till direkt solljus medan den andra 
hälften hade fönster mot dagssolen. De patienter med rum mot solen exponerades för 46 % 
mer ljus och förbrukade 22 % mindre smärtlindring. Vid utskrivning beskrev samma 
patientgrupp en signifikant minskning av uppfattad stress i jämförelse med de patienter som 
legat på sal utan direkt solljus (Ibid.).  
 
Dagsljus kan ingripa och influera i en människas existens. Att få följa dagens rytm genom 
skiftningarna i ljuset, att få hålla fast tiden i vetskapen om gryning och skymning och leva 
efter årstidernas naturliga skiftningar i form av ljus har positiv inverkan på den grundläggande 
helheten vid sjukhusvistelse (Caspari et al, 2010).  Att ha tillgång till fönster som visar 
världen och livet utanför, ökar välbefinnandet (Caspari et al., 2007: 2010; Edvardsson, 2005; 
Walch et al., 2005 ). Resultat i Ulrichs (1981) studie, påpekar att naturen inverkar på 
välbefinnandet i högre gard än vad stadsmiljö gör. I jämförelse mellan mänskligt konstruerade 
byggnader och naturliga vyer, ökade välbefinnandet med att få ta del av naturen (Ibid.). 
Fönstrets storlek och placering kan vara av betydelse för välbefinnandet men tillgång till att få 
blicka ut genom ett fönster är viktigare än rummets storlek och antal bäddar (Caspari et al, 
2007). 
 
Färg 
Väggens färger är en betydande del av ett rums interiör och lägger grund för atmosfären. 
Vilken färg väggen har, kan ha konsekvenser för hur människor uppfattar helheten i 
omgivningen, både den fysiska som mentala. Likaväl som en angenäm atmosfär kan ha en 
välgörande effekt på patienter är det en enkel och kostnadseffektiv åtgärd för sjukvården 
(Dijkstra et al., 2008). Enligt Caspari et al (2010; 2008) har färgvalet en otroligt viktig 
betydelse för välbefinnandet. Patientrummets färgsättning ska vara behaglig och utsända 
ingivelse för välbehag. Färger kan verka lugnande eller irriterande, vara behagliga och 
uppmuntrande (Ibid., 2010). Forskning tyder på att färgen grön har en avstressande inverkan. 
Färgen orange upplevdes attraktiv och eggande men som väggfärg i sjukhus gav orange 
intrycket av ett ickeprofessionellt kunnande och gråa färger kunde framkalla deprimerande 
känslor (Dijkstra et al, 2008). Färger sänder energier till kroppen och influerar den positivt 
eller negativt (Caspari et al, 2006). Omgivningens färgsättning har visat sig interagera med 
andra karaktäristika i det fysiska rummet, och kan influera i det sociala planet. Nästan alla 
upplevelser uppfattar vi i färger, då synen är ett av våra mest dominanta sinnen (Küller & 
Mikellides, 1993). 
 
Det icke-vårdande rummet 
Inte bara vikten av det estetiskt vackra utan också små men symboliskt viktiga objekt kunde 
ge stark existentiell mening. Att få vårdas i ett rum med fysiskt öppna dörrar och synlig 
personal förmedlade öppenhet och en delaktighet i vårdvardagen. En ofrivilligt stängd dörr 
framkallade osäkerhet och otrygghet (Edvardsson et al., 2006) eller att vårdas i gamla, slitna 
lokaler som visade tecken på smuts kunde tolkas av patienten som att vara i händerna på 
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personal som inte kunde vårda. Att inte bry sig om och ta hand om omgivningen 
symboliserade neglekt i omvårdnad av patienterna (Ibid., 2006; 2005; Caspari et al., 2010). 
Att uppfatta omkringvarande miljö som ren och städad var grundläggande för trivsel och 
betydande för att komma till ro (Caspari et al., 2006) Damm kom att symbolisera okunskaper 
och vissna blommor patienternas egna nära förestående död (Edvardsson et al., 2006). I 
Edvardsson et al. (2006) artikel förklarar en sängburen kvinna, inlagd för vård på en 
onkologisk klinik, att det enda hon kunde se på från sin säng var en tom tavelkrok och att 
detta fick henne att avbryta behandlingen och skriva ut sig själv (Ibid., 2006). Husens och 
rummens arkitektur och dekor har även kunnat uppfattas som klaustrofobisk, glåmig och 
mörk, en påminnelse om fängelse, stängt och skrämmande (Caspari et al., 2010). I ett kalt rum 
har patienten inget att fästa sin uppmärksamhet på och är rummet dessutom tyst kan detta 
frambringa mental stress (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) 
framhäver det olyckliga i att vårdas på sjukhus med fattig arkitektur och inredning, färglösa 
korridorer och avskalade vårdrum som bara innehåller sängar och vårdteknologi. En dålig 
vårdmiljö i kombination med svårigheten att ta sig därifrån kan radikalt hindra människor att 
uppnå små som stora livsmål (Ibid., 2010). 
 
Vårdenhetens konkreta utformning kan i sig bidra till ett vårdlidande. Stora eller ofrivilligt 
delade patientsalar kan medföra en risk för kränkning då möjligheten till privat och eget 
utrymme, en fristad, inskränks. En känsla av att vara oskyddad och blottad - en abstrakt 
nakenhet inför sina grannar kan uppstå (Kasén et al., 2008). 
 
Ljud kan upplevas dominerande. Oljud som skrammel, slående i dörrar och klackande av skor 
i korridoren kan sänka välbefinnandet både kortvarigt som långvarigt (Caspari et al., 2008) 
med störd sömn, störd vila och känslan av inte få komma till ro (Nightingale, 1952). Hög 
ljudnivå och stressande rörelser på avdelningen allmänt eller hos vårdarna kunde få patienter 
att avstå interaktion med personalen eller be om hjälp, för risk om att störa eller vara i vägen 
(Edvardsson et al., 2005). Skrik, repetitiva rörelser eller höga ljudnivåer från medicinsk teknik 
erfars störa den basala ordningen (Ronsten, 2009) och för hög ljudnivå kan försämra 
patientens erfarenhet av sjukhusvistelsen (Caspari et al., 2007). 
 
Atmosfär 
Balans i rummet ger harmoni i själen och harmonin kan då te sig gå utanför rummets fysiska 
väggar (Caspari et al., 2006). Om rummet är estetiskt tilltalande kommer också atmosfären bli 
harmonisk, och med harmoni följer lust och ork (Caspari et al., 2010). Harmoni är en viktig 
kontext i patientens återhämtning och känsla av välbefinnande. Harmoni relaterar till själsligt 
välmående och har psykosomatiska effekter (Ibid., 2006). Vårdmiljön bör bli en oas för kropp 
och själ när bördan blir för tung och krafterna sviker, modet sjunker, hoppet vacklar och 
tröttheten breder ut sig. När patienten märker att den egna kraften inte räcker till, då ska vilan 
och tillflykten finnas i denna oas (Ronsten, 2009). Estetik kan fylla en människas längtan efter 
något ”högre”, känslan av att vara i samspel med något ”bortre” (Caspari et al., 2006). En 
patient inlagd för cancervård på en antroposofisk klinik beskriver sin upplevelse av den 
tilltalande, estetiska miljön i byggnader och natur som att starkt inverka positivt på hennes 
välbefinnande. Hon menade också att omgivande miljö och estetiken fick henne att uppfatta 
en vårdande stämning och helhet (Arman et al., 2002). 
 
En estetiskt vacker miljö eller en vacker handling gynnar en känsla av infinnande ro och detta 
stimulerar känslan av trygghet och lättnad. En avslappnad miljö stödjer patienten att tillvarata 
sin egen grundläggande rytm och på så vis orka med situationen. Om patienten uppfattar sig 
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kunna samspela med rummet, kan patienten lättare ta till sig behandling och information 
(Edvardsson et al., 2005). 
 
 
 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Uppsatsen kommer att gestaltas och arbetas utifrån Florence Nightingales omvårdnadsteori, 
Merleau-Pontys filosofi om intentionalitet och med Karin Dahlbergs beskrivning av 
Vårdvetenskap med tyngd på ansvaret. Detta utifrån ett holistiskt perspektiv.  
 
Florence Nightingale var den första sjuksköterskan som kom att utveckla och definiera 
sjuksköterskeprofessionen och dess ansvarsområde omvårdnad. I Notes on nursing – what it 
is and what it is not (1893) återspeglar Nightingale miljöns betydelse för hälsa och 
konvalescens och behandlar det som omvårdande handlingar. Idén till boken är född ur 
hennes egen empiri runt sjukhusmiljö och tillfrisknanden. Nightingale (1952) tolkar att 
vårdarens roll inte enbart är att bota utan att skapa en god miljö. Blir omvårdandet av miljön 
runt patienten hindrat eller brister i någon mening kan smärta och lidande sätta in, symptom är 
således brister i omvårdnaden och inte sjukdomen i sig. Att upprätthålla hälsa görs via 
omvårdnad inte genom bot (Ibid.). I Nightingales omvårdnadsteori är miljön en nyckelfaktor 
för möjligheten att förebygga sjukdom och att återställa hälsa, hon skriver; för vilken 
sjuksköterska som helst ska det vara uppenbart att det är nervretande att överblicka samma 
väggar och tak under en lång tid. Det är en ren elakhet att låta en patient stirra på en död 
vägg (…). En människas psyke lider lika mycket av en monoton, ostimulerande omgivning 
som mag-tarmkanalen gör av en entonig diet (Nightingale, 1952 s.69, fritt översatt). 
Varierande och vackra föremål vidhåller Nightingale (1952) är nödvändiga för ett 
tillfrisknande, om inte annat ett påskyndat sådant. Att inte ha tillgång till mental stimulans är 
det värsta lidandet i sjukdom. (Ibid.) 
 
