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Sammanfattning    

 

Inom anestesiverksamheten ställs det höga krav på att arbetsmiljön skall vara av god 

kvalitet, patientsäker och att behoven av verksamhet samt medarbetarna skall vara 

tillgodosedda. Utformningen av operationssalen ska ha minimal påverkan på säkerheten 

som för välbefinnandet av de som vårdas i operationssalen och för de som arbetar där. 

Den tidigare forskningen har påvisat att arbetsklimatet har stor inverkan på hur 

anestesisjuksköterskan upplever sin arbetsmiljö dels ur positiva perspektiv som 

arbetstillfredsställelse, arbetsglädje och dels ur negativa perspektiv som till exempel att 

det är relaterat till stress, utbrändhet samt att det finns en patientsäkerhetsrisk relaterade 

till pressade arbetsscheman och arbetsklimatet. Denna studie handlar om att utifrån ett 

helhetsperspektiv beskriva hur arbetsmiljön ser ut för anestesisjuksköterskor. Studiens 

syfte är att beskriva anestesisjuksköterskans arbetsmiljö. Studien genomfördes med en 

kvantitativ metod och den riktades till 126 anestesisjuksköterskor, från tre olika sjukhus, 

som tilldelades en enkät. Enkäten kommer från Metodicum AB och totalt svarade 44 % 

fullständigt på enkäten. Resultatet visade att majoriteten av anestesisjuksköterskorna 

ansåg att det inte har skett någon förändring det senaste halvåret gällande arbetsmiljön. 

Både positiva och negativa områden kring arbetsmiljön kom fram i denna studie. De 

negativa huvudområdena som borde förbättras för att få en positiv arbetsmiljö är de 

fysiska och ergonomiska förhållandena, påverkansmöjligheter, arbetsbelastningen och 

arbetsledningen. Till de positiva huvudområdena var det organisationens effektivitet, 

teknisk utrustning, samarbete/socialt klimat, stimulans i arbetet, upplevd kvalitet, 

kvalitetsarbete, arbetsglädje och stress som var mest framträdande. 

Anestesisjuksköterskorna var säkra på sitt yrke, upplevde ett mycket bra samarbete 

mellan anestesisjuksköterskorna och kände sig engagerade och pigga. 
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INLEDNING 

Anestesiverksamheten ställer höga krav på arbetsmiljön då den ska vara av god kvalitet, 

patientsäker och behoven av verksamhet samt medarbetarna skall vara tillgodosedda. 

Dessutom är utformningen av operationssalen viktig för att minimalt påverka 

säkerheten och stärka välbefinnandet för de som vårdas i operationssalen och för de som 

arbetar där. Halldin och Lindahl (2005, ss. 214-219) beskriver hur viktigt det är med 

dagsljus, fönster, god ventilation samt temperatur och gladare färger på en 

operationssal, allt för att undvika stress (Halldin & Lindahl 2005, ss. 214-219). 

Arbetsområdet för anestesisjuksköterskan är trångt på grund av all utrustning som finns 

i detta område. Detta kan försvåra för anestesisjuksköterskan när han/hon snabbt måste 

ingripa i en situation, för att till exempel stabilisera patientens vitalparametrar som 

blodtryck och saturation (Halldin & Lindahl 2005, ss. 214-219; Averlid & Axelsson 

2012). Att få tid till raster och kunna sitta ner i lugn och ro mellan varven, är också en 

viktig del för att få anestesisjuksköterskor att må bra och orka med det höga tempot på 

operationssalen. Ljudnivån är en annan betydelsefull faktor för att orka hålla 

koncentrationen på topp. Helst ska ljudnivån vara låg och inte variera för mycket 

(Halldin & Lindahl 2005, ss. 214-219). Arbetsmiljön är viktigt för alla och den påverkar 

oss kanske mer än vad vi tror. En arbetsmiljö som stärker anestesisjuksköterskan gynnar 

patienten i det långa loppet. Under de verksamhetsförlagda studierna, på 

anestesiavdelning, har författaren fått en liten inblick i anestesisjuksköterskans 

arbetsmiljö. Därför handlar denna studie om anestesisjuksköterskans erfarenheter av att 

arbeta i denna miljö. 

 

BAKGRUND 

Arbetsmiljön 

Wiklund Gustin och Bergbom (2012, ss. 265-275) menar att omgivningen/miljö 

refereras till den fysiska miljön med innebörden till omgivningen som personen 

befinner sig i och till den omgivningen där vårdandet sker. Det består av olika 

förhållanden till exempel personens egna hem eller samhället i stort och utifrån bland 

annat lokala, regionala, nationella förhållanden med mera. Det kan också bestå av 

ekonomiska, kulturella, sociala, politiska förhållanden som förknippas med människors 

hälsa och tid. Miljö är ett centralt begrepp då det är allt som finns runt omkring oss. 

Atmosfär (klimat, stämning), förhållande (beröring, hänsyn), omvärld (kontext, omnejd) 

och omgivning (grannskap, närhet) det är miljö. Människor reagerar och påverkas olika 

av miljön som han/hon vistas i beroende på vilka känslor som kommer till liv. Detta kan 

göra att miljön upplevs positivt eller negativt beroende på vilken individ som vistas i 

den (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, ss. 265-275). 

 

Arbetsmiljön involverar den fysiska, tekniska och sociala miljön, men också 

organisationens arbete samt arbetets innehåll. Med den fysiska miljön menas miljöns 

utformning och inredning, som till exempel ljud, ljus och ventilation. Den tekniska 

miljön involverar maskiner och redskap och med social miljö avses arbetstid, stress, 

gemenskap, samarbete och personlig utveckling. Arbetsgivaren har vissa regler och 

skyldigheter enligt arbetsmiljölagen, (1977:1160) att se till att arbetstagarna upplever 

hälsa och inte utsätts för skador i sitt arbete. Detta kräver också en samverkan parterna 
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emellan för att det skall fungera och att en bra arbetsmiljö skall skapas 

(Arbetsmiljöverket 2012b). En bra arbetsmiljö beskrivs i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, AFS 2009:2, som tar upp hur utformningen på en arbetsplats bör vara, att 

möjlighet för sittplats ska finnas, att alla ytor ska säkert och ergonomiskt kunna 

rengöras och att en viloplats ska finnas på arbetet. Arbetsmiljöverket beskriver 

dessutom i sina föreskrifter att regelbundna kontroller av arbetsmiljön ska ske 

(Arbetsmiljöverket 2012c). 

 

Skillnaden mellan den fysiska och den psykosociala miljön är att den fysiska beskrivs 

från det man ser, något man kan mäta, medan den psykosociala är hur vi upplever 

miljön. Båda är lika viktiga när en trygg och positiv miljö ska skapas (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010). 

 

Arbetsmiljöns påfrestningar 

Arbetsmiljöverket ger vartannat år ut statistik som bland annat rör hälso- och 

sjukvårdspersonal. Den senaste statistiken för just hälso- och sjukvårdsspecialister visar 

att 30 % har ont i övre delen av rygg/nacke och 20 % i nedre delen av ryggen. Dessutom 

har 22 % ont i armar och axlar, minst en dag i veckan. Kroppsligt uttröttade efter arbetet 

är 41 % av hälso- och sjukvårdsspecialisterna och 22 % har problem med sömnen på 

grund av arbetet. Hälso- och sjukvårdsspecialisterna utsätts även för hot/våld för 22 % 

av dem i yrket. Endast 9 % angav att de har ett enformigt arbete, men 75 % upplever att 

de har för mycket att göra på arbetet. Dessutom angav 61 % att arbetet är psykiskt 

påfrestande och 31 % att de har för lite inflytande över arbetet (Arbetsmiljöverket 

2012a). 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening (2012) 

beskriver i kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor, bland annat under 

säkerhet och vårdmiljö, att anestesisjuksköterskor ska kunna upptäcka risker i arbetet 

och arbeta så att arbetsrelaterade skador undviks. Dessutom är kommunikationen viktig 

mellan arbetskollegorna för en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Alla 

anestesisjuksköterskor ska kunna hantera den medicintekniska utrustningen och kunna 

genomföra de funktionskontroller som krävs (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening 2012). 