Nightingale lägger tyngd på samspelet mellan människan och hennes totala omgivning på 
olika nivåer, som en ständigt pågående växelverkan människa och miljö emellan (Idwall, 
1997). Denna interaktion mellan människokroppen och objekten skildrar Merleau-Ponty 
(1999) och benämner det intentionalitet. Intentionalitet förklarar han som att betrakta ett 
föremål är som att komma till det och bebo det och utifrån det uppfatta föremålet. Det som för 
människan är visuellt aktuellt blir hennes bostad och det centrala i hennes vidare upplevelse 
och handlande. I denna konstellation förlängs människans varande. Kroppen blir något mer än 
bara biologi genom tingen då den miljö den vistas i förlänger den subjektivt levda kroppen till 
ett sammanhang. Detta sammanhang påverkar således människans agerande, både på det 
mentala planet som det fysiska (Ibid.). Merleau-Ponty (1999) menar att människan är besatt 
av varat och betraktar kroppen som ett föremål i världen, som ytterligare ett objekt i rummet 
med alla dess döda ting.  Hela medvetandet strävar efter att finna och identifiera sig med 
föremål i dess omgivning. Att vara en kropp betyder att vara bunden till en viss värld och att 
identifikationen sker via objekten runt om. Människan är en med rummet (Ibid.). Merleau-
Ponty (1999) anser att den sjuke lutar sig tillbaka i sin subjektiva kropp och låter rummet 
styra dess handlingar och varanden och häri ligger då vikten av att ha en vacker omgivande 
atmosfär och rumsutförande som tilltalar välbefinnande, tillfrisknande och inviterar stimulans 
(Ibid.). 
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Dahlberg och Segesten (2010) vill betona att Nightingales teorier är väl användbara även idag 
och att hennes idéer går väl i samklang med det vårdvetenskapliga paradigmet. Miljöns 
utformning kan vara av stor betydelse för patientens möjlighet att fullfölja eller återuppta små 
som stora livsprojekt. Vårdvetenskapen betonar vidare vikten av sjuksköterskans ansvar för 
miljön för patienten som vistas på vårdinrättning. Personer som hindras av ohälsa måste få 
hjälp med sin livsmiljö så att den understödjer hälsa och bidrar till en meningsfull tillvaro. 
(Ibid., 2010) 
 
Vårdandet ska präglas av reflektion, ansvar och skyldighet att använda sin kunskap, 
kompetens och ställning att se till att vårdrelationen och mötet blir vårdande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Vårdrelationen kännetecknas av ett professionellt engagemang utan 
förväntad ömsesidighet och jämvikt, det utgår ifrån sjuksköterskans etiska ansvar mot den 
andre. Det etiska kravet, hämtat från Husserl (1859-1938) och Levinas (1906-1995), är 
absolut. Patientens lidande manar en sjuksköterska att göra det etiskt riktiga, och det är i 
mötet mellan sjuksköterska och patient, empati, lindrande och tröstande får substans. 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) 
 
En sjuksköterska ska vårda patienten genom omgivande miljö (Nightingale, 1952) då 
människan är ett med rummet där hon befinner sig (Merleau-ponty, 1999), detta utifrån det 
etiska ansvar hennes profession innefattar (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Studier och forskning visar en enhetlig och tydlig bild av att människan påverkas av sin 
omgivning, och en viss korrelation pekar på att ju mer nedsatt en patient är desto mer sårbar 
är han för yttre stimuli. En harmonisk miljö underlättar välbefinnande i stunden och 
tillfrisknande (Dahlberg & Segesten, 2010). I en holistiskt formad sjukvård ser Caspari et al. 
(2010) etisk skyldighet att tillrättalägga en estetisk dimension eftersom denna dimension 
befrämjar mänsklig livskraft. När vetskapen om att estetiskt tilltalande omgivningar kan 
främja hälsa och välbefinnande genom bättre sömn, minskad användning av farmakologiska 
preparat (analgetika, hypnotika, anxiolytika), förkorta vårdtiderna för patienterna och 
undanröja upplevt vårdlidande, känns det viktigt att fokusera på detta område inom 
sjukvården. Genom reflekterande förhållningssätt, att söka evidens för sitt handlande, att 
arbeta utifrån kunskap, etik och ansvar kan vårdlidande minska (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Att motarbeta ignorans med vetenskap kan då vara en förutsättning. Vårdande för att gynna 
den enskilda patientens hälsa, sker när den vårdande verksamheten använder sig av 
vetenskapen (Ibid., 2010). 
 
Efter sökningar i tre stora vårdrelaterade databaser (Bilaga 1) återfanns en artikel som skildrar 
sjuksköterskans perspektiv på estetik i omvårdnad. Att vinkla denna studie ur ett 
sjuksköterskeperspektiv bedöms av den anledningen som relevant då det tillför kunskap till ett 
område där det inte finns mycket information att tillgå. Avsikten är att i förlängningen gagna 
patientens väl i enlighet med vårdvetenskapen. 
 
Sjuksköterskan har tillgång till att förändra/förbättra miljön för patienten, det är hennes 
arbetsplats och hon bär ett formellt ansvar över vårdmiljön, men även en etisk skyldighet som 
är större än det visuella. Konsten att vårda sträcker sig utanför handlingar. Omvårdnad är allt 
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runtomkring patienten även när sjuksköterskan fysiskt inte är på plats. Rummet, atmosfären 
och alla omkringvarande objekt är symboler för det omvårdande hon ansvarar för. För att 
ytterligare underbygga sjuksköterskans ansvar för estetiken citeras ånyo Florence Nightingale 
“If a nurse declines to do these kinds of things for her patient, 'because it is not her business', 
I should say that nursing was not her calling.” (Nightingale, 1952 s 32) 
 
Frågeställningar 
Anser sjuksköterskan att estetik kan återspeglas i patientens välbefinnande? 
Är det en integrerad del i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder? 
Har hon kunskapen om estetikens betydelse i omvårdande sammanhang? 
Kan hon anamma detta i sitt arbete eller finns det hindrande aspekter? 
Känner hon till sitt formella ansvar och upplever hon sig ha ett etiskt sådant? 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva estetik i omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. 
 
METOD 
 
Den vetenskapliga metod som valdes vid utförandet, för att uppnå adekvat svar på studiens 
syfte, var en kvantitativ kunskapsansats av typen tvärsnittsstudie med icke-experimentell 
design. Detta då intentionen med uppsatsen var att fånga generaliserbar data och spegla 
nuläget. För att beskriva sjuksköterskans syn på estetik i omvårdnad i frekvens valdes enkät 
som datainsamlingsmetod. Då ingen tidigare använt eller utformat frågeformulär inom detta 
intresseområde, skapades en enkät för genomförandet, vilket skedde i enlighet med syfte och 
bakgrund, och med stöd av Trots (2007). Enkäten kom att beröra sjuksköterskans syn på 
estetik i hennes omvårdnadsarbete, hur hon uppfattar sitt ansvar samt om hinder för ett 
estetiskt handlande föreligger i den organisation där hon arbetar. 
   
En tvärsnittsstudie innebär att insamling av data sker vid en viss tidpunkt och speglar den 
momentana bilden av bestämt fenomen i utvald population. Med icke-experimentell design är 
insamlingen av data inte en situationstvungen företeelse. Forskaren är passiv och manipulerar 
inte undersökande variabler eller påverkar deltagare i studien. Insamling av data sker helt i 
dess naturliga sammanhang utan föreliggande intervention (Polit & Beck, 2008). 
Med ett syfte att beskriva sjuksköterskans perspektiv på estetik i sitt omvårdande lämpar sig 
kvantitativ ansats då den behandlar att kartlägga, uppskatta och mäta på bredden (Polit & 
Beck, 2010; 2008, Trots, 2007) 
 
Enkät  
För att fånga och beskriva estetik ur sjuksköterskans perspektiv och dess förfarande skapades 
en enkät för insamling av data. Arbetet bakom enkäten tog sin början i en litteraturöversikt 
över tidigare framforskad kunskap inom ämnesramen. Med genomläsningen av tidigare 
vetenskap utkristalliserade sig vissa återkommande begrepp. Dessa begrepp utvecklades 
sedan till att bli bärande för uppsatsens vidare utveckling.  Processen fortlöpte med att 
omvandla de funna bärande begreppen till mätbara fenomen, d.v.s. skapandet av frågor och 
påståenden som svarar an på studiens syfte. Genom denna operationalisering sattes centrala 
begrepp i fokus, för att finna vad som var relevant i sammanhanget och kvantifiera text. Enligt 
Polit och Beck (2008) är operationalisering behövligt för att kunna visa hur variabler ska 
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observeras eller mätas i samband med datainsamlingen. Detta för att underlätta att 
sammanfatta rådande vetenskapliga kunskapssituation och att beskriva en frekvens eller 
förekomst av beteende (Ibid., 2008).  
 
Enkäten skapades efter att ha gjort följande framträdande områden/ bärande begrepp mätbara; 
Trygghet, Kroppslig effekt, Omvårdande rum, Sjuksköterskans ansvar, Arbetsmiljö, 
Vårdarperspektivet, Patientperspektivet, Kanalisering, Fönster, Färg, Det icke-vårdande 
rummet och Atmosfär. 
 
Frågeformuläret konstruerades med 21 frågor/påståenden och delades in efter tillhörande 
område. Att placera ihop tillhörande frågor med varandra och få sammanhängande områden 
ökar användarvänligheten enligt Jakobsson och Westergren (2005). Vårdarperspektivet, 
Patientperspektivet, Sjuksköterskans ansvar, Atmosfär, Arbetsmiljö och Trygghet skapades 
som strukturerade frågor och påståenden med 4 svarsalternativ; instämmer helt eller delvis, tar 
helt eller delvis avstånd. Färg, Kanalisering, Fönster och Arbetsmiljö utformades med ja- eller 
nej-alternativ och om svaret blev ja, följde förutbestämda kryssalternativ för att vidare 
beskriva ja-svaret. De förutbestämda alternativen valdes utifrån vad som framkom i samband 
med pilottesterna. Kroppslig effekt, Omvårdande- och Icke-vårdande rum formades som 
frågor med öppet svar där respondenten ombads att kort beskriva med egna ord. 
 
Enkätens frågor och påståenden kom att variera mellan ett och fem stycken under varje 
område. På ingen fråga fanns valmöjligheten ”vet ej” som svarsalternativ. (Bilaga 2) 
 
För att konstruktionen av enkäten skulle ha validitet och reliabilitet utfördes pilottest enligt 
metodlitteratur (Jakobsson och Westergren, 2005; Polit & Beck, 2010; Trots, 2007). Testet 
gjordes i syfte att identifiera olika problem och svagheter med bl.a. instruktioner och 
formuleringar (Jakobsson & Westergren, 2005). Använd enkät genomgick två pilottester och 
ett test-retest enligt Polit & Beck (2008). Första pilottestet genomfördes på 10 legitimerade 
sjuksköterskor yrkesverksamma i närbelägen stad. Därefter gjordes viss revidering av språket 
och förbättring av enkätens layout. Det andra testet utfördes på en vårdcentral i samma stad 
som undersökningen kom att ske, där ingick fyra distriktssköterskor. Efter de båda 
pilottesterna diskuterades enkäten med ämneskunnig inom vårdvetenskap och genomgick en 
granskning av erfaren forskare. Sista kontrollen i form av ett test-retest utfördes av en 
legitimerad sjuksköterska med yrkesverksamhet i Skåne regionens landsting. Dessa tre 
besiktningar av enkäten gav även ett test på att språket och begreppen var allmänt vedertagna 
inom sjuksköterskans profession och kunde förstås i given yrkeskår. Med ett igenkänt språk 
minskar risken för missuppfattning och den interna validiteten stärks enligt Jakobsson och 
Westergren (2005). För att få effekt av en pilotstudie måste den göras på samma typ av urval 
som den slutgiltiga studien (Ibid.). 
 
Urval 
All vårdpersonal som arbetar med patientvård kommer mer eller mindre i kontakt med estetik 
på sin arbetsplats. För de som arbetar på avdelning inom slutenvården är samspelet mellan 
rummets atmosfär och interiör, och patienten som vistas i den mer tydlig, då vårdtiden ofta 
sträcker sig över ett dygn eller mer. Det finns många olika yrkestillhörigheter inom 
avdelningsvården men det är i sjuksköterskans omvårdnadsansvar vårdmiljön inbegrips. 
Därav kom sjuksköterskan bli den population som eftersöktes. Med inramning mot 
slutenvårdsarbete med inneliggande patientomvårdnad gjordes ett avsmalnande i populationen 
för att svara an mot syftet. Detta för att på denna arena är estetiken och dess betydelse 
påverkbar, uppenbar och kan för en sjuksköterska modifieras, påverkas och till viss gräns 
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kontrolleras (Caspari et al, 2010, Dahlberg & Segesten, 2010; Socialstyrelsen, 2005; 
Wikström, 2003). Urvalet kom att bli legitimerade sjuksköterskor yrkesverksamma inom 
landstinget som utövar sin profession mot inneliggande patienter inom slutenvård. Alla andra 
exkluderades. Undersökningen kom att utföras i en stad belägen i södra Sverige. 
 
Kontakt togs med alla avdelningschefer inom slutenvården i utvald stad, för att därigenom 
komma i kontakt med sjuksköterskor. Cheferna blev funna via landstingets hemsida. Som 
försäkran att ingen avdelning missades konsulterades en arbetande sjuksköterska inom 
landstinget om fyndet. 
 
Datainsamling och genomförande 
Det första steget i datainsamling och genomförande var att en första kontakt via mail togs med 
samtliga avdelningschefer på valda sjukhus januari 2011. Därefter skickades ett 
informationsbrev ut via e-post till 22 avdelningschefer där information om studiens syfte, 
innehåll och metod samt att informanter för kommande datainsamling söktes i månadsskiftet 
februari/mars. Cirka två veckor innan datainsamlingen påbörjades skickades ett Missivbrev 
(Bilaga 3) via e-post till samma 22 avdelningschefer. Missivbrevet var formgivet efter givna 
förslag i Trots (2007). Tio dagar efter att missivbrevet skickats togs kontakt via telefon med 
de chefer som inte hade responderat på e-posten. Samtliga avdelningar utom tre visade 
intresse att deltaga i studien. Vid kontakt med avdelningscheferna på de avdelningar som var 
intresserade av att delta i studien bestämdes datum, tid och forum. Varje avdelningschef fick 
avgöra vilket som var det bästa tillfället att komma för vidare information om studien och för 
att överlämna enkäterna. Alla avdelningar besöktes personligen av författaren. Vissa 
avdelningar uppsöktes i samband med sjuksköterskemöten eller arbetsplatsträffar, till andra 
överlämnades enkäterna och informationsbrev i öppet kuvert till bestämd mottagare. Arton 
avdelningar besöktes. Totalt 269 enkäter distribuerades till sjuksköterskorna på dessa 18 
avdelningar. Insamlingen av enkäten gjordes manuellt av författaren två – tre veckor efter 
utlämnandet. Slutdatum för deltagande sattes till sista mars 2011. 
 
Datainsamlingen gjordes på medverkande sjukhus mellan vecka 9 och vecka 11 år 2011. 
 
Bortfall 
Av de 269 utdelade enkäterna återlämnades 154 ifyllda enkäter.  Det externa bortfallet blev 
således 115 stycken ( 43 %). 
 
Påstående/ fråga 10, 17 och 18 hade vardera ett internt bortfall på 5 (3 %) svar. Fråga 19 och 
20, som båda var ostrukturerade frågor med öppet svarsalternativ, hade ett internt bortfall på 
25 % (n=39). Fråga 21, som hade ja och nej alternativ med efterföljande öppen fråga hade ett 
internt bortfall på 19 % (n=30). 
 
Analys  
För att uppskatta och kartlägga attityder eller frekvenser har denna studies resultat analyserats 
med en deskriptiv univariat analys, prevalens har eftersökts. Univariat analys behöver inte 
enbart leta efter en variabel utan kan beskriva olika fenomen dock utan att visa på korrelation 
mellan fynden, eller i effekt till varandra (Polit & Beck, 2010). Analysen visar varje fenomens 
status eller frekvens, beskrivna i andelar och procent (Ibid., 2010).  
 
Enkätsvaren sammanställdes med hjälp av Excel. De slutna frågorna och påståendena (nr. 1-
18) analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och redovisas i form av summor, andelar 
och procent. Svaren räknades manuellt, varje fråga eller påstående följde tidigare 
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nummerordning på enkäten medan svarsalternativen fick bli en siffra (1 = instämmer helt; 2 = 
instämmer delvis; 3 = tar delvis avstånd; 4 = tar helt avstånd). Sammanställningen gjordes 
manuellt och upprepades ytterliggare en gång för att undanröja felkalkylering, stora delar av 
sammanställningen dubbelkontrollerades av medhjälpare. Positiva (instämmer helt; 
instämmer delvis) respektive negativa svar (tar delvis avstånd; tar helt avstånd) grupperades. 
Skillnader mellan grupper analyserades med chitvåtest. Skillnader klassades som statistiskt 
signifikanta vid p-värden < 0,05. Datorprogrammet Excel användes för analyser, tabellering 
och diagram. De slutna svaren redovisas både i löpande text samt i figurer och tabeller.  
 
De öppna frågorna (fråga 19, 20) bearbetades med en manifest innehållsanalytisk metod för 
en sammanställning av svaren. Kvantifieringen av text till kategorier skedde i stöd av 
Graneheim och Lundman (2004). Bärande meningsenheter identifierades vid analys av de 
öppna svaren, liknande och påminnande meningar och ord bildade självständiga koder och 
fick en kategoriserande överskrift.  Dessa kategorier redovisas med beskrivande exempel. 
 
Den strukturerade delen av fråga 21 analyserades med deskriptiv statistik. Den text som 
skrevs som svar på den öppna delfrågan genomgick ingen analys. Dessa redovisas från sin 
orörda helhet som förstärkande citat till statistiken.  
 
Etiska överväganden  
Omvårdnadsforskningens etiska principer har väglett och påverkat design av föreliggande 
uppsats och utformning av enkät (Northern Nurses´ Federation, u.å.). En etisk egengranskning 
gjordes efter utformad blankett av etikkommittén Sydost och för att ytterliggare säkerställa 
etisk kvalité skickades projektplanen och utarbetad enkät till Etiska rådet på Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) (Bilaga 4). Med stöd från Linnéuniversitetet och ett delgivande 
från BTH om att studien kunde fortskrida, skedde datainsamlingen. 
 
I utskickat missivbrev underrättades avdelningscheferna om frivillighet till deltagande. Deras 
jakande till deltagande sågs tillräckligt för distribution av frågeformuläret till 
sjuksköterskorna på respektive avdelning. Berörda sjuksköterskor har alla blivit skriftligt 
informerade om studiens syfte, frivilligheten i deltagandet och att det när som helst kan 
avbrytas utan att uppge anledning. Detta upprepades ännu en gång muntligt i samband med 
utlämnandet av enkät. Alla respondenter var myndiga och inlämnat svar sågs som ett aktivt 
jakande på deltagande, vilket också förklarades i anknytning till utdelningen av enkät. Ingen 
av enkäterna skilde sig från den andra, inte heller fanns något på enkäten som kunde 
möjliggöra spårning till individ. Inga personuppgifter efterfrågades, inte heller 
avdelningstillhörighet eller annan basfakta. Det insamlade materialet kom bara att användas 
till resultatsdelen av denna studie. Ingen av informanterna har genom deltagandet kunnat 
komma till skada. Informanternas integritet och identitet skyddas genom att 
personinformation inte begärts på enkäten eller att arbetsplats går att identifiera i resultatet 
(World Medical Association, 1964). 
 
RESULTAT 
 
Resultatredovisningen inleds med en presentation av bakgrundsdata. Redovisning av 
påståenden i enkäten med svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar helt avstånd 
samt tar delvis avstånd (påståenden 1-9, 11-12 och 14-18) återfinns i bilaga 5. Därefter 
presenteras resultaten av frågorna med svarsalternativen ja och nej (frågorna 10 och 13). 
Avslutningsvis redovisas resultaten på de öppna frågorna (frågorna 19-21). Presenterade 
procentsiffror är avrundade till närmsta heltal. 
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Av de totalt 154 sjuksköterskor som ingick i studien hade 42 % arbetat fem år eller mindre 
som legitimerade sjuksköterskor medan 25 % av sjuksköterskorna hade arbetat 21 år eller 
längre (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Antal yrkesverksamma år som legitimerad sjuksköterska 

Antal år 0-5 6-10 11-20 21-30 31- 
Antal svarande 

n=154 
64(42 %) 30(19 %) 22(14 %) 24(16 %) 14(9 %) 

 
För påståenden 1-9, 11-12 och 14-18 är svarsalternativen grupperade till att omfatta positiva 
svar (”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis”) och negativa svar (”Tar delvis avstånd” och 
”Tar helt avstånd”). Vid analys med chitvåtest mellan positiva respektive negativa svar visade 
det sig att statistiskt signifikant fler respondenter gett positiva än negativa svar (p< 0.01) på 
13 av de totalt 15 påståendena. Påstående fem och 17 avviker och visar inte på någon 
statistisk signifikans. Övervägande del av responderande sjuksköterskor svarar på dessa 
påstående med de mittersta alternativen på likertskalan, instämmer delvis eller tar delvis 
avstånd (Bilaga 5). 
 
Ur ett vårdarperspektiv efterfrågades sjuksköterskan allmänna syn på omgivande miljö i sitt 
patientarbete. Alla tillfrågade (100 %) instämmer med att estetiken är en viktig del av 
omvårdnaden (påstående 1). Att miljön har betydelse för patientens tillfrisknande (påstående 
2) och att estetiken i rummet skapar en atmosfär som påverkar patienten (fråga 9) ställer sig så 
gott som alla, (97 %) positiva till. På påståendet om sjuksköterskan ser estetik som en 
självklar del i sitt omvårdnadsarbete (påstående 3) instämmer 79 % i och 21 % tar avstånd. 
Tillräcklig kunskap om estetik i omvårdnad (påstående 4) uppfattar två tredjedelar (67 %) av 
sjuksköterskorna att de besitter, resten tar avstånd. 
 
I påstående sex och sju efterfrågas om sjuksköterskan anser (tror) att det finns ett samband 
mellan estetik och patientens välbefinnande eller om hon vet (har kunskap) att det råder ett 
samband. 
Nästan alla sjuksköterskor, 98 % tror att det finns ett samband medan 79 % svarade att de vet 
att det finns ett samband. 
 
Påstående 11 och 12 sökte sjuksköterskans syn på patientsalen, om den var patientens egen 
sfär eller om det var sjuksköterskans arbetsplats. Fler sjuksköterskor, 92 %, ställer sig positiva 
till att patientsalen är hennes arbetsplats, medan 83 % instämmer till att patientsalen är 
patientens egen sfär. 
 
Sjuksköterskans syn angående att jämställa sitt estetiska handlande som vilken annan 
omvårdnadsåtgärd som helst (ex. rehabilitering, god sömn) (påstående 14) ställde sig 65 % 
positiva till genom att instämma i påståendet. Majoriteten av de tillfrågade (97 %) anser att 
den omgivande miljön är viktig för patientens känsla av trygghet (påstående 15). 
 
Vidare efterfrågas sjuksköterskans uppfattning om hennes ansvar angående vårdmiljö i 
patientomvårdnad. Två tredje delar (69 %) av de tillfrågade instämmer i att sjuksköterskan har 
ett formellt ansvar att skapa en estetisk hälsofrämjande miljö (påstående 16). En tredjedel (31 
%) tar avstånd till detta. Färre än hälften (48 %) av respondenterna instämmer i att de vet vad 
Socialstyrelsens (2005) styrdokument Kompentensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska säger angående hennes ansvar beträffande vårdmiljö, övervägande andel (52 %) 
tar avstånd till att veta (påstående 17). Vad beträffar det etiska ansvaret att tillrättalägga en 
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hälsofrämjande miljö genom estetik (påstående 18), instämmer 67 % till att ha det och 33 % 
tar avstånd till påståendet. I både påstående 17 och 18 var det interna bortfallet fem svar 
vardera (3 %) (Bilaga 5). 
 