 

Den fysiska miljön 

Sjukhusmiljö kännetecknas ofta som steril och individavidentifierande. Rummen i sig 

kan även göra det svårt för patienten att orientera sig till tid och plats, vilket kan 

påverka patientens hälsa. Det är vid få tillfällen som det finns argument mot att göra 

vårdmiljön trivsam, med till exempel färg och tavlor (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

234-237). För genom olika färger som finns i inredningen kan man påverka människans 

humör. Det som är att tänka på är att en och samma färg påverkar oss olika, beroende på 

ålder, kultur, trender och den individuella relationen till just den färgen. Dessutom kan 

en och samma färg ge olika reaktioner beroende på sin placering, till exempel i taket 

eller på golvet. På inomhusgolv är det att rekommendera att ha varma färger, då det ger 

en känsla av komfort och hemtrevlig atmosfär (Soares, Jacobs, Reddy, Chakrabarti & 

Karmakar 2012). 
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Låg temperatur på operationssalen är ett dilemma för anestesisjuksköterskor (Perry 

2005). Flera studier påpekar att det är viktigt med rätt temperatur för att ha en positiv 

inverkan på hälsan och prestationen samt en temperatur som är anpassat för arbetet 

(Soares et al. 2012; Arbetsmiljöverket 2012c). Dessutom är det viktigt med en god 

ventilation för att begränsa luftföroreningar (Arbetsmiljöverket 2012c). 

 

En annan viktig del av inredningen är ljuset. Tillräckligt med ljus gör att uppgifter kan 

utföras enklare och säkrare. Det viktigaste ljuset som finns är dagsljuset, då man med 

dagsljus kan undvika depression och människan blir mer alert, vilket ger en positiv 

inverkan på hälsan och arbetstrivseln (Perry 2005; Soares et al. 2012; Arbetsmiljöverket 

2012c). 

 

Christensen (2004) skriver att ljud också är en viktig del i arbetsmiljön. Buller är ett ljud 

som ger bland annat irritation och är oönskat. Oftast är det på grund av personalen som 

ljudnivån överstiger önskad ljudnivå. Detta visade Christensen (2004) i sin studie där 

han undersökte ljudnivån i tre dygn på en allmän kirurgisk vårdavdelning (Christensen, 

2004). Buller i miljön kan leda till huvudvärk, ångest, stress och högt blodtryck (Soares 

et al. 2012). Buller kan dessutom sänka arbetskoncentrationen som i sin tur kan leda till 

sänkt ambitionsnivå, vilket kan påverka kvalitén på arbetet. Buller ska därför minimeras 

i så stor utsträckning som möjligt (Arbetsmiljöverket 2012c). Dämpade 

ljudförhållanden kan minska många irritationsmoment både för patient som för 

personal. Detta är ett exempel på att den fysiska och psykosociala miljön samverkar 

med varandra (Theorell 2003, s. 73). 

 

Vårdpersonal har många fysiska krav i arbetet som inkluderar tunga lyft, att trycka/dra 

och arbeta i extrema och påfrestande kroppsställningar för att hantera patienter och 

utrustning. Dessa fysiska krav kan öka risken för belastningsskador som till exempel 

rygg- och handvärk. Om ergonomin är anpassad till arbetsmiljön minskar risken för 

dessa skador och ökar produktiviteten och kvalitén på arbetet. Dessutom ger en bra 

ergonomi en ökad tillfredsställelse bland arbetarna. Det som också kan ge 

belastningsskador är högt arbetstempo, monotont arbete, låg arbetstillfredsställelse, lite 

beslutsutrymme och stress på arbetet (Waters 2010).  

 

Den sociala miljön 

Stress och arbetskollegors stöd 

Stress beskriver en fysiologisk reaktion i kroppen då människan rustar sig för en 

kamp/flykt. Människan är hormonellt byggd för fysiska utmaningar och behöver 

urladdningar med jämna mellanrum. Dock har vi i dagens samhälle svårt att få ut dessa 

stresshormoner utan istället lagrar vi dem. Detta får en negativ inverkan på kroppen i 

det långa loppet (Agervold 2001, ss. 60-68; Norrman Brandt 2006, ss. 186-188). Med 

fysisk aktivitet kan människan dock hålla stresshormonerna på en icke skadlig nivå och 

samtidigt få ett tillskott av de lugnande hormonerna (endorfinerna). Det finnas många 

olika orsaker till att stress skapas som till exempel när man är arg, irriterad eller orolig 

över en specifik händelse (Norrman Brandt 2006, ss. 187-188). Stress kan också uppstå 

på grund av långa/många arbetstimmar, övertid och höga förväntningar på ens 

prestationer (Waters 2010). Dessutom kan utanförskap och utfrysning skapa en stress 
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som människan verkligen inte mår bra utav. Människan kan inte klara sig utan 

stressreaktioner. Det som är viktigt är att den långvariga stressen undviks, då det är den 

människan mår dåligt av. Vi som individer tål olika mycket, men alla behöver få tid till 

avkoppling och återhämtning (Norrman Brandt 2006, ss. 187-188). En gynnsam 

situation på jobbet är när individen har höga och tydliga krav i sitt arbete och dessutom 

kontroll över sitt jobb. En balans mellan stress och hälsa har då infunnit sig och 

människan är som mest effektiv/aktiv i sitt arbete (Agervold 2001, ss. 42-43; Norrman 

Brandt 2006, ss. 188-189). Dock för sjuksköterskor ställer arbetet höga krav men de har 

en låg kontroll över sitt arbete, vilket innebär att arbetet har en hög anspänning som 

leder till psykisk belastning och stress (Norrman Brandt 2006, ss. 189-190). Den 

negativa stressen kan man känna igen genom till exempel sömnsvårigheter på grund av 

olust kring arbetet, konstant irritation, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, 

ryggsmärtor och eksem som debuterar eller blir värre. Det är inte bara arbetet som styr 

hur stressade vi blir, utan även privatlivet och vår personlighet (Agervold 2001, ss. 72-

75; Norrman Brandt 2006, ss. 191-198). Agervold (2001 ss. 60-62) och Theorell (2003 

ss. 67-71) beskriver att både den fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljön kan 

leda till sjukdom, vantrivsel och stress. Stress kan i sin tur leda till astmasjukdomar, 

nedsatt immunförsvar, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetsmiljön påverkar vår 

nivå av stress, otillfredsställelse och sjukfrånvaro (Agervold 2001, ss. 60-62; Theorell 

2003, ss. 67-71). För att klara av stressen på jobbet är stödet från kollegor och chefer 

oerhört viktigt enligt Agervold (2001 ss. 46-51) och Norrman Brandt (2006 ss. 189-

190). Dessutom stärks man som individ om man kan ha inflytande över sitt arbete och 

motivationen ökas när utrymme finns för att lära sig nya saker, så man utvecklas som 

individ (Agervold 2001, ss. 46-51). Stress och utbrändhet kan minska om stödet finns, 

från såväl arbetskollegor, familj och vänner. För att människan ska uppleva hälsa och 

minimera stress så behövs en balans i livet infinna sig. Balans mellan arbetet, sig själv 

och det sociala måste finnas. Alla delarna är viktiga för att vi ska må bra (Norrman 

Brandt 2006, ss. 190-201). 

 

Enligt Perry (2005) finns det många olika sätt att hantera denna stress som till exempel 

genom att skämta eller komma med roliga kommentarer. Till ledningen kan personalen 

också vända sig för att hantera stressen/problemet på jobbet. Dock är det inte alltid som 

ledningen lyssnar eller att personalen känner sig trygg att gå till ledningen (Perry 2005).  

 

Andra stressfaktorer utanför själva operationssalen är till exempel arbetsbelastningen 

och arbetsschema. Tung arbetsbelastning kan bero på oförmåga att gå på rast och brist 

på personal. Dessutom finns stressfaktorer för anestesisjuksköterskor som till exempel 

förlossning av för tidigt födda barn, dödsfall och komplikationer för patienten. 

Arbetsmiljön är också en stressfaktor för anestesisjuksköterskor, då det bland annat kan 

vara trångt om utrymme att hantera patienten och all anestesiutrustning som finns på 

operationssalen. Ont om tid innan operation, i förberedelserummet, ses också som en 

stressfaktor då det är lätt att missa viktig information från patienten (Perry 2005). 

 

Arbetstillfredsställelse 

Miljön kan ge individer engagemang och påverkar på så sätt hälsan och välbefinnandet 

positivt, då individerna får ork till att delta i möten med andra människor och tar tag i 

olika aktiviteter (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Några av de väsentligaste 
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hälsofrämjande faktorerna är beteende av nära medarbetare, speciellt deras personlighet 

och samarbetsförmåga, samt att gruppsamarbetet behöver fungera bra för en ökad 

patientsäkerhet (Perry 2005; Averlid & Axelsson 2012). Dessutom motverkar man 

utbrändhet om medarbetarnas stöd finns, vid en god kommunikation och vänskap bland 

medarbetarna. För att stärka anestesisjuksköterskans arbetstillfredsställelse är det viktigt 

att organisationen inser anestesisjuksköterskans fulla potential enligt Meeusen, van 

Dam, Brown-Mahoney, van Zundert och Knape (2011a). Arbetsklimatets egenskaper 

spelar en betydelsefull roll för att förebygga utbrändhet och öka arbetstillfredsställelsen. 