Om sjuksköterskorna använder sig av estetik i sitt omvårdnadsarbete och i så fall hur 
innefattade fråga 10. Sextionio procent svarade att de gör det, 31 % nekade. Det interna 
bortfallet i denna fråga var 3 % (n=5). För de som svarade ja (använder sig av estetik i 
omvårdnaden) gavs möjligheten att precisera hur, genom att kryssa i förutbestämda 
svarsalternativ, ett eller flera alternativ fick väljas. Vanligast var att kryssa för två 
svarsalternativ med en varians mellan ett och sex. Det vanligaste sättet att implementera 
estetik som omvårdnadshandling var att använda sig av ljus och ljud. Förslag som framkom 
under alternativet ”annat” var bl.a. möblera med avskärmning, levande blommor, att sätta upp 
teckningar och fotografier av närstående eller att duka vackert och aptitretande. (Figur 1) 

 
Figur 1.”Använder du dig av estetik i ditt omvårdnadsarbete?” (fråga 10).  Redovisning av svarsfrekvens av 
respektive svarsalternativ på följdfrågan ”hur” om respondenten svarade ja på fråga 10. Ett eller flera 
alternativ fick kryssas i, totalt antal svar var 265 st. Antal svarande sjuksköterskor var 69 % av totalt 
medverkande med ett internt bortfall på 3 %. 
 
Fråga 13 undersökte om sjuksköterskan ser några organisatoriska hinder med att arbeta med 
estetiken som omvårdande handling med ett ja eller nej. De som svarade ja (upplevt hinder) 
ombads att utefter flera fasta svarsalternativ beskriva vad som hindrar. Åttio procent upplevde 
hinder, 20 % nekade att de uppfattade hinder. På den beskrivande följdfrågan gavs totalt 418 
svar. Vanligast var att svara med tre kryssalternativ med en varians mellan ett och nio 
ikryssade alternativ. De vanligaste förekommande hindren som uppgavs var ekonomi, tid 
samt materiella hinder. På alternativet ”annat” har svar som brist på tillräckligt fysiskt 
utrymme/lokaler, överbeläggningar, hygien, säkerhet och brandrisk framkommit som hinder. 
En respondent som kryssat nej på grundfrågan har fyllt i alternativet ”annat” och där uttryckt 
en önskan om utarbetade riktlinjer och att de på avdelningen saknar en gemensam definition 
om vad estetik som omvårdnad är. (Figur 2) 

 

Ljud - ex. radio, favoritmusik 
28% 
n=73

Ljus - solljus, belysning
28% 
n=78

Färg
7% 
n=19

Konst 
5% 
n=12 

Film, böcker 
10% 
n=27 

Sängplacering 
17% 
n=44 

Annat
 
 
 

5% 
n=12
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Annat
4%

n=16

Policy
5%

n=19

Matriella hinder
16%
n=65

Ekonomi
22%
n=91

Chefskap
3%

n=12

Rutiner
9%

n=39

Normer/avd.kultur
8%

n=35

Tid
21%
n=89

Kunskap
12%
n=52

 
Figur2. ”Ser du några hinder för dig att arbeta med estetiken som omvårdnadshandling på din arbetsplats, som 
är relaterat till organisationen?” (fråga 13). Redovisning av svarsfrekvens av svarsalternativ till följdfrågan 
”vilka” om respondenten svarade ja på fråga 13. Redovisade i antal svar(n= 418). Ett eller flera alternativ fick 
fyllas i. Antal svarande sjuksköterskor var 80 % av de totala medverkande. 
 
Fråga 19 var en öppen fråga där svarande sjuksköterska bads att själv, kortfattat beskriva vad 
hon associerade till en vårdande, stödjande miljö. Möjligheten att formulera sitt svar var 
oinskränkt. Större delen av svaren var uttryckt kort eller genom enstaka ord. Den interna 
medverkan var 75 %. I innehållsanalysen av textsvaren utkristalliserade sig i 11 kategorier, 
dessa var lugn och ro, tillgång till media, sin egen vrå, rummets estetik, materiell omvårdnad, 
konkret och abstrakt professionalitet, omvårdnad, fysisk och psykisk arbetsmiljö, respekt för 
patientens egen sfär, enkelsal och fräschör. Dessa kategorier med förstärkande citat återfinns 
i bilaga 6. 
 
Fråga 20 var även den en öppen fråga där sjuksköterskan ombads att kortfattat förklara sin 
uppfattning angående icke-vårdande, stödjande miljö. Hur respondenten ville uppge sitt svar 
var upp till denne. Största delen av svaren var uttryckta i kortfattad text eller enstaka ord. Den 
interna medverkan var 75 %. I innehållsanalys av texten framträdde följande bärande 
kategorier; smuts, flersal, negligerad omvårdnad, negligerade rum, överstimulerande miljö 
och dålig arbetsmiljö speglas i bristande omvårdnad. Redovisning av kategorierna med 
förstärkande citat återfinns i bilaga 6. 
 
Svaret på fråga 21 var utformad med ett ja- och ett nejalternativ och efterfrågade om 
sjuksköterskan hade uppmärksammat samband mellan estetik och patienternas välbefinnande. 
Flertalet (73 %) av de som valde att svara på frågan svarade ja, medan resterande 27 % 
nekade att de sett ett samband. Om sjuksköterskan svarade ja gavs möjligheten att vidare ge 
ett eller fler exempel i fri text. Beskrivningarna varierade ifrån enstaka ord till hela meningar. 
Nära fyra femtedelar (81 %) av ja-svarande sjuksköterskor valde att skriftligt beskriva hur de 
uppfattat sambandet mellan estetik och patientens välbefinnande och 75 exempel på hur 
estetik har setts ta kroppsligt uttryck gavs. Följande beskrivningar från sjuksköterskorna ges 
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som exempel och redovisas nedan. Citaten är utvalda för sin tydlighet i hur sjuksköterskorna 
beskriver förkroppsligandet, d.v.s. sambandet mellan estetik och patientens välbefinnande. 
 

”En välkomnande miljö har en avslappnande effekt – ger en känsla av omhändertagenhet 
även om personalen inte är närvarande”, ” Ökad matlust, mindre apnéer, lugnare patienter, 

finare SAT (saturation)”, ”Skarpa färger oroar.”, ”Stora ytor – osäkerhet”, ”Kortare 
vårdtid, mindre smärta o oro”, ”Att få se vad som händer utanför fönstret, få delta på distans 

skapar glädje”, ”Musik är avslappnande och patienten kan uttrycka känslor genom den”, 
”Ombonad miljö genererar ett lugn hos förvirrade patienter ”och” God estetik främjar tillit o 

trygghet – pat[sic] samarbetar bättre”. 
 
Samtliga utdrag redovisas i bilaga 7. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskan syn på estetikens betydelse för 
patientens välbefinnande, bland annat om och hur hon ser på sitt ansvar gentemot detta och 
om det föreligger hinder för hennes handlande runt estetik. För att uppnå syftet användes en 
kvantitativ deskriptiv metod med icke-experimentell design och enkät som 
datainsamlingsredskap. Samma generaliserbara resultat eller bredd skulle inte kunna 
åstadkommas med intervju som insamlingsmetod. Kvantitativa studier används då en frekvens 
eller förekomst av ett visst beteende ska studeras, när förklaring eller dokumentation av 
rådande situation söks (Polit & Beck, 2008). Att använda icke-experimentell approach blev då 
en självklarhet när frekvens av åsikt efterfrågades och för att beskriva en momentan bild av 
fenomenet utfördes en tvärsnittstudie. Evidens för sjuksköterskepraktik är beroende av 
deskriptiva studier då de kan berika synvinkeln, logiskt förklara och förstärka de kvalitativa 
studierna. Deskriptiva studier kan vara oersättliga i dokumenteringen av prevalensen av och 
naturen i hälsorelaterade tillstånd och beteenden (Polit & Beck, 2010). 
 
Populationen sjuksköterskor inom slutenvård valdes efter syfte och platsen valdes av 
geografisk tillgänglighet. Att urvalet blir karakteristiskt och representativt är ett 
nyckelkriterium för en adekvat studie (Polit & Beck, 2010) och uppfattas av författaren vara 
så då respondenterna arbetade på olika avdelningar, både inom somatik som psykiatri, barn-, 
ungdom- och vuxen avdelningar, och hade olika lång yrkeserfarenhet. Urvalet i uppsatsen 
upplevs representativt för en landstingsstyrd slutenvård i Sverige. Graneheim & Lundman 
(2004) menar att välja deltagare till studien med olika erfarenheter ökar möjligheten att kasta 
ljus på forskarfrågan från olika vinklar och bidrar med en berikad variation av studerat 
fenomen. Detta stärker även resultatets generaliserbarhet eller transferabilitet (Ibid.). 
Indelningar av urvalet, s.k. strata bedömdes inte relevant med hänsyn till efterfrågat syfte eller 
frågeställning. De två huvudsakliga angelägenheter i kvantitativ forskning är hur urvalet är 
valt och antalet deltagande respondenter (Polit & Beck, 2010). 
 
Använd enkät är konstruerad av författaren själv då det till synes inte fanns någon tidigare 
enkät över intresseområdet att tillgå. Annars menar Jakobsson och Westergren (2005) att 
fördelarna är många med att använda sig av en redan färdig version. För det första sparar det 
tid och arbete, för det andra har den redan undergått upprepade procedurer med testning och 
för det tredje finns det endast ett begränsat antal frågor att ställa kring specifika problem 
(Ibid.). Tidigare använd enkät har även den fördelen att jämförelse mellan resultat kan ske och 
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ge styrka. En nackdel med att konstruera en ny enkät kan vara att den kan ta en alltför abstrakt 
form för att riktigt nå full förståelse av användarna. Använd enkät var den första gjorda av 
författaren vilket kan ha haft en betydande påverkan, dock har noggrannhet av att få en 
vetenskaplig prägel på enkäten gjorts via flertalet tester. Test av reliabilitet gjordes genom att 
utföra två pilottester med enkäten. I samband med pilottesterna kom enkäten att förändras och 
förbättras i enlighet med de synpunkter som framkom av pilotdeltagarna. Det gjordes för att 
öka användarvänligheten och förståelsen av enkäten. Språkbruket, utformningen och 
nischandet av frågeområden ändrades och förenklades i och med testerna så ökad begriplighet 
framkom. Slutversionen av enkäten genomgick en test-retest i enlighet med Polit & Beck 
(2010). Det innebar att samma enkät besvarades av samma person två gånger vid två olika 
tidpunkter, utan att strukturen på enkäten förändrades. Detta gjordes för att finna om frågorna 
kunde tolkas annorledes av samma respondent vid de olika tillfällena. Tiden mellan de två 
svarstillfällena var i detta fall två veckor. Testet visade endast svag åsiktsförändring på två 
frågor av strukturerad modell, vilket visar på stabilitet och konstans i utformat frågeformulär, 
och stärker enkätens reliabilitet och validitet enligt Polit och Beck (2010). 
Operationaliseringen av bärande begrepp och att enkätens utformning speglar dessa begrepp i 
avgränsande områden visar på att den mäter det den ska, så kallad intern validitet (Ibid., 
2010). Polit och Beck (2010) menar att alla instrument har sina felaktigheter, och att detta får 
medkalkyleras i resultatet. Dock kan ingen statistisk manipulation kompensera för illa valda 
frågor, dåligt formulerade, irrelevanta eller saknade frågor (Jakobsson & Westergren, 2005) 
 
Använd enkät i denna studie bestod av både slutna påståenden som öppna frågor, dock med 
övervägande andel slutna svarsalternativ Svarsalternativen på frågorna bör nogsamt övervägas 
(Jakobsson & Westergren, 2005). Öppna frågor ger möjlighet för respondenten att ge ett mer 
uttömmande och nyanserat svar. Fördelen med fasta svarsalternativ är att de vanligen är lättast 
att både besvara och analysera (Ibid.). Intentionen med att tre frågor hölls öppna i använd 
enkät, var för att med svaren på dessa frågor få inblick hur respondenten tolkade ordet 
välbefinnande utan bestämt sammanhang. Hade alternativen varit färdigtryckta hade inte 
samma svarsbild kunnat framträda. Enligt Trots (2007) kan blandning av slutna och öppna 
frågor med varandra ses som en svaghet i datainsamlingen men också en styrka. Styrkan kan 
ligga i att de öppna svaren kan bekräfta de slutna svaren och ge dem en vidare mening och på 
så vis generera ett pålitligare resultat (Ibid.). Jakobsson och Westergren (2005) menar att 
svarsalternativen bör innehålla ett ”vet ej/annan åsikt”, men ett ”vet ej”-alternativ uteslöts för 
att tvinga fram åsiktsställning. Ålder, kön eller avdelningstillhörighet uppfattades inte 
intressant för resultatet och dessa frågor uteslöts således. 
 
Datainsamling via enkät har den fördelen att det i regel tar mindre tid i anspråk från 
deltagarna än vad en intervju skulle göra. Vidare kan enkäter ge en säkrare känsla av 
anonymitet och behållning av integritet vilket kan öka villigheten till deltagandet och så 
kallad intervjupåvekan på deltagarnas svar minskar eller utesluts, då forskaren inte kan styra 
eller betona samtalets riktning (Polit & Beck, 2010). En nackdel kan vara att det är lättare att 
ignorera en enkät än en intervjuare (Ibid., 2010) vilket kan ha varit en bidragande orsak till 
föreliggande svarsfrekvens. Det finns inga riktlinjer för hur stort antalet deltagare ska vara 
men det största möjliga ska eftersträvas, validiteten hotas när deltagandet är för lågt (Ibid., 
2010). Med en svarsfrekvens på 57 % kan denna studies validitet diskuteras. 
 
Med ett externt bortfall på 43 % kan en förklaring vara svårigheterna med att få ett bra 
gensvar på enkätinsamlingar (Altman, 1999; Polit & Beck, 2010; Trots, 2007). Enligt Altman 
(1999) är det inte ovanligt med en svarsfrekvens på mellan 50 till 80 procent på enkätstudier i 
pappersformat och detta är acceptabelt. Ett högre externt bortfall i sådana här studier får 
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medräknas och kallas volunteer bias (Ibid.), även Trots (2007) menar att en svarsfrekvens 
mellan 50 – 75 % vid enkätstudier är det vanliga. von Post, Frid, Klevered & Madsen (2005) 
utförde en studie med liknande metod och inbringade en svarsfrekvens på 63 %. Artikeln blev 
accepterad och publicerad i vetenskaplig tidskrift. Svarsfrekvensen i denna studie kan troligen 
kopplas till förfarandet. Analys över förfarandet har gjorts. Administreringen av enkäten till 
berörda avdelningar gjordes av författaren själv för att öka deltagandet. Besöken styrdes helt 
efter avdelningsföreståndarens önskan och respondenternas rutiner för att reducera att 
datainsamlingen skulle upplevas störande för ordinarie arbete. Tillit, i information och 
uträckning av enkät till respondenterna, gavs sedan till avdelningschefen eller någon av denne 
utsedd mellanhand. Författaren hade själv kunnat vara mer aktiv i utlämnandet av enkäten. Så 
som utdelandet av enkäten nu skedde gjorde att författaren inte kom i kontakt med alla 
sjuksköterskor på avdelningen, vilket kan ha gjort deltagandet mindre. Ett möte mellan 
forskare och respondent kan skapa en känsla av ansvar och större positiv inställning till 
deltagande. Med ett ansikte bakom frågeformuläret ökar svarsfrekvensen (Trots, 2007). Att 
använda sig av e-enkät via arbetsmail uteslöts från början då ingen metodlitteratur riktigt 
stödjer det. En möjlighet skulle kunna ha varit att ha både pappersenkät och e-enkät för att nå 
en bredare publik inom urvalet. Stress och andra prioriteringar kan vara en ytterligare 
förklaring till det externa bortfallet. 
 
Det interna bortfallet hamnade på 3 % på fråga 10, 17 och 18. Fråga 10 var en ja- eller nej-
fråga med efterföljande svarsalternativ, och kan ha upplevts som om att inte kryssa för ja-
alternativet ansågs som ett aktivt nejtagande. ”Nej-rutan” kan också ha kommit i skymundan i 
all text. Vid upplevd stress i arbetssituationen kan det vara lättare att kryssa i det som 
instämmer än det som inte gör det. Fråga 17 kan ha upplevts stötande och personlig att svara 
på. Fråga 18 kan ha upplevt svårbegriplig, kan ha varit för ”akademiskt” utformad. Svagheter 
med förtryckta svarsalternativ kan vara att om inte något alternativ passar med respondentens 
åsikt kan frågan helt uteslutas att svaras på eller viss viktig information rörande ämnet kan gås 
om miste då ingen förklaring till valet kan ges (Polit & Beck, 2010) Fråga 19 och 20 hade ett 
internt bortfall på 25 % och den mest troliga förklaring är att dessa frågor just är av öppen 
karaktär men kan också vara att frågorna uppfattades av respondenterna som svåra att tyda, att 
de inte riktig förstod vad för svar som förväntades eller rädslan över att svara fel. Känslan att 
visa sig duktig kan avspeglas i svarsfrekvensen, då man inte vet svarar man hellre inte alls 
(Polit & Beck, 2010). Fråga 21 med ett internt bortfall på 19 % kan förklaras med 
ovanstående argument och kan ha upplevts invecklad, men öppnade antagligen en större 
nyfikenhet hos respondenten som ökade benägenheten att svara. Även här är tid en avgörande 
faktor i svarsfrekvensen, att svara på öppna frågor kan uppfattas som tidstjälande (Trots, 
2007).  
 
Hur kan vi vara säkra att respondenterna känner och agerar som de svarar? Hur kan vi lita på 
att de svar de ger är sanna? Viss tillit måste ges till informanterna enligt Trots (2007). Andra 
oundvikliga källor till bias som bör tas i beräkning är de mänskliga egenskaperna att vi 
tenderar att försköna verkligheten, svarar gärna det vi tror förväntas av oss, vill gärna framstå 
i bättre dager och att temporära faktorer, så som humör, hunger eller stress, kan spela in på 
valet av svar. (Polit & Beck, 2010) 
 
Inläsningen av svaren är gjord både av författaren själv och tillsammans med extern kollega 
för att stödja ekvivalens (Polit & Beck, 2010). Alla enkätsvar räknades två gånger för att 
upptäcka felinläsning av antalet svar vilket höjer reliabiliteten. Användningen av 
datorprogrammet Excel för sammanställning av de strukturerade svaren var rekommenderat 
från erfarna forskare på tillhörande institution och bedömdes vara ett lämpligt program för 
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ändamålet. Att redovisa påstående 1-18 med univariat deskriptiv statistik ansågs vara det mest 
ändamålsenliga för att besvara syftet. 
 
De två öppna frågornas (19, 20) svar analyserades genom en typ av innehållsanalytisk metod, 
detta för att finna det bärande och gemensamma i respondenternas åsikter och sammanställa 
resultatet i text. Dock kan bekymmer framkomma vid analys av svaren, att kvantifiera och 
kategorisera kvalitativa svar kan vara en svårighet (Jakobsson & Westerberg, 2005). Många 
av de textsvar som återfanns på enkäterna var redan korthuggna, bestod av enstaka ord eller 
korta meningar. Detta underlättade bearbetningen till vad som var bärande i meningarna. Ett 
sätt att stärka trovärdigheten (credibiliteten) i datainsamlingen med öppna frågor är att 
frågematerialet håller studiens fokus och samtidigt inhämtar data från ett brett spann. 
Trovärdigheten i innehållsanalysen grundar sig på att de meningsenheterna som väljs ut är de 
mest passande. Meningsenheten ska vara mer av en metafor eller symbol. Vad som sedan gör 
dem till nya enheter måste framstå med klara skiljelinjer, de nya kategorierna ska vara egna 
och skillnadsbara (Graneheim & Lundman, 2004.). I detta arbete har kategorierna 
”omvårdnad” och ”konkret och abstrakt professionalism” ifrågasatts vid granskning. 
Skillnaden vidhåller författaren är att omvårdnaden är det teoretiska kunnandet om 
omvårdnad, de basala behoven som ska tillgodoses. Kategorin ”konkret och abstrakt 
professionalitet” är det mellanmänskliga mötet som finns i ansvaret en sjuksköterska har 
gentemot den andre – sin patient. Att sedan förstärka kategorierna med citat styrker resultatet 
enligt Graneheim & Lundman (2004). 
 
En svaghet med denna studie är att den är utförd på endast ett sjukhus. Det avgränsande 
geografiska området kan definitivt expanderas. Ett helt landsting eller flera skulle kunna 
inkluderas för att öka spännvidden i resultatet men också möjligheten till ett förändrat 
resultatet. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att sjuksköterskans allmänna syn på estetik som en del i omvårdnaden är att 
hon anser den vara viktig. Likaså anser hon att miljön har betydelse för patientens 
tillfrisknande, att estetiken i rummet skapar en påverkande atmosfär och att den omgivande 
miljön är angelägen för patientens känsla av trygghet. Nittiosju procent ställer sig positiva till 
dessa påståenden. Tidigare forskning förevisar att estetiskt tilltalande rum skapar en 
harmonisk miljö (Caspari et al, 2010) som underlättar för patienten att samspela med rummet, 
finna harmoni och kan då lättare ta sig till behandling och information (Edvardsson et al., 
2005). Att skapa en trygg, närande miljö ser Dahlberg och Segesten (2010) som en del i 
sjuksköterskans profession.  
 
På påståendet om sjuksköterskan ser estetik som en självklar del i hennes omvårdnadsarbete 
instämmer närmare fyra femtedelar i, och om hon jämställer den omgivande miljön med 
vilken omvårdnadsåtgärd som helst är två tredjedelar positiva till. Övervägande del av svaren 
på båda påståendena är svagt positiva, vilket kan spegla en tvekan. Likaså de som svarat att de 
tar avstånd, tar flertalet delvis avstånd. Den största svarandeprocenten hamnar således mer i 
mitten av ställningstagande om estetik är en given del i arbetet eller ett verktyg i 
patientarbetet. Detta föranleder en fråga om varför. Responderande sjuksköterskor instämmer 
utan tvekan till att estetiken är viktig i omvårdnaden om en patient och har betydelse för 
tillfrisknandet men är osäker i sin uppfattning om dess angelägenhet i hennes handlande och 
om det är en integrerad och naturlig del i hennes yrkesutövande. Detta påminner om 
Wikströms (2002) studie där tillfrågade sjuksköterskor sa sig veta estetikens betydelse för 
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patientens hälsa men att de inte arbetade med det som ett verktyg i sitt vårdarbete, utan mer 
blev det ett intentionslöst handlande (Ibid.).  
 