Dessutom är det angeläget att organisationen strävar efter att uppnå högre 

arbetstillfredsställelse bland sina anställda, genom att påverka arbetsklimatets 

egenskaper. Stöd från till exempel en handledare kan vara ett verktyg att skapa ett bättre 

arbetsklimat och tillfredsställelse (Meeusen, van Dam, Brown-Mahoney, van Zundert, 

& Knape 2011b). 

 

Med ett positivt arbetsklimat kan man vinna mycket, då det bland annat stärker 

arbetstillfredsställelsen, prestationsförmågan och engagemanget i arbetet (Angelöw 

2002, ss. 73-77; Perry 2005; Averlid & Axelsson 2012). För att få ett positivt 

arbetsklimat är det viktigt att tillåta prestation och initiativ, använda sin spontanitet, 

vara sig själv och uppmuntra fritt tänkande. Detta skapar en bra arbetsplats där det finns 

ett positivt arbetsklimat, arbetsglädje, gemenskap och samarbete (Angelöw 2002, ss. 73-

77).  

 

Organisationens arbete 

Chefernas påverkan 

Enligt Averlid och Axelsson (2012) uppfattar anestesisjuksköterskor det som att 

cheferna fastställer arbetsförhållandena och att de inte är intresserade av att inleda 

hälsofrämjande aktiviteter, vad gäller fysisk aktivitet eller hälsofrämjande aktivitet. De 

tror att cheferna upplever det som det var ens egna personliga ansvar. Många 

anestesisjuksköterskor anser att det är viktigt att hålla sig i god fysisk form för att kunna 

hantera den krävande arbetssituationen. Anestesisjuksköterskor upplever också att det 

finns lite tid för att reflektera över sin arbetsrelaterade uppgifts prestanda. De upplevde 

och tyckte att deras chefer verkligen ville ta hand om dem samt anpassa arbetsplatsen 

efter deras behov och önskemål, men deras erfarenhet visade att cheferna många gånger 

saknade både förmåga och tid att göra det. Istället verkade det som att bara de ledande 

medarbetarna och anställda med nedsatt arbetsförmåga eller särskilda behov fick den 

uppmärksamhet från cheferna gällande anpassning av arbetsplatsen (Averlid & 

Axelsson 2012).   

 

Arbetsmiljö för vårdande 

Enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012, ss. 265-275) har begreppet miljö tidigare 

inte varit särskilt viktigt för vårdvetenskaplig teori, men börjar nu bli ett mer och mer 

viktigt begrepp. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver hur viktigt det är med 

en stödjande miljön för att öka upplevelsen av trygghet för patient samt anhöriga och 

bidra med arbetstillfredsställelse för vårdpersonalen. 
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En viktig del i omvårdnaden är att skapa en miljö som stimulerar hälsa och friskhet. En 

miljö som har ren luft, goda relationer och kommunikation ger en trygghet och trivsel 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 233-237; Wiklund Gustin & Bergbom 2012, ss. 265-

275). Patienter känner sig sällan bekväma i högteknologiska miljöer på grund av den 

ogästvänliga miljön, som bland annat har besvärande ljud och larm från 

övervakningsutrustningen och starkt ljus. Den viktigaste delen av miljön är 

människorna i den. Det är människorna som kan få den högteknologiska miljön att bli 

en trygghet (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, ss. 265-275). 

 

Florence Nightingales miljömodell av omvårdnad involverar tretton centrala perspektiv 

som berör bland annat; ventilation, värme, ljud (undvikandet av plötsliga oljud och att 

försöka ha en minimal ljudnivå) och tillräckligt med ljus. Nightingales vårdmiljö 

faktorer inkluderade aspekter båda ur ett utåt perspektiv som till exempel temperatur, 

bäddning, ventilation och ur ett inåt perspektiv som mat, vatten och mediciner. Virginia 

Henderson berör också vårdmiljöns aspekter genom sina 14 vårdkomponenter av 

omvårdnad. Genom att bemöta patientens behov vad gäller ljus, atmosfärsförhållanden, 

vatten, estetik, kontrollera ohyra, förebygga mekanisk skada, att ge och underhålla en 

sanitär miljö, desinfektion och sterilisation samt att förebygga och ha kontroll över 

infektion (Butts & Rich 2011, ss. 383-412). 

 

Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim anser att miljön är en viktig del i 

omvårdnadens kunskapsutveckling och att det är en gemensam källa till att förstå klient, 

klient-sjuksköterska samt praktiska domäners fenomen. Miljödomänen består av 

fysiska, sociala och symboliska komponenter som varierar över tid och rum samt inom 

olika sammanhang. Miljön är den yttre världen som omger klienten samt bildar dess 

sammanhang i vilket klienten och sjuksköterskan utbyter och ger omvårdnad. Kim 

menar att sjuksköterskan kan påverka klientens miljö, då det är denna person som kan 

ge klienten stimuli och spänning i miljön. Den fysiska miljön kan bland annat ge buller, 

värme, trängsel och effektivitet. Detta påverkar människans hälsa på olika sätt beroende 

på dennes anpassningsbarhet. Till stor del påverkas människans hälsa, fysisk som 

psykisk, på grund av sociala faktorer som arbetssituation och grupptillhörighet. Kim 

beskriver också att ofta är hälso- och sjukvårdens miljö en källa för problematiska 

upplevelser för klienten. Samtidigt kan en vårdmiljö vara orsak till en positiv påverkan 

på klientens återhämtning (Kim 2010, ss. 219-266). 

 

Påverkan på patientsäkerheten 

I en studie av Laschinger och Leiter (2006) visade de att patientsäkerheten är förknippat 

med kvaliteten på arbetsmiljön för sjuksköterskor, och att utbrändhet och engagemang 

hade en viktig del i detta. När arbetsmiljön stödde sjuksköterskornas yrkesutövning blev 

de mer engagerade i deras arbete och därmed blev omvårdnaden av patienten säkrare. 

Det var vid ett starkt ledarskap som förutsättningarna fanns för engagemang i arbetet. 

En negativ påverkan på omvårdnadskvalitén och säkerheten för patienten kan fås när 

sjuksköterskorna känner av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Detta för att 

sjuksköterskorna då får en dålig attityd och prestation i arbetet. Utbrändhet kan fås om 

sjuksköterskan har för mycket jobb att göra på för kort tid, på grund av för lite resurser 

på jobbet eller på grund av brist på kontroll och saknad av socialt stöd (Laschinger & 

Leiter 2006). 
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Patienter har en lägre risk för att dö om de vårdas av sjuksköterskor som har en positiv 

vårdmiljö visar en studie av Aiken, Clarke, Sloane, Lake och Cheney (2008). För att 

uppnå en hög kvalitet i vården måste vårdmiljön vara optimalt anpassad för 

sjuksköterska och patient, till exempel med en tillräcklig bemanning. På de sjukhus som 

hade sämre vårdmiljöer rapporterades högre utbrändhet och missnöje bland 

sjuksköterskorna, än vid de med en bra vårdmiljö. Dessa sjukhus hade också dålig 

kvalitet på vården. De sjuksköterskor som jobbade på sjukhus som hade de sämre 

vårdmiljöerna, kunde inte heller tänka sig att rekommendera deras sjukhus för 

familjemedlemmar. Det var en 14 % lägre risk att patienter dog på sjukhus med bättre 

vårdmiljöer än på sjukhus med sämre vårdmiljö. Dessutom var den kirurgiska 

dödligheten mer än 60 % högre i dåligt bemannade sjukhus med sämre miljöer än på 

sjukhus med de bättre vårdmiljöerna och högre bemanning. För att förbättra både för 

sjuksköterskan och för patienten behövs bättre bemanning och en mer stödjande miljö 

(Aiken et al. 2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom sjukhusen och anestesiverksamheten ställs det höga krav på att miljön skall vara 

av god kvalitet, patientsäker och att behoven av verksamhet samt medarbetarna skall 

vara tillgodosedda. Bland annat skall den medicintekniska utrustningen fungera, 

utrustningen skall vara säker, hygieniskt och ergonomiskt anpassad. Utformningen av 

operationssalen där anestesisjuksköterskan vistas i, ska ha minimal påverkan på 

säkerheten som för välbefinnandet av de som vårdas i operationssalen och för de som 

arbetar där. Det skall finnas tillgång till gott om utrymme, god belysning, ventilation, 

temperatur med mera. Den tidigare forskningen som bedrivits har fokuserat på 

anestesisjuksköterskans vårdmiljö ur ett psykosocialt, subjektiv perspektiv, men 

eftersom den objektiva också går hand i hand med vårdmiljön och är mindre beskrivit 

behöver vårdmiljön studeras närmre ur ett helhetsperspektiv och om vårdmiljöns 

utformning påverkar anestesisjuksköterskans självständiga arbete samt om den är en 

optimal vårdmiljö. 