På frågan om sjuksköterskan uppfattade om hon hade tillräcklig kunskap om estetik i 
omvårdnad instämde endast 11 % helt i detta. Majoriteten, 56 % instämmer delvis och resten 
tar avstånd. Denna åsiktsfördelning skulle kunna gå i samklang med Wikströms (2002) fynd 
att sjuksköterskan uppfattade det svårt att använda sig av den evidensbaserade kunskap som 
idag finns inom området (Ibid.) För att vidare utröna åsikten om vilken kunskap medverkande 
sjuksköterskor associerade till ställdes påstående om hon ansåg (tror) eller visste (hade 
kunskapen) om evidenta samband mellan estetik och omvårdnad. Nästan alla, 97 %, av 
tillfrågade sjuksköterskor tror att det finns ett samband medan 78 % ställer sig positiva till att 
veta. Av dessa 78 % som instämmer i att veta är majoriteten svagt positiva, vilket kan tyda på 
en osäkerhet om hur befäst den egna kunskapen är. Värt att poängtera med denna del av 
resultatet är att nästan alla sjuksköterskor tror att det finns ett samband, 79 % anser sig veta 
men ändå är det bara 11 % som instämmer helt med att besitta tillräckligt med kunskap inom 
området. Även informanterna i Ronstens (2009) studie menar att miljön har betydelse för 
tillfrisknandet men de har svårt att beskriva hur sambandet ser ut (Ibid.) Fyndet i denna studie 
kan visa att någonstans finns vissheten om miljöns inverkan men alldeles för vagt för att 
sjuksköterskan ska kunna bedriva vården därifrån med kravet på evidens i sitt yrkesutförande. 
En annan anledning skulle kunna tänkas vara att estetik som ämne inom utbildningen är svagt 
utvecklat eller belyst, och har då inte blivande arbetsplats detta som ett uppmärksammat 
område inom sitt vårdbedrivande kan kunskapen lätt tappas eller prioriteras bort. Wikström 
(2002) undrar om estetik i omvårdnad är ett okänt område för sjuksköterskor (Ibid.). I så fall 
skulle den evidenta kunskapen om estetikens effekter eller snarare bristen på den kunna var 
ett dolt hinder i sjuksköterskans yrkesutövande runt vårdmiljön som patientens komfortzon. 
 
Responderande sjuksköterskor i denna studie menar att kunskap inte alls är den största faktorn 
till att hindra dem att använda estetik i sin omvårdnad. De största uppfattade hindren inom 
organisationens gränser, var ekonomi och tid, följt av materiella hinder. Dahlberg och 
Segesten (2010) diskuterar de ekonomiska begränsningar som kan verka styrande på 
sjuksköterskan men också vilka de organisatoriska villkoren är, till exempel vilka som sitter 
på ledande positioner och vilken inverkan deras beslut har på vårdkulturen och utarbetade 
rutiner (Ibid.). Chefskap, normer, avdelningskultur eller policy ansågs inte, i denna studie, 
hindrande i större utsträckning vid en generaliserad bild av svarandet. Med kunskapen om vad 
som kan inbegripas i att stödja ett välbefinnande genom estetiska handlingar och vilken effekt 
det kan ha på patienten borde inte tid och pengar vara en betydande faktor. Att dämpa 
ljudnivåer, servera aptitretande mat, dra upp persiennerna eller städa av patientbordet vid 
varje morgonrond kan skapa en omhändertagande miljö som i sin förlängning ökar trivseln. 
Ett sådant handlande skulle troligt mer hindras av ett negativt habitus på avdelningen som 
utformar rutiner och en kultur som inte är tillåtande. En respondent svarar att det hon anser 
vara ett hinder är saknaden av en gemensam definition på estetik och genomarbetade riktlinjer 
på avdelningen. Caspari et al. (2006) drar konklusionen att det finns få riktlinjer angående 
estetik i vårdmiljö som används i dagens sjukvård eller som inkluderas i arbetsplatsens 
värdegrund. Med riktlinjer som tydliggör estetik som en del av omvårdandet men också som 
ett ledningsansvar skulle området lättare bli belyst, få erkännande och underlätta 
implementering i vårdarbetet (Ibid.). 
 
Sextionio procent av sjuksköterskorna svarade att de använder sig av estetik i sin omvårdnad. 
Svarandet utifrån förutbestämda alternativ, visar att vanligast var det att arbeta med ljus och 
ljud, såsom tv, radio, att släppa in dagsljus, dämpa belysningen, stänga av eller dämpa ljud 
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från övervakningsutrustning och slå av tv:n. Wikströms (2002) resultat visar på liknande svar, 
sjuksköterskorna använder sig av det som avdelningen har att tillgå och lätt finns till hands, 
som tv, radio eller böcker (Ibid.). Det näst vanligaste svaret, i denna studie, på hur 
sjuksköterskan använder sig av estetik i sitt patientarbete var att i den mån det går råda över 
sängplacering så att fönstervy eller enkelsal prioriterades. Tillgång till fönstervy och solljus 
har visat sig vara väsentligt för välbefinnandet (Caspari et al., 2007: 2010; Edvardsson et al., 
2005; Walch et al., 2005). Enskildhet eller enkelrum har i tidigare forskning framkommit som 
en nödvändighet, bland annat för att slippa inträngandet i den privata sfären av andras 
sårbarhet och lidande (Arman et al., 2002; Kasén et al., 2008) men också blir det 
mellanmänskliga mötet mellan patient och sjuksköterska bättre med enkelsal (Ronsten 2009). 
Ett bifynd som framkommer tillsammans med denna fråga är att flera av respondenterna 
skriver bredvid svarsalternativen ”i den mån det finns tid”, ”om jag har tid”, ”önskar jag hade 
mer tid”. Är dessa handlanden tidskrävande eller är det något annat bakom dessa påstående 
om tidsbrist. Påståendena kan uppfattas som ett uttryck om att vilja mer än vad hon upplever 
stå i hennes makt och utvecklas till en frustration och känsla av otillräcklighet. Wikström 
(2002) diskuterar att tidsbristen skulle kunna vara en grundläggande orsak till ett 
reflektionslöst och intentionslöst agerande vad gäller ett estetiskt vårdhandlande. Tidsbrist 
hämmar kreativitet (Ibid.). 
  
Sjuksköterskans uppfattning om att tillrättalägga och se till omkringvarande miljö som en del 
av hennes ansvarsområde efterfrågades, både om hon uppfattade sig ha ett formellt sådant och 
ett etiskt dito. Liknande svarsresultat framkommer på dessa två påståenden. Cirka 70 procent 
ställer sig positiva till att ha såväl ett formellt som ett etiskt ansvar, men fler än hälften har 
dock en svagt positiv inställning till det och 30 % tar avstånd. Det formella ansvaret baseras 
på Socialstyrelsens styrdokument och det etiska ansvaret innefattar mer den abstrakta 
kunskapen, det mellanmänskliga mötet och att handlingarna sker utifrån värdegrund och 
moral. Det etiska ansvaret har ingen direkt limitation och sträcker sig utanför det synliga i en 
omvårdande situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett förtydligande över hur det formella 
ansvaret kan vara sammanflätat med det etiska är det Nightingale anser att sjuksköterskan 
först och främst ska vårda den sjuka men sedan omvårda omkringliggande miljö så att den ger 
optimala förutsättningar för lindring och bot för patienten (Nightingale, 1952). Estetik är en 
viktig faktor i tillvaron, omgivningen och dess artefakter blir i sin förlängning patientens 
känsla av självvärde (Caspari et al., 2007) Det är sjuksköterskan som har makten och 
möjligheten att tillföra och förskaffa variation till rummet och bör se det till sitt allvar och 
ansvar (Caspari et al, 2010) men också som Kasén et al. (2008) framhåller har vårdaren en 
predisponerad makt och att patienter har en tilltro till deras kunskap. Används inte denna makt 
rätt kan det leda till ett vårdlidande (Ibid.) 
 
Något som framkom på frågan om vad sjuksköterskan uppfattar som en vårdande, stödjande 
miljö för patienten är just respekt för individens egenvärde och att vörda patientens plats och 
få den att kännas som patientens. ”Privata tillhörigheter”, ”skärm”, ”plats” eller att det runt 
patienten ska det vara mindre ”sjukhus”, en plats där patienten själv kan få sätta upp en 
teckning eller fotografi. Detta uttrycker Lassenius (2005) som att det fysiska rummet 
förbinder människans existens, identitet och känsla av sammanhang (Ibid.). Resultatet 
uttrycker att respekt för patientens sfär är något som grundlägger en vårdande miljö, ex; ”Att 
knacka innan man går in”. Detta kan bedömas genom att en femtedel av samma 
responderande sjuksköterskor instämmer helt i att patientsalen är patientens egen sfär och tre 
femtedelar instämmer delvis. Nästan alla (92 %) anser dock att patientsalen är sjuksköterskans 
arbetsplats. Resultatet skulle kunna liknas med det Lassenius (2005) menar med att i 
existentiell mening är patienten ”inskriven” i vårdandets värld. Patienten hör på så sätt ihop 
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med rummet och utifrån den premissen utformas vårdandet och det professionella ansvaret 
(Ibid.). Sålunda menar Lassenius (2005) att rummet inte bara finns utan på ett grundläggande 
sätt är förbundet med hela människans tillblivelse (Ibid.). På frågan om vad sjuksköterskan 
associerar till en icke-vårdande miljö framkommer fler rumsliga aspekter, bl.a. smuts, fulla 
papperskorgar, stimulifattigdom eller övermöblerat, överstimulans med höga ljud, skarpt ljus 
eller mycket saker framme. Här uttrycker sjuksköterskorna det estetiskt viktiga i en vårdande 
miljö fast i omvänt perspektiv. Hon uttrycker lättare vad som inte bör vara runt en patient för 
att gynna ett välbefinnande. Kan det vara så att av mänsklig natur är det lättare att se vad som 
är fel? Är det enklare att lägga fokus på det som upplevs störande än att agera innan och 
motverka det? Ett alternativt svar kan vara att till det vårdande rummet tillförskriver 
sjuksköterskan positiva handlingar och god atmosfär och till det icke-vårdande rummet tillhör 
fler objekt och symboler som kan tolkas negativt. Det kan vara enklare att se, uppleva och 
göra något åt det konkreta, det som vi ser än att uppmärksamma och förändra det abstrakta. 
 
Ett återkommande observerande är sambandet mellan att ha tillgång till fönster, ljus och 
utsikt, en respondent beskriver följande; Fin utsikt skingrar tankarna och stimulerar allmänt. 
Merleau-Ponty (1999) menar att genom den miljö som den subjektivt levda kroppen vistas i 
förlängs den till ett sammanhang som påverkar handlandet och måendet. En sjuk människa 
lutar sig tillbaka i sin kropp och låter rummet styra dess handlingar, kroppen blir något mer än 
biologi genom tingen (Merleau-Ponty, 1999). En respondent beskriver detta; Estetik o rummet 
är alltid viktigt o inte minst när man är patient. Om man trivs i omgivningen känner man sig 
trygg vilket leder till ett bättre tillfrisknande. Ohälsa och eller sjukdom tar mycket kraft ur 
människan, energin prioriteras och mobiliseras till den läkande processen. Känsligheten för 
sinnesintryck och en felaktigt utformad miljö kan då späda på negativa upplevelser, stimulera 
kaos eller stress, likaväl som en rätt utformad miljö kan bidra till ökad känsla av trygghet och 
välbefinnande (Caspari et al., 2010; Dahlberg & Segesten, 2010; Edvardsson & Wijk, 2009) 
 
Ett intressant fynd i resultatet är just att sjuksköterskan tycker och anser att rummet och dess 
estetik har en påverkan på patienten men att överlag speglas inte detta i hennes handlande, 
och inte heller ligger ansvaret henne naturligt eller självklart. Vissa likheter skulle kunna dras 
till Wikströms (2002) studie där hon menar att det skulle kunna påstås att sjuksköterskornas 
åsikter är ganska ytliga med lite eller ingen antydan till kunskap om forskning inom det 
estetiska området och att en förklaring skulle kunna vara att sjuksköterskorna har upplevt det 
svårt och/eller inte viktigt att använda sig av evidensbaserad kunskap (Ibid., 2002). 
 
En svaghet med resultatet är att ingen jämförelseanalys mellan svarsfrekvenserna är gjorda. 
Det skulle vara av intresse att veta om det är samma responderandeprocent som exempelvis 
instämmer i att ha kunskap om estetik som praktiskt arbetar med det och tvärtom. 
 
Konklusion 
Konklusioner som kan dras i denna studie är att sjuksköterskan finner estetiken i omvårdnad 
som viktig. Hon instämmer i att omkringvarande miljö är betydande för patientens 
välbefinnande och känsla av trygghet. En viss ambivalens framträder dock vid hennes 
handlande med estetik som ett vårdande verktyg då den största andelen sjuksköterskor 
placerar sig i mitten (instämmer delvis, tar delvis avstånd) i ställningstagandet. 
Sjuksköterskorna finner även att de brister i sin kunskap inom ämnesområdet, de anser och 
kan möjligen ha empirisk kunskap men den evidensbaserade kunskapen saknas dem. Cirka 70 
procent ställer sig positiva till att ha både ett formellt och ett etiskt ansvar. Till ett vårdande 
rum associerar sjuksköterskan respekt, lugn och ro. Motsatsen till ett vårdande rum beskrivs 
och uttrycks med en estetik betoning och associeras med oordning, mycket saker runt 
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omkring, störande ljud eller rent av smuts. Flertalet av tillfrågade (73 %) har uppmärksammat 
ett förkroppsligande av omkringvarande miljö. Med det kan menas att en estetiskt tilltalande 
miljö påverkar patienterna positivt och resulterar i exempelvis mindre smärta och kortare 
vårdtider.  
 
Kliniska implikationer 
Estetik är mer än ett konstverk eller en gardinfärg, det skulle kunna ses som ett slags 
föremålens holism. Sjuksköterskor behöver guidning och uppmuntran till att införliva estetik i 
sin praktiska omvårdnad (Wikström, 2002), med tanke på att vårdrummet ska vara en trygg 
tillvaro i en förövrigt sönderhackad helhet (Ronsten, 2009). Att göra rummet och 
rumsligheten till föremål för forskning framträder som en nödvändighet för en vårdvetenskap 
som vill arbeta för den lidande människan (Lassenius, 2005). Estetik som en del av 
omvårdnaden bör evidensbaseras och inneslutas i grundutbildning och på klinik. Ronsten 
(2009) påpekar att vårdvetenskapen är en bra grundfilosofi och vetenskap att ha med sig vid 
framtida forskning om rummets betydelse och arkitektering av kommande sjukhus (Ibid.) 
Vanligtvis ställer patienten få krav under sin sjukhusvistelse och litar till vårdpersonalens 
kunskap och kan ibland se dem som auktoriteter (Wikström, 2003) och med detta i beaktande 
bör sjuksköterskan använda sin tillagda makt med omsorg och vetenskap. 
 
Intentionen och förhoppningen med genomförd studie är att den ska, om än i liten skala, visa 
sjuksköterskans syn på estetik i omvårdnad, för att stimulera nyfikenhet, öppna för eventuella 
förbättringsarbeten men även för användning som pilotstudie till vidare forskning. Att se till 
det lilla, kan göra det stora för patienten i samband med inläggning på våra sjukhus. Att ge 
sjuksköterskan en vidgad vy som kan leda till förändring i hennes reflektion och rutin som för 
patienter genererar ökad hälsa, stimulerar trygghet och minskar vårdlidande är en önskan 
författaren har. 
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Bilaga 1 
Databas sökningsöversikt 

 
Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Nurse* 58449 0 

aesthetic* 237 0 

peer reviewed 343 0 

Nurse* and aesthetic* and peer 
reviewed 262 0 

CINAHL 

Nurse* and aesthetic* (linked full 
text) 39 1 

Använd 20110118 
 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

granskning:"peer reviewed" AND 
nurse* 306 0 

granskning:"peer reviewed" AND 
aesthetic* 0 0 

esthetic* 0 0 
estetik* 0 0 
design* 1039 0 

evidence based design* 24 0 
granskning:"peer reviewed" AND #1 

AND #6 0 0 

SveMed+ 

aesthetic surronding 0 0 
Använd 20110118 
 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Nurse* 234732 0 
Aesthetic* 14057 0 

nurse* AND aesthetic* AND peer-
reviewed 0 0 

nurse* AND aesthetic* 145 0 
evidence based design 16868 0 

Nurse* AND evidence based design 1240 0 
aesthetic surronding 204 0 

PubMed 

aesthetic surrounding and nurse 1 0 
Använd 20110118 



 

 

Bilaga 2 s.1(3) 
 

Enkät om sjuksköterskans perspektiv på estetiken i hennes omvårdnadsarbete 
 
I enkäten avses estetik vara; de objekt och symboler som finns i en nära omgivning till 
patienten som kan skapa sinnesstimuli, både bra eller dålig. Exempel kan vara färgen på 
väggen, tavlor, växter, möblernas kondition, tillgång till fönsterutsikt och dylikt. 
Miljö och omgivning är synonyma och innefattar den rumsliga sfären närmast patienten. 
 
Var god besvara endast med ett kryss per fråga, om inte annat anges. Skulle Du känna 
osäkerhet angående svarsalternativ, ta det som ligger dig närmast i åsikt. 
 
Tack på förhand 
 
Frågor 
 
Antal år jag arbetat som leg. Sjuksköterska 
 
0-5 □  6-10 □ 11-20 □ 21-30 □ 31- □ 
 
 

Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
1.Estetik är viktigt i omvårdnaden      □         □          □           □ 
 
2.Miljön har betydelse för       □         □          □           □ 
patientens tillfrisknande 
 
3.Jag ser på estetik som en       □         □          □           □ 
självklar del i mitt omvårdnadsarbete 
 
4.Jag uppfattar mig ha tillräcklig      □         □          □           □ 
kunskap om estetikens betydelse 
i omvårdnad  
 
5.Jag har fått kunskap om estetik som      □         □           □           □ 
en del i omvårdnad i min grundutbildning. 
 

 
 

Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
6.Jag anser(tror)att det finns ett □         □        □           □ 
samband mellan estetik och 
patientens välbefinnande 
 
7.Jag vet(har kunskap)att det finns  □         □         □           □ 
ett samband mellan estetik och 
patientens välbefinnande 
 
 



 

 

Bilaga 2 s.2(3) 
 
8.Jag uppfattar att våra patienter  □         □         □           □ 
är nöjda med sjukhusmiljön 
 

Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
9.Estetik skapar en atmosfären     □       □           □           □ 
i rummet som påverkar patienten 
 
10.Använder du dig av estetik i ditt omvårdnadsarbete?              Ja □ Nej □ 
Om ja, fortsätt nedan 
 

• Hur? (ange så många alternativ du vill) □Ljud(ex. radio, favoritmusik)  
□Ljus (solljus, belysning) 
□Färg 
□Konst 
□Film, böcker 
□Sängplacering(ex tillgång till fönstervy, 
enkelsal) 
□Annat-ge gärna något exempel 
______________________ 

 
 

 
 

Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
 
11.Patientsalen är patientens egen sfär       □      □         □          □ 
 
12.Patientsalen är min arbetsplats       □      □         □          □ 
 
 
 
13.Ser du några hinder för dig i att arbeta  Ja□ Nej□ 
med estetiken som omvårdnadshandling 
på din arbetsplats, som är relaterat till organisationen? 
Om ja, fortsätt nedan 
 

• Vad? 
□Tid 

     □Kunskap 
     □Normer/avd. kultur 
     □Rutiner 
     □Chefskap 
     □Ekonomi 
     □Matriella hinder 
     □Policy 

   □Annat 
     _____________________ 



 

 

Bilaga 2 s.3(3) 
 

Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 

14.Jag anser att jag jämställer den 
omgivande miljön som vilken □ □ □ □ 
annan omvårdnadsåtgärd som helst 
(ex. rehabilitering, god sömn) 
 
15.Den omgivande miljön är viktig □ □ □ □ 
för patientens känsla av trygghet 

 
Instämmer helt Instämmer delvis    Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 

 
 
16.Jag anser att sjuksköterskan har 
ett formellt ansvar att skapa en    □       □        □         □ 
estetisk hälsofrämjande miljö 
 
17.Jag är varse vad      □        □         □          □ 
Kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor säger 
angående vårdmiljön  
 
18. Jag uppfattar mig ha ett etiskt     □        □         □          □ 
ansvar att tillrättalägga en estetisk 
hälsofrämjande miljö för patienten 
 
 
 
19.Vad associerar du till en vårdande, stödjande miljö för patienten? (gärna kortfattat) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
20.Vad associerar du till en icke-vårdande stödjande miljö för patienten? (gärna kortfattat) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
21.Jag har uppmärksammat estetikens inverkan på patientens välbefinnande.   Ja □         Nej □ 
Om ja, beskriv gärna kortfattat hur. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för ditt deltagande



 

 

 
Bilaga 3 

Missivbrev 
 

Magisteruppsats, 15 hp 
Instutionen för Vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet Växjö 
Författare; Janina G Pärssinen 

Handledare; Kerstin Wikby 
 

Estetik och Omvårdnad 
 

I början av januari erhöll Ni ett mail med information om att jag påbörjat min magisteruppsats 
med fokus på rummets betydelse för patienten. Nu har det blivit dags för mig att ta nästa steg i 
processen och börja samla in data. 
Uppsatsen syftar till att kartlägga sjuksköterskans syn på estetik i hennes omvårdnadsarbete 
runt patienten. Tidigare studier beskriver patienters, anhörigas och även arkitekters och 
formgivares syn inom ämnet men ingen undersökning är gjord från ett 
sjuksköterskeperspektiv. 
 
Uppsatsen kommer utföras som en magisteruppsats om 15 högskolepoäng och resultatet 
kommer användas och redovisas som en del av studien. Datainsamlingen kommer ske genom 
enkäter riktade mot sjuksköterskor som arbetar med patientarbete inom slutenvården i Växjö. 
 
Jag kommer gärna till Er avdelning med färdigtryckta enkäter och delar ut och samlar in dem 
personligen. Vill Ni att jag ska anlända i samband med något möte eller dylikt, eller om det 
finns någon dag som passar Er bättre anpassar jag mig gärna efter detta. Insamlingen kommer 
att ske vecka 8-9 men är tillmötesgående för andra förslag. 
 
Deltagandet kommer att vara anonymt och hanteras konfidentiellt. Medverkan kommer vara 
helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att anledning behöver anges. Svaren kommer 
sammanställas i tabeller och diagram och en enskilds svar kommer ej kunna spåras. Studien 
har genomgått en rådgivande etisk bedömning i enlighet med Etiknämnden Sydost 
granskning. 
 