 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva anestesisjuksköterskans arbetsmiljö. 

 

METOD 

Metodval 

En kvantitativ studie i form av en enkät valdes till denna studie, då det ansågs mest 

lämpligt för att få svar på studiens syfte. Nyberg (2000, ss. 100-102) beskriver att vid en 

kvantitativ studie samlar forskaren ihop information som omvandlas till bland annat 

siffror för att kunna göra statistiska analyser. Trost (2012, ss. 9-11) beskriver att 

fördelen med en enkät är att den svarande själv svarar på frågorna, utan någon 

inblandning från forskaren. Dessutom kan forskaren lättare ställa de mer 

personliga/jobbiga frågorna (Trost 2012, ss. 9-11). 

 



 8 

Urval 

Urvalet bestod av alla anestesisjuksköterskor som arbetar inom två sjukhusgrupper (i 

fortsättningen benämnda sjukhus A, sjukhus B och sjukhus C) i Västsverige. Dessa 

valdes för att praktiskt kunna genomföra denna studie på avsatt tid. Vid sjukhus A fick 

50 anestesisjuksköterskor enkäten, 40 vid sjukhus B och 36 stycken vid sjukhus C. 

Totalt tilldelades enkäten till 126 stycken anestesisjuksköterskor. 

 

Enkäten 

Enkäten (se bilaga 1) kommer från Metodicum AB, som har godkänt att enkäten kunde 

användas till denna studie. Det finns inget dokumenterat om enkäten är validitets- och 

reliabilitetstestad (Metodicum AB 2009). Enkäten innehåller frågor kring nuvarande 

arbete/allmänt, fysiska och ergonomiska förhållanden, hot och mobbing, 

organisationens effektivitet, påverkansmöjligheter, arbetsbelastning, teknisk utrustning, 

arbetsledning, samarbete/socialt klimat, stimulans i arbetet, osäkerhet om 

arbetssituation, upplevd kvalitet, kvalitetsarbete, besvär och till sist arbetsglädje och 

stress (se bilaga 1). Enkäten innehåller totalt 14 frågeområden och ett område med 

bakgrundsfrågor. De 14 frågeområdena innehåller 2-9 variabler förutom frågeområdet 

upplevd kvalitet som endast innehåller en. Totalt fick anestesisjuksköterskorna svara på 

77 frågor med olika svarsalternativ. Dessa svarsalternativ är utformade enligt 

Likertskalan som Ejlertsson (2005, s. 91) beskriver som en attitydskala, där de 

deltagande får ta ställning i olika grad till ett antal olika påstående inom ett 

ämnesområde. Det var endast under området nuvarande arbete/allmänt som 

anestesisjuksköterskorna fick svara i fri text på de två inledande frågorna om avdelning 

och basenhet/klinik. Resterande av frågorna i enkäten hade fasta svarsalternativ. De 

delfrågor (items) som ingick i varje huvudvariabel i enkäten reliabilitetstestades i 

statistikprogrammet SPSS med hjälp av analysmetoden Cronbachs Alpha (se tabell 1). 

Enligt Ejlertsson (2005, s. 104) bör värdet ligga på 0,7 eller högre för att accepteras, 

men att värden strax under 0,7 har accepterats vid fler olika tillfällen. 

 

Tabell 1 – Cronbachs Alpha 

Huvudvariabel Cronbachs Alpha värde 

Fysiska och ergonomiska 

förhållanden 

0,79 

Organisationens 

effektivitet 

0,76 

Påverkansmöjligheter 0,74 

Arbetsbelastning 0,85 

Teknisk utrustning 0,67 

Arbetsledning 0,83 

Samarbete/socialt klimat 0,74 

Stimulans i arbetet 0,68 

Osäkerhet om 

arbetssituation 

0,92 

Kvalitetsarbete 0,84 

Besvär/psykosomatiskt 0,67 

Arbetsglädje och stress 0,86 



 9 

  

 

Enkäten överfördes till en webbaserad form (se bilaga 1) med hjälp av 

www.webbenkater.com och under ämnesområdet nuvarande arbete/allmänt gjordes 

några små förändringar jämfört med originalenkäten. Frågan om yrke togs bort då de 

deltagandes yrke redan var känt. 

 

Datainsamling 

Information om studien och dess syfte lämnades först ut muntligt till respektive 

verksamhetschef på de berörda sjukhusen för att sedan lämnas skriftligt i samband med 

att enkäten skickades ut. När enkäten var klar och studien var godkänd av respektive 

verksamhetschef, fick författaren hjälp av respektive huvudhandledare, för studenter, på 

varje sjukhus att skicka ut enkäten via mail till alla anestesisjuksköterskor på respektive 

arbetsplats. Den mail som användes var anestesisjuksköterskornas jobbmail, då denna 

mail var den som fanns att tillgå. Efter två veckor skickades en första påminnelse ut och 

en andra påminnelse skickades ut efter ytterligare två veckor. Enligt Trost (2012, ss. 

117-118) är det svårt att veta exakt när forskaren ska skicka ut påminnelser. Det gäller 

att hitta en bra medelväg där påminnelserna varken kommer för glest eller för tätt (Trost 

2012, ss. 117-118). Två veckors mellanrum kan anses vara en bra tidsperiod, då 

författaren av personlig erfarenhet vet att jobbmailen inte läses varje dag. Av de 126 

som tilldelades enkäten svarade 66 på enkäten. Det externa bortfallet blev 60 stycken 

(48 %). Ejlertsson (2005, s. 25) beskriver externt bortfall som de som inte vill eller har 

möjlighet att delta i studien. Medan det fanns ett internt bortfall i 11 (9 %) av de 

besvarande enkäterna. Internt bortfall innebär enligt Ejlertsson (2005, s. 25) att alla 

frågor på enkäten ej är besvarade av den deltagande. Denna studies totala bortfall blev 

56 % (71 stycken av 126). Vilket innebär att enkäten besvarades fullständigt av 44 %. 

 

Dataanalys 

Med hjälp av www.webbenkater.com samlades svaren in från enkäten och resultatet 

kunde direkt exporteras till statistikprogrammet SPSS. Sammanställningen av resultatet 

har sedan grundligt analyserats, för att kunna dra jämförelser och slutsatser. Med hjälp 

av diagram och förtydligande text har sedan resultatets redovisats. Statistikprogrammet 

SPSS användes också för att göra statistiska jämförelser, där signifikansnivån α <0,05 

användes. 

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att ha respekt för människan, skydda identiteten, värdigheten och 

människans rättigheter när de deltar i forskning. Det är viktigt att de som deltar i studien 

vet om att det sker helt frivilligt och att de som deltar kan dra sig ur vilken stund som 

helst. Ett informerat samtycke från de som deltar är alltså ett viktigt krav för forskaren. 

Information om studiens syfte och metod är även viktiga delar (Nyberg 2000, ss. 35-38; 

Helsingforsdeklaration 2008; Vetenskapsrådet 2011). Detta togs i beaktning när studien 

genomfördes. Godkännande kom från de berörda verksamhetscheferna och information 

om studien och dess syfte lämnades i samband med enkäten till de som deltog. 

Dessutom förklarades det att deltagandet sker med full anonymitet och är helt frivilligt. 

http://www.webbenkater.com/
http://www.webbenkater.com/
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RESULTAT 

Av de 55 som svarade fullständigt på enkäten var 13 % (n = 7) män och 87 % (n = 48) 

kvinnor. Totalt hade 13 % en arbetsledande befattning. Deltagande från alla 

ålderskategorier fanns representerade. Dock kom flest svar från åldersgruppen 40-49 år 

(n = 19). Ingen av de deltagande hade jobbat som anestesisjuksköterska mindre än ett år 

och en klar majoritet hade jobbat i 10 år eller mer (n = 36). 

 

Fysiska och ergonomiska förhållanden 

Det som skiljde sig mest av frågorna om de fysiska och ergonomiska förhållandena var 

att anestesisjuksköterskorna besvärades av dåliga klimatförhållanden, se figur 1. Där 

hela 69 % ofta/mycket ofta besväras av dåliga klimatförhållanden som till exempel 

instängd eller torr luft, dragigt och varierande temperatur. 

 

Figur 1 – Besväras av dåliga klimatförhållanden 

 

Andra områden som anestesisjuksköterskorna mer ofta än sällan besväras av är 

”oljud”/buller, trånga utrymmen/arbetsytor i arbetet och svåra/obekväma 

arbetsställningar. Det fanns även områden där anestesisjuksköterskorna mer sällan än 

ofta besvärades av som dåliga ljusförhållanden, kroppsansträngningar och ensidiga 

arbetsrörelser. På frågan om de fysiska och ergonomiska förhållandena hade förändrats 

sig det senaste halvåret svarade 84 % att det inte var någon skillnad. 