Om Ni har några frågor om deltagandet eller uppsatsen i sig så är Ni välkomna att kontakta 
mig på telefon (vardagar 9 – 15) eller mail. 
 
Tacksam för Ert deltagande 
 
Med vänlig hälsning 
Janina 
 
Telenr; 073 62 88 63 8 
Mail; jg222bz@student.lnu.se 



 

 

Bilaga 4 
Delar ur etikansöknings svar 

 

 
 
 

Projektet Dnr EPK 68‐2011: Estetikens betydelse för patientens väl – ur ett 
sjuksköterskeperspektiv  
 
Etikkommittén  har  tagit  del  av  din  ansökan  om  rådgivande  yttrande  över  planerad 
studie.  En  intressant  och  viktig  studie  och  vi  ser  ur  etisk  synpunkt  inga  hinder  för 
genomförande av det planerade magisterarbetet.  
 
 
Lycka till i det fortsatta arbetet  
 
Karlskrona 2011‐03‐01  
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Bilaga 5 
 

Tabell 2.Fördelningen av respondenternas svar på påståendena 1-9, 11-12 och 14-18 . Fördelningen redovisas i 
antal (n) och procent (%). Svarsalternativen är grupperade till att omfatta positiva svar (”Instämmer helt” och 
”Instämmer delvis”) och negativa svar (”Tar delvis avstånd” och ”Tar avstånd”) 
Fråga / Påstående Totalt Instämmer 

helt  
Instämmer 
delvis 

Tar delvis 
avstånd  

Tar helt 
avstånd 

1 Estetik är viktigt i omvårdnaden 154 95( 62%) 59 (38%) 0 0** 

2 Miljön har betydelse för patientens 
tillfrisknande 

154 111 (72%) 39 (25%) 4 (3%) 0** 

3 Jag ser på estetik som en självklar del i 
mitt omvårdnadsarbete 

154 36 (23%) 86 (56%) 31 (20%) 2 (1%)** 

4 Jag uppfattar mig ha tillräcklig kunskap 
om estetikens betydelse 
i omvårdnad  

154 17 (11%) 86 (56%) 45 (29%) 6 (4%)** 

5 Jag har fått kunskap om estetik som en 
del i omvårdnad i min grundutbildning 

154 27 (17%) 51 (33%) 44 (29%) 32 (21%) 

6.Jag anser(tror)att det finns ett samband 
mellan estetik och 
patientens välbefinnande 

154 96 (62%) 55 (36%) 3 (2%) 0** 

7 Jag vet(har kunskap)att det finns ett 
samband mellan estetik och 
patientens välbefinnande 

154 39 (25%) 82 (53%) 27 (18%) 6 (4%)** 

8 Jag uppfattar att våra patienter är nöjda 
med sjukhusmiljön 

154 9 (6%) 96 (62%) 38 (25%) 11 (7%)** 

9 Estetik skapar en atmosfären i rummet 
som påverkar patienten 

154 83 (54%) 67 (44%) 4 (3%) 0** 

11 Patientsalen är patientens egen sfär 154 33 (21%) 95 (62%) 22 (14%) 4 (3%)** 

12 Patientsalen är min arbetsplats 154 52 (34%) 89 (58%) 13 (8%) (0)** 

14 Jag anser att jag jämställer den 
omgivande miljön som vilken annan 
omvårdnadsåtgärd som helst 
(ex. rehabilitering, god sömn) 

154 25 (16%) 75 (49%) 47 (31%) 7 (5%)** 

15 Den omgivande miljön är viktig för 
patientens känsla av trygghet 

154 94 (61%) 55 (36%) 5 (3%) 0** 

16 Jag anser att sjuksköterskan har 
ett formellt ansvar att skapa en estetisk 
hälsofrämjande miljö 

154 19 (12%) 87 (56%) 39 (25%) 9 (6%)** 

17 Jag är varse vad 
Kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor säger 
angående vårdmiljön 

149¹ 10 (7%) 61 (41%) 60 (40%) 18 (12%) 

18 Jag uppfattar mig ha ett etiskt ansvar att 
tillrättalägga en estetisk 
hälsofrämjande miljö för patienten 

149¹ 26 (17%) 74 (50%) 44 (30%) 5 (3%)** 

** = p < 0.01; Chitvå mellan grupperna positiva respektive negativa svar 
¹ = 5 interna bortfall (3%) 
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Tabell 3.”Vad associerar du till en vårdande, stödjande miljö för patienten?”(fråga 19) Bärande kategorier 
funna genom innehållsanalys redovisas i slumpmässig ordning  till höger med förstärkande citat till vänster. 
Den interna medverkan var 75% 
Lugn och ro Lugn och rogivande miljö 

Tillgång till media Tillgång till film, tv, musik som tilltalar patient. Böcker 

Sin egen vrå Privata tillhörigheter. Tystnad. Trygghet. Skärm. Plats. Mindre ”sjukhus” 

i patientens närhet. Trygghetsingivande och avslappnande miljö för 

återhämtning eller rofylld död. 

Rummets estetik Växter. Ljus- och färgrik miljö. Tillgång till fönsterutsikt. Hemtrevligt 

Materiell omvårdnad Hjälpmedel. Avskärmning mot onödig stimuli. Dämpad belysning. 

Ljudnivå. Bekvämt. 

Konkret och abstrakt 

professionalitet 

Hoppingivande. Snabba insatser. Rätt behandlning. Trygg atmosfär med 

omvårdnadshandlingar. Mjuka händer. 

Omvårdnad Uppmuntran och stöd till självhjälp. Mat. Torrt. Varmt. God 

omvårdnandskedja. 

Fysisk och psysisk arbetsmiljö Personaltrivsel. Fungerande utrustning. Anpassade lokaler. 

Respekt för patientens egen sfär Att knacka innan man går in. Mer än en diagnos. Integritet. Patientens 

villkor. Att behandla varje pat.[sic] som en unik individ med respekt. 

Enkelsal Enkelsal. 

Fräschör Städat. Rent. Prydligt 

 
 
 
Tabell 4. ”Vad associerar du till en icke-vårdande, stödjande miljö för patienten?” (fråga 20). Resultatet av 
bärande kategorier funna i innehållsanalys redovisas i slumpmässig ordning  till höger  och med förstärkande 
citat till vänster. Den interna medverkan var 75% 
Smuts Slitna möbler, smutsiga rum. Fulla papperskorgar. 

Flersal Flersal 

Negligerad omvårdnad Osnyggt- visar en miljö där ingen bryr sig. Odelaktighet. Omflyttningar-

svårt att känna tillhörighet. Ingen avskildhet. Förtunna täcken. Tråkigt 

upplagd mat. Sänggrannen har besök när man vårdar. 

Negligerade rum Steril miljö. Stimulifattigdom. Mkt vårdprodukter i patientens närhet. 

Dålig belysning-starka lysrör. Sjukhus-look. Stökigt, grått. Övermöblerat. 

Kalt. Kallt 

Överstimulerande miljö Stökig miljö. Stora salar. Starkt ljus. Mycket saker överallt. Höga ljud. . 
Oordning, ex sängläder, kläder, mkt prylar på sängbord o fönsterbord. 

Stressad personal. Överbeläggningar 

Dålig arbetsmiljö speglas i 

bristande omvårdnad 

Bristande personalsamarbete. Dåligt bemötande. Blir sin diagnos. 
Ovänlig, stressad personal 



 

 

Bilaga 7 
Svar på fråga 21 

”Jag har uppmärksammat estetikens inverkan på patientens välbefinnande” 
 
Sängbunda uppskattar TV, radio. Läslampa, nattlampa uppskattas vid palliation. 
Ombonad miljö genererar ett lugn hos förvirrade patienter. 
En välkomnande miljö har en avslappnande effekt – ger en känsla av omhändertagenhet även 
om personalen inte är närvarande. Skarpa färger oroar. Om kalt och osnyggt så är inte 
patienten aktsam. Stora ytor – osäkerhet. Musik är avslappnande och patienten kan uttrycka 
känslor genom den. Ljus ökar välbefinnande. Att själv få placera sin säng i rummet, i mörkt 
hörn el så att man ser ut – ger trygghet. 
 
Konst. Att få skapa egen konst. Viktigt att patienten stimuleras 
Att vacker fönsterutsikt skapar positivt intryck hos patienterna. 
Fotografi på djur, nära, teckningar – patienten blir glad, trygg, känner sig hemmastad-
upplever harmoni. Genom att möblera hemtrevligt blir patienten mer bekväm med sin 
omgivning och utstrålar trygghetskänsla. En trevlig miljö piggar omedvetet upp både personal 
och patienter. Musik kan pigga upp. Fönsterplats kan pigga upp. Sängplats vid fönstret 
 
Ljusa fina rum har visat sig påverka pat., även enkelsal. Många pat. tycker det är jobbigt att 
dela sal. Uppskattar fin utsikt/fönsterplats. 
Positivt gensvar om hemtrevlig. Dep pat mår bättre av ljusa än mörker. Aktiviteter utifrån pat. 
behov. Trygghet. Ovilja att skrivas ut. Trivsel o lugn. Estetiken kan ta somatiska uttryck 
genom att; Ökad matlust. Mindre apnéer, lugnare barn. Finare SAT. Kortare vårdtid, mindre 
smärta o oro. Förbättrat nutritionsstatus. 
 
Hur ljuset är ställt på patientsalen. Extrapyssel till helg o storhelg. Musik o böcker är bra för 
välbefinnandet. Fin utsikt från patientsalarna uppskattas. Positiv kritik – julpynt. Fin utsikt 
genererar bra välmående. Uppskattar utsikt. Konst uppmärksammas. 
En bra vårdande miljö med lugn omgivning ökar pat tillfredsställning med vården. 
Att få se vad som händer utanför fönstret, få delta på distans skapar glädje. Likaså att få 
klistra upp teckningar på barnbarn. Fin utsikt skingrar tankarna och stimulerar allmänt. 
 
Att ha tv o dvd, dator. Skön säng å flexibelt arbetssätt. Eget skapande i lekterapin, tv o film 
kan avleda från allt det jobbiga. Estetik o rummet är alltid viktigt o inte minst när man är 
patient. Om man trivs i omgivningen känner man sig trygg vilket leder till ett bättre 
tillfrisknande. Leken läker. I en lugn o tilltalande miljö slapnar patienten av. Leksaker piggar 
upp. Film distraherar. Lugn miljö befrämjar trygghet och tillfrisknande. God estetik främjar 
tillit o trygghet – pat samarbetar bättre - Gladare mer tillgänglig patient. 
Har träffat pat som arbetat med bilder för att förmedla sitt mående. Lugnet, färgen o 
utrustningen ska motsvar hemmiljön. Ljus o färg. 
 
När man tar sig tid att lyssna. Omplacerar patienter som stör. 
Att se ut genom ett fönster kan påverka motivationen.   
Utsikt gynnar tillfrisknande. Välbefinnande ökar vid vård på eget rum med anhöriga. 
Belysning ljud o färg har betydelse. Störda av höga ljud, mkt ljus. Stimuli för att kunna växa o 
utvecklas. Lättare till sömns med radio. Må bra av att få komma ut på balkongen. 
Hög ljudniv å, flersal o mkt folk påverkar negativt.  Personliga tillhörigheter. Piggare av 
media och fint estetiskt. Tv/radio/musik – stimulerar el lugnar pat, håller dem sysselsatta o 
uppdaterade. Trivsel ökar med trevlig pat.sal. Estetik verkar avslappnande, lindrar smärta. 