 

Organisationens effektivitet 

Majoriteten av anestesisjuksköterskorna, 87 %, ansåg att de hade tillräckligt med 

information om det som hade betydelse för arbetet ofta/mycket ofta, se figur 2. 
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Figur 2 – Tillräckligt med information om det som har betydelse för arbetet 

 

En annan fråga under detta ämnesområde var om arbetsledningen följer upp de beslut 

som fattas. Där svarade majoriteten av anestesisjuksköterskorna (40 %) att det sker 

ibland, och 27 % ansåg att det sker ofta. På frågan om anestesisjuksköterskan oroade sig 

för att inte klara av arbetsuppgifterna svarade hela 69 % mycket sällan, se figur 3. 

Dessutom var 60 % av anestesisjuksköterskorna mycket sällan tveksamma på hur de på 

bästa sätt ska lösa arbetsuppgifterna. Organisationens effektivitet försvårade överlag 

mycket sällan/sällan anestesisjuksköterskans arbete och har det senaste halvåret inte 

förändrats enligt 66 % av de deltagande och förändrats till det sämre enligt 14 %. 

 

Figur 3 – Oroar sig för att inte klara av arbetsuppgifterna 

 

Påverkansmöjligheter och arbetsbelastning 

Enligt 42 % av anestesisjuksköterskorna kan de själva bestämma hur de ska lägga upp 

och genomföra sina arbetsuppgifter ofta. Denna studie visade också att 64 % mycket 

sällan/sällan kan påverka beslut som rör förändringar i arbetet. Majoriteten av 

anestesisjuksköterskorna, 76 %, ansåg dessutom att ingen förändring har skett det 

senaste halvåret gällande påverkansmöjligheterna och 13 % svarade att det hade blivit 

sämre påverkansmöjligheter. 

 

När det kom till arbetsbelastningen för anestesisjuksköterskorna svarade 65 % att de 

besvärades ofta/mycket ofta av brådska och knappa tidsmarginaler i arbetet. Endast 6 % 

av anestesisjuksköterskorna ansåg att de aldrig hade sådan tidspress att de inte hann 

med att prata med arbetskamrater, patienter eller inte hade tillräckligt med 

lunch/matrast, medan 42 % ansåg att de hade det ibland. Nästan 73 % av de deltagande 

anestesisjuksköterskorna ansåg att det inte var någon skillnad i förändringen av 
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arbetsbelastningen det senaste halvåret och 13 % angav att det hade förändrats till det 

sämre. 

 

Teknisk utrustning 

Anestesisjuksköterskorna skattade sig själva hur mycket de fullt ut klarar av den 

medicinsk-tekniska utrustningen samt datorutrustningen. Totalt ansåg 84 % att de 

klarade av att hantera den medicinsk-tekniska utrustningen och 78 % angav detta för 

datorutrustningen. 

 

Arbetsledningen 

De frågor som ställdes om arbetsledningen fick mestadels negativa svar. Majoriteten 

(47 %) ansåg att deras närmaste överordnade mycket sällan/sällan frågade om deras 

åsikter. Dessutom ansåg 64 % att de aldrig/sällan uppmuntras till att utveckla deras 

kompetenser i arbetet genom till exempel utbildning. Det mest positiva kom från frågan 

om anestesisjuksköterskorna uppmuntras av överordnad personal att ta egna initiativ när 

det gäller att självständigt lösa problem, där 27 % hade svarat ofta. När 

anestesisjuksköterskorna fick skatta om/hur samarbetet och stödet med arbetsledningen 

hade förändrats det senaste halvåret, ansåg 71 % att det inte var någon skillnad och 13 

% att det hade förändrats till det sämre. 

 

Samarbete/socialt klimat 

På frågan hur samarbetet i arbetsgruppen fungerade svarade hela 49 % mycket bra. 

Ingen hade skattat samarbetet i arbetsgruppen som uselt eller mycket dåligt, se figur 4. 

Med samarbetet i arbetsgruppen menas om anestesisjuksköterskan till exempel får hjälp 

av arbetskamraterna om det ”kör ihop sig”. 

 

Figur 4 – Hur samarbetet i arbetsgruppen fungerar 

 

På frågan hur samarbetet mellan de olika arbetsgrupperna fungerade svarade 71 % 

ganska bra/mycket bra. Ingen svarade enligt alternativen uselt eller mycket dåligt. Till 

sist under frågeområdet ”Samarbete/socialt klimat” fick anestesisjuksköterskorna svara 

på hur stämningsläget som helhet är på arbetsplatsen. Nu svarade 44 % ganska bra och 

som sämst svarade 4 % ganska dåligt, se figur 5. Förändringen det senaste halvåret har 

enligt 71 % inte förändrats gällande samarbete/socialt klimat. 

 

0

5

10

15

20

25

30

Uselt Mycket

dåligt

Ganska

dåligt

Både

bra/dåligt

Ganska bra Mycket

bra

Utmärkt



 13 

Figur 5 – Stämningsläget som helhet på arbetsplatsen 

 

När anestesisjuksköterskorna fick frågan om hur vanligt det är att de utsätts för hot/våld 

från patienter och anhöriga, var det 96 % som svarade aldrig/mycket sällan. Kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen, som till exempel utfrysning, förnedring, förlöjligande 

och förtal hade 18 % utsatts för det senaste året.  

 

Stimulans i arbetet 

Anestesisjuksköterskorna fick svara på om deras arbete ställer höga krav på 

problemlösning. Där återfanns de flesta svaren (60 %) på ofta/mycket ofta. Endast 2 % 

svarade sällan. På frågan om anestesisjuksköterskorna har möjlighet att utveckla deras 

speciella färdigheter eller kunskaper i arbete, svarade majoriteten (42 %) ibland, 2 % 

aldrig och 6 % alltid. Stimulerande arbetsuppgifter tycker 65 % av 

anestesisjuksköterskorna att de ofta/mycket ofta har, se figur 6. Återigen skattades 

förändringen för det senaste halvåret, denna gång för stimulans i arbetet, där majoriteten 

(78 %) svarade ingen skillnad. 

 

Figur 6 – Stimulerande arbetsuppgifter 

 

Osäkerhet om arbetssituation 

Anestesisjuksköterskorna fick svara på om de oroade sig för att arbetsplatsen ska 

omorganiseras och om de oroade sig för att deras arbetsuppgifter ska förändras. 

Majoriteten (33 %) oroade sig ibland för att arbetsplatsen ska omorganiseras och 31 % 

oroade sig sällan för att deras arbetsuppgifter ska förändras. Avseende förändringen det 

senaste halvåret ansåg 71 % att det inte var någon skillnad för osäkerhet om 

arbetssituation och 13 % till det sämre. 
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Upplevd kvalitet och kvalitetsarbete 

I enkäten fick anestesisjuksköterskorna även svara på om de som patient skulle vara 

nöjd med den vård som de gav på deras avdelning. Majoriteten, 62 %, angav att de är 

nöjda med vården som de gav på avdelningen. 

 

Frågorna under kvalitetsarbete tog upp om anestesisjuksköterskorna känner till 

kvalitetsmålen på arbetsplatsen, och om de på arbetsplatsen diskuterat hur de ska uppnå 

de ställda kvalitetsmålen. Svaren var spridda över svarsalternativen där bland annat 22 

% absolut kände till kvalitetsmålen och 35 % hade svarat ”både ja och nej” om det 

diskuteras hur kvalitetsmålen ska uppnås. Detta område, kvalitetsarbete, fick 

anestesisjuksköterskorna också skatta hur det hade förändrats det senaste halvåret, 73 % 

ansåg att det inte var någon skillnad. 

 

Besvär, arbetsglädje och stress 

De deltagande anestesisjuksköterskorna fick svara på om de haft besvär i nacken, 

axlarna och/eller handlederna, i ländryggen, av irriterad eller torr hud (klåda, utslag, 

allergi), av irriterade slemhinnor (i svalg, näsa, ögon), av ”orolig mage”, av huvudvärk 

och av sömnproblem de senaste tre månaderna. Majoriteten av anestesisjuksköterskorna 

(64-85 %) angav att de hade något av de besvär, som beskrivits ovan, enligt 

svarsalternativen någon gång ibland till aldrig. Däremot hade 13 % varje dag besvär 

med nacken, axlarna och/eller handlederna. Anestesisjuksköterskorna fick också svara 

på om det känt sig engagerad och/eller pigg, otålig och/eller irriterad, nöjd och/eller 

tillfredsställd, ineffektiv och/eller tankspridd, trött och/eller likgiltig, avspänd och/eller 

harmonisk, frustrerad och/eller missnöjd och koncentrerad och/eller handlingskraftig i 

arbetet de senaste tre månaderna. Engagerad och/eller pigg hade 73 % ofta/mycket ofta 

känt sig det senaste, se figur 7. 

 

Figur 7 – Känt sig engagerad och/eller pigg i arbetet 

 

Mer än hälften av anestesisjuksköterskorna (51 %) angav att de mycket sällan hade känt 

sig trött och/eller likgiltig de senaste tre månaderna. Ingen kände sig trött och/eller 

likgiltig mycket ofta eller alltid, och endast 2 % kände sig trött och/eller likgiltig ofta, se 

figur 8. 
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Figur 8 – Känt sig trött och/eller likgiltig i arbetet 

 

Hela 47 % av anestesisjuksköterskorna hade känt sig avspänd och/eller harmonisk ofta 

de senaste tre månaderna och endast 2 % hade känt det sällan respektive aldrig. 

Majoriteten (47 %) av anestesisjuksköterskorna hade mycket sällan känt sig ineffektiv 

och/eller tankspridd och 69-71 % hade ofta/mycket ofta känt sig koncentrerad och/eller 

handlingskraftig samt nöjd och/eller tillfredsställd. Därtill hade 55 % mycket 

sällan/sällan känt sig otålig och/eller irriterad samt frustrerad och/eller missnöjd. 

  

Statistiska jämförelser 

Regressionsanalyser gjordes som inte visade något samband mellan huvudvariablerna 

(till exempel påverkansmöjligheter och arbetsledning) och hur länge man har jobbat 

som anestesisjuksköterska eller deras ålder. Analysen, där varje beroende variabel har 

analyserats var för sig, visade vidare på ett antal samband där α <0,05, se tabell 2. Det 

framkom att den fysiska miljön påverkas av arbetsbelastningen och arbetsledningen. 

Organisationens effektivitet påverkas av arbetsbelastning, samarbete/socialt klimat och 

osäkerhet om arbetssituation och arbetsledningen påverkas av de fysiska och 

ergonomiska förhållandena. Samarbete/socialt klimat påverkas av organisationens 

effektivitet och arbetsglädje och stress. Arbetsglädje och stress påverkas i sin tur av 

samarbete/socialt klimat, osäkerhet om arbetssituation och kvalitetsarbete.  

 

Tabell 2 – Regressionsanalys 

Regressionsanalys Variabel B Std. 

Error 

Beta α 

A - beroende 

variabel: fysiska 

och ergonomiska 

förhållanden 

Organisationens 

effektivitet 

0,047 0,199 0,038 0,814 

 Påverkansmöjligheter -0,056 0,102 -0,073 0,582 

 Arbetsbelastning 0,311 0,103 0,458 0,004 

 Teknisk utrustning 0,082 0,079 0,120 0,308 

 Arbetsledning -0,249 0,104 -0,322 0,021 

 Samarbete/socialt 

klimat 

-0,130 0,149 -0,135 0,385 

 Stimulans i arbetet -0,007 0,117 -0,009 0,950 

 Osäkerhet om 

arbetssituation 

-0,039 0,078 -0,078 0,620 
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 Kvalitetsarbete -0,021 0,069 -0,046 0,763 

 Besvär/psykosomatiskt 0,012 0,073 0,020 0,874 

 Arbetsglädje och stress 0,168 0,165 0,173 0,317 

B – beroende 

variabel: 

organisationens 

effektivitet 

Fysiska och 

ergonomiska 

förhållanden 

0,028 0,117 0,034 0,814 

 Påverkansmöjligheter -0,038 0,078 -0,062 0,624 

 Arbetsbelastning 0,238 0,079 0,432 0,004 

 Teknisk utrustning 0,027 0,061 0,049 0,659 

 Arbetsledning 0,017 0,084 0,027 0,844 

 Samarbete/socialt 

klimat 

-0,224 0,110 -0,286 0,047 

 Stimulans i arbetet 0,139 0,087 0,215 0,115 

 Osäkerhet om 

arbetssituation 

0,153 0,055 0,378 0,008 

 Kvalitetsarbete -0,029 0,052 -0,079 0,582 

 Besvär/psykosomatiskt 0,026 0,055 0,054 0,641 

 Arbetsglädje och stress 0,052 0,128 0,067 0,683 

C – beroende 

variabel: 

arbetsledning 

Fysiska och 

ergonomiska 

förhållanden 

-0,475 0,198 -0,368 0,021 

 Organisationens 

effektivitet 

0,055 0,275 0,034 0,844 

 Påverkansmöjligheter -0,051 0,141 -0,051 0,719 

 Arbetsbelastning 0,130 0,156 0,148 0,408 

 Teknisk utrustning -0,018 0,111 -0,020 0,875 

 Samarbete/socialt 

klimat 

0,141 0,206 0,113 0,497 

 Stimulans i arbetet 0,275 0,155 0,267 0,083 

 Osäkerhet om 

arbetssituation 

-0,080 0,107 -0,123 0,463 

 Kvalitetsarbete 0,095 0,094 0,162 0,317 

 Besvär/psykosomatiskt -0,073 0,100 -0,095 0,471 

 Arbetsglädje och stress 0,031 0,231 0,025 0,894 

D – beroende 

variabel: 

samarbete/socialt 

klimat 

Fysiska och 

ergonomiska 

förhållanden 

-0,135 0,154 -0,130 0,385 

 Organisationens 

effektivitet 

-0,395 0,193 -0,309 0,047 

 Påverkansmöjligheter 0,057 0,103 0,071 0,585 

 Arbetsbelastning 0,216 0,111 0,306 0,058 

 Teknisk utrustning -0,012 0,082 -0,017 0,883 

 Arbetsledning 0,077 0,112 0,095 0,497 

 Stimulans i arbetet 0,125 0,117 0,151 0,291 

 Osäkerhet om 

arbetssituation 

0,044 0,079 0,085 0,584 
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 Kvalitetsarbete 0,051 0,069 0,109 0,466 

 Besvär/psykosomatiskt -0,027 0,074 -0,044 0,718 

 Arbetsglädje och stress 0,393 0,159 0,392 0,018 

E – beroende 

variabel: 

arbetsglädje och 

stress 

Fysiska och 

ergonomiska 

förhållanden 

0,139 0,137 0,135 0,317 

 Organisationens 

effektivitet 

0,074 0,181 0,058 0,683 

 Påverkansmöjligheter -0,028 0,093 -0,035 0,767 

 Arbetsbelastning -0,163 0,101 -0,232 0,112 

 Teknisk utrustning -0,037 0,073 -0,053 0,612 

 Arbetsledning 0,013 0,101 0,017 0,894 

 Samarbete/socialt 

klimat 

0,316 0,128 0,317 0,018 

 Stimulans i arbetet 0,145 0,104 0,176 0,170 

 Osäkerhet om 

arbetssituation 

-0,178 0,066 -0,346 0,010 

 Kvalitetsarbete 0,172 0,057 0,367 0,004 

 Besvär/psykosomatiskt 0,001 0,066 0,002 0,983 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När denna studies problemformulering och syfte var klart beslöt författaren sig för att en 

enkät bäst kunde svara på detta. Enligt Ejlertsson (2005, s.11) kan man med en enkät nå 

ut till ett större urval på kort tid. Dessutom kan de deltagande i lugn och ro svara på 

enkäten utan att bli påverkad av den som utför studien, som sker lättare vid intervjuer 

(Ejlertsson 2005, s.11). Detta var till en fördel vid denna studie. Det fanns ingen tid 

under detta arbete till att utarbeta en enkät samt göra både en pilotstudie och en 

efterföljande huvudstudie. Därför valde författaren att leta efter en redan använd enkät. 

När författaren letade efter en enkät undersökte författaren artiklar som använts i 

bakgrunden. Dessutom letade författaren bland uppsatser för att hitta en enkät med det 

innehållet som författaren behövde. Till slut via en magisteruppsats hittade författaren 

företaget Metodicum AB, som bland annat har ett stort utbud av enkäter. Dessa 

kontaktades och jag fick då tillgång till denna studies enkät. Hos Metodicum AB finns 

ett stort referensmaterial gällande antal utförda enkätundersökningar med enkäten som 

användes i denna studie. Enkäten är alltså flitigt använd, dock finns bara en tillgänglig 

rapport där denna enkät använts. Denna rapport gick dock inte att referera till i denna 

studie, då den inte tar upp samma område. Trots detta och att författaren inte helt säkert 

visste om enkäten var reliabilitets- och validitetstestad, valde författaren att använda 

denna enkät och själv testa enkätens reliabilitet. Enkätens reliabilitet var av hög kvalité 

när författaren testade Cronbachs Alpha. Endast tre huvudvariabler fick ett Cronbachs 

Alpha-värde under 0,7, och då var de marginellt under. De huvudvariabler som 

författaren inte testade var nuvarande arbete/allmänt, hot och mobbing och upplevd 

kvalitet. Nuvarande arbete/allmänt testades inte då detta tar upp den 

bakgrundsinformation som författaren behövde och frågorna ställs på så många olika 
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sätt och då kan ej Cronbachs Alpha testas. Huvudvariabeln hot och mobbing hade två 

frågor som ställdes på väldigt olika sätt därför kunde inte heller Cronbachs Alpha testas 

här. Upplevd kvalitet hade endast en fråga därför kan inte heller Cronbachs Alpha 

testas, då det krävs minst två frågor för att se om de mäter samma sak. 

 

Om denna studies resultat är representativt för alla anestesisjuksköterskor är svårt att 

uttrycka sig om, men den visar hur det ser ut för de anestesisjuksköterskor som deltog i 

denna studie. Dessutom fick författaren enbart en svarsfrekvens på 44 % vid denna 

studie, då det externa och interna bortfallet blev totalt 71 stycken 

anestesisjuksköterskor. Däremot fick författaren in 52 % av enkäterna. Trots att bara 44 

% svarade på enkäten får författaren in ett bredare perspektiv, än om en intervjustudie 

hade genomförts. De svar som kom från de som ej besvarat enkäten fullständigt hade 

författaren tänkt använda från början. Dock var det många frågor som inte var besvarade 

av dessa. Därför valde författaren att inte använde de få svar som författaren hade fått in 

från det interna bortfallet över huvud taget. Det interna bortfallet hade kanske kunnat 

vara lägre om alla frågorna var obligatoriska, eller bättre formulerade. En kortare enkät 

hade kanske kunnat ge författaren en högre svarsfrekvens, samtidigt är det svårt att ta 

bort något område då alla hör ihop med varandra på ett eller annat sätt. Enligt Trost 

(2012, s.143) får forskaren tyvärr oftast en lägre svarsfrekvens med webbenkäter 

jämfört med postenkäter. Detta på grund av att ett mail lättare glöms bort än ett brev 

(Trost 2012, s. 143). Trots detta valdes en webbenkät för att hinna med studien på avsatt 

tid. Antagligen hade man fått en högre svarsfrekvens om enkäten hade lämnats ut 

personligen till de deltagande, men det fanns det ingen möjlighet till. 

 

Med en bortfallsanalys, som hade varit av värde vid denna studie, kan forskaren se om 

studiens resultat er representativt med hela urvalet enligt Trost (2012, ss. 143-149). 

Dock gick detta ej att genomföra då enkäten inte kunde spåras och därmed vet 

författaren väldigt lite om de som inte svarade på enkäten. Dock tror författaren att 

dessa två grupper är lika varandra. Författaren hade däremot möjlighet att fråga några av 

studiens anestesisjuksköterskor om enkäten. Dessa angav att de på grund av tidsbrist 

och en för omfattande enkät inte hade möjlighet att svara på enkäten. En annan nackdel 

med enkäten är att författaren aldrig fick veta exakt hur många som svarade från 

respektive sjukhus. Då majoriteten bara hade skrivit att de jobbade på operation, men 

inte på vilket sjukhus. Om författaren hade formulerat mig annorlunda på de inledande 

frågorna hade författaren antagligen kunnat få fram detta. Fasta svarsalternativ, även på 

dessa frågor, hade också kunnat vara ett sätt för att ha löst detta problem. Enligt Trost 

(2012, s.72) hade tid sparats in om enkäten bara hade haft fasta svarsalternativ, då 

öppna frågor är tidskrävande att tolka (Trost 2012, s. 72). De öppna frågorna som 

författaren hade var på de inledande frågorna. Dessa valde författaren bort att analysera 

då de ej gick att få fram just den information som författaren var intresserad av. 

Författaren sparade sig därför mycket tid och dessutom undveks de misstolkningar som 

annars lätt sker vid de öppna frågorna som Trost (2012, ss. 72-73) skriver om. 

 

Då författaren använde sig av en webbaserad enkät som direkt kunde föra över all data 

till statistikprogrammet SPSS minimerades risken för felinmatning (Ejlertsson 2005, s. 

34). Detta sparade både tid och var ett säkrare alternativ när författaren är ensam över 

att kontrollera informationen. De regressionsanalyser som författaren valde att göra i 

statistikprogrammet SPSS var där samband hade setts i tidigare studier, som till 
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exempel enligt Perry (2005) och Averlid och Axelsson (2012) att samarbete och 

arbetsglädje påverkar varandra. Detta gjorde författaren för att begränsa sina analyser 

till det som var relevant för denna studie. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie har beskrivit hur arbetsmiljön ser ut för en viss andel av Sveriges 

anestesisjuksköterskor. Både de negativa som positiva delarna i arbetsmiljön har 

kommit fram. Dessutom har analysen av sambanden mellan olika delar i arbetsmiljön, 

som även tidigare studier har visat, också bekräftats i denna studie. Dessa samband som 

bekräftades var mellan samarbete och arbetsglädje och stress samt fysiska och 

ergonomiska förhållanden och arbetsbelastning. Majoriteten av 

anestesisjuksköterskorna i studien ansåg att det inte hade skett någon förändring av 

arbetsmiljön det senaste halvåret. Dock ska man komma ihåg att 14 % ansåg att 

organisationens effektivitet samt 13 % ansåg att påverkansmöjligheter, 

arbetsbelastningen, arbetsledningen och osäkerhet om arbetssituation hade förändrats 

till det sämre det senaste halvåret. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Det som anestesisjuksköterskorna hade klagor på mest gällande de fysiska och 

ergonomiska förhållandena var de dåliga klimatförhållandena som de besväras ofta av. 

Detta stödjer det Perry (2005) skriver i sin studie, att kall temperatur är ett dilemma för 

anestesisjuksköterskor. Soares et al. (2012) beskrev också att för att få en positiv 

inverkan på hälsan och prestationen behöver temperaturen vara anpassa för arbetet 

(Soares et al., 2012). Arbetsmiljöverket (2012c) beskriver hur viktigt det är med en god 

ventilation. Kanske är det på grund av denna viktiga ventilation som 

anestesisjuksköterskorna besväras av dåliga klimatförhållanden. En god ventilation och 

bra klimatförhållanden borde kunna existera samtidigt.  

 

Anestesisjuksköterskorna besvärades av ”oljud”/buller i arbetet och en del av detta kan 

anestesisjuksköterskorna kanske själva förhindra genom att sänka samtalsnivån som 

Christensen (2005) visade i sin studie. Genom att sänka samtalsnivån påverkar 

anestesisjuksköterskorna inte bara deras miljö utan också patientens. Christensen (2005) 

berättade att många av patienterna klagade på ljudnivån som sjuksköterskorna hade 

under deras samtal. Patienternas hjärtfrekvens ökades dessutom på grund av detta. Detta 

visade en studie gjord på en intensivvårdsavdelning (Christensen 2005). Det som är 

viktigt att komma ihåg är att enligt Arbetsmiljöverket (2012c) sänks 

arbetskoncentrationen av buller. Dock kan inte denna studie stärka detta samband (se 

tabell 2, regressionsanalys A). Däremot ska man komma ihåg att en lägre ljudnivå är 

bättre för både personal som patient (Theorell 2003, s. 73). 

 

Enligt Perry (2005), Soares et al. (2012) och Arbetsmiljöverket (2012c) är ljuset viktigt 

och det kan ge en positiv inverkan på arbetstrivseln. Detta samband kan inte heller ses i 

denna studie (se tabell 2, regressionsanalys A), men anestesisjuksköterskorna klagade 

inte på dåliga ljusförhållanden och upplevde en positiv arbetstrivsel. De samband som 

kunde ses med de fysiska och ergonomiska förhållandena var att ju högre 

arbetsbelastningen var desto sämre var de fysiska och ergonomiska förhållandena. Detta 
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samband nämner också Waters (2010) då sämre ergonomiska förhållanden kan skapas 

av hög arbetsbelastning. Dessutom har arbetsledningen en positiv inverkan på de 

fysiska och ergonomiska förhållandena, då en bättre arbetsledning ger bättre fysiska och 

ergonomiska förhållanden. Dessa två nämnda samband med de fysiska och ergonomiska 

förhållandena var det enda som analyserna i denna studie visade (se tabell 2, 

regressionsanalys A). 

 

Organisationens arbete 

Det som författaren upplevde som mest positivt med denna studie, och som även fick 

författaren att känna sig mer säker i sitt framtida yrke, var att 69 % mycket sällan 

oroade sig för att inte klara av arbetsuppgifterna och 60 % var mycket sällan tveksamma 

på hur de på bästa sätt ska lösa arbetsuppgifterna. Anestesisjuksköterskorna är alltså 

säkra i sitt yrke, vilket också borde ge en hög vårdkvalité. Dessa fakta, om 

arbetsuppgifterna, tillhör huvudvariabeln ”Organisationens effektivitet” och i 

regressionsanalys B (se tabell 2) visades att en hög arbetsbelastning och mer osäkerhet 

om arbetssituation gör organisationens effektivitet sämre. Dessutom ju bättre 

samarbete/socialt klimat desto bättre var organisationens effektivitet. 

 

Enligt Kalman, Ekbäck, Nilsson, Metcalf och Twetman (2006) upplever anestesiläkarna 

att de har få möjligheter till att påverka planeringen av arbetet och arbetssituationen. 

Detta kan skapa en viss frustration och stress i arbetet (Kalman et al. 2006). 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie angav däremot att de ofta själva kan bestämma 

hur de ska genomföra arbetsuppgifterna men mycket sällan kan de påverka de beslut 

som rör förändringar. Författaren upplever att det är märkvärt att det kan skilja sig 

mellan dessa grupper då de jobbar inom samma område och samarbetar med varandra. 

 

Averlid och Axelsson (2012) skriver att ledningen sällan hade tid att anpassa 

arbetsplatsen efter önskemål. Detta är liknande med denna studie där arbetsledningen 

fick en del negativ kritik. Bland annat att arbetsledningen mycket sällan/sällan frågade 

om anestesisjuksköterskornas åsikter liknande som kom fram i studien gjord av Perry 

(2005). Dessutom uppmuntras anestesisjuksköterskorna sällan till utveckla 

kompetensen. Det kanske helt enkelt inte finns tid eller pengar för dessa projekt. Men 

arbetsledningen borde lyssna mer på de anställda och ge möjligheter för 

anestesisjuksköterskorna. 

 

En förvånande låg andel (27 %) av anestesisjuksköterskorna svarade att de uppmuntras 

att ta egna initiativ ofta. Denna andel borde vara högre då anestesisjuksköterskans 

arbete vanligen betraktas som ett väldigt självständigt arbete. Det samband som nämns 

av Angelöw (2002, ss.73-77) att arbetsledning som uppmuntrar egna initiativ stärker 

arbetsglädje och samarbete/socialt klimat kan inte ses i denna studie. De samband som 

kunde ses var att ju sämre de fysiska och ergonomiska förhållandena var desto sämre 

var arbetsledningen (se tabell 2, regressionsanalys C). 

 

Teknisk arbetsmiljö 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och svensk sjuksköterskeförening (2012) 

beskriver, som nämnts i denna studies bakgrund, att anestesisjuksköterskor ska kunna 
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hantera den medicintekniska utrustningen. Denna studie visade att en klar majoritet 

klarade av denna utrustning fullt ut. Att alla inte ansåg att de kunde det kan ha många 

olika orsaker. Dels om man oftast jobbar med administrativa arbeten och inte hanterar 

den medicintekniska utrustningen särskilt ofta, eller att man egentligen kan men inte 

tror på sig själv. En stor del av en anestesisjuksköterskas arbete är med teknisk 

utrustning, därför är det viktigt att han/hon känner sig bekväm med denna utrustning. 

 

Social arbetsmiljö 

Larsson, Rosenqvist och Holmström (2006) beskrev bland annat i deras studie att i 

början av specialistutbildningen är läkarna extra utsatta för stress och svåra 

arbetsförhållanden. Arbetsbelastningen är ofta tung och de nya anestesiläkarna arbetar 

under tidspress (Larsson, Rosenqvist & Holmström 2006). Denna studie visar att även 

anestesisjuksköterskorna jobbar ofta med brådska och knappa tidsmarginaler. Däremot 

verkar de inte uppleva särskilt mycket stress. Larsson, Rosenqvist och Holmström 

(2006) beskriver i studien att på grund av för mycket stress skapas ett hinder för att lära 

sig nya saker. Detta på grund av arbetsförhållandena som ej skapar en bra lärande miljö 

(Larsson, Rosenqvist & Holmström 2006). Detta verkar då inte vara ett problem för 

anestesisjuksköterskorna i denna studie. Det som man dock ska komma ihåg är att alla 

anestesisjuksköterskor i denna studie hade minst ett års erfarenhet och de flesta hade 

jobbat i tio år eller mer. Desto längre arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterskan 

har inom sitt yrke skapar en högre och högre trygghet och på så sätt en minskad stress 

enligt författaren.  

 

Denna studie visade att anestesisjuksköterskorna ansåg att samarbetet/det sociala 

klimatet är mycket bra och de får hjälp när det ”kör ihop sig” och det ansåg att 

samarbetet mellan arbetsgrupperna fungerar bra. Perry (2005) och Averlid och Axelsson 

(2012) visade i deras studie att ett bra gruppsamarbete ger en ökad patientsäkerhet. En 

studie gjord av Larsson, Rosenqvist och Holmström (2006) visade däremot att 

anestesiläkarna blir ifrågasatta och ofta upplever de brist på respekt från personalen. De 

flesta nya anestesiläkare känner sig bristfälliga/otillräckliga och ensamma på grund av 

höga krav och brist på stöd. Det är svårt för de nya anestesiläkarna att göra ett bra jobb 

när det inte finns någon där för att stötta dem (Larsson, Rosenqvist & Holmström 2006). 

Däremot verkar anestesisjuksköterskorna i denna studie ha goda relationer då 

majoriteten ansåg att stämningsläget är bra på arbetsplatsen. 

 

Ett bra stämningsläge på arbetsplatsen bör leda till en trygghet och trivsel för 

individerna som Dahlberg och Segesten (2010, ss. 233-237) och Wiklund Gustin och 

Bergbom (2012, ss. 265-275) skriver om. Detta kan man se då ett samband fanns mellan 

samarbete/socialt klimat och arbetsglädje och stress (se tabell 2, regressionsanalys D). 

Ju bättre samarbete/socialt klimat desto högre arbetsglädje och mindre stress. Även 

Arbetsmiljöverket (2012b) beskriver att en bra arbetsmiljö skapas av bland annat en god 

samverkan mellan kollegorna. Vidare beskriver Agervold (2001, ss. 46-51) och 

Norrman Brandt (2006, ss. 189-190) att ett samband finns mellan stöd från kollegor och 

chefer och att klara av stress. Även Kim (2010, ss. 219-266) beskriver hur 

grupptillhörighet och den fysiska miljön kan påverka. Detta beror dock på människans 

anpassningsbarhet. Dessutom ska man komma ihåg att även patienten påverkas av 
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miljön (Kim 2010, ss. 219-266). Detta tyder på att samarbete/socialt klimat är väldigt 

viktigt för alla. 

 

Det senaste året hade 18 % av de deltagande i denna studie utsatts för kränkande 

särbehandling. Denna siffra är alldeles för hög och borde vara så nära noll som möjligt, 

då människan inte mår bra av detta som Norrman Brandt (2006, ss. 187-188) beskriver, 

se ”Stress och arbetskollegors stöd”. För att minska särbehandlingen på arbetsplatsen 

bör arbetsledningen och kollegor vara mer uppmärksamma på denna särbehandling för 

att motverka den. Regressionsanalys D (se tabell 2) visade, förutom sambandet mellan 

samarbete/socialt klimat och arbetsglädje och stress, ett samband mellan 

samarbete/socialt klimat och organisationens effektivitet. Desto bättre samarbete/socialt 

klimat ju bättre är organisationens effektivitet. 

 

Arbetsglädje och stress har ett samband som nämnts innan med samarbete/socialt 

klimat. Regressionsanalys E (se tabell 2) visade dessutom att ju mer arbetsglädje och 

mindre stress desto mindre osäkerhet om arbetssituation fanns. Mer arbetsglädje och 

mindre stress hade också ett samband med ökat kvalitetsarbete. Perry (2005) beskrev ett 

samband mellan arbetsbelastning och stress. Detta samband kunde dock inte stärkas av 

denna studie. 

 

Slutsatser 

Majoriteten av anestesisjuksköterskorna ansåg att det inte hade skett någon förändring 

det senaste halvåret gällande arbetsmiljön. Både positiva och negativa områden kring 

arbetsmiljön kom fram i denna studie. För de positiva huvudområdena var det 

organisationens effektivitet, teknisk utrustning, samarbete/socialt klimat, stimulans i 

arbetet, upplevd kvalitet, kvalitetsarbete, arbetsglädje och stress som var mest 

framträdande. Anestesisjuksköterskorna är säkra på sitt yrke, upplever ett mycket bra 

samarbete mellan anestesisjuksköterskorna och kände sig engagerade och pigga. Därför 

ska dessa områden fortsätta vara bra och gärna bli bättre om det går. De negativa 

huvudområdena som borde förbättras för att få en positiv arbetsmiljö är de fysiska och 

ergonomiska förhållandena, påverkansmöjligheter, arbetsbelastningen och 

arbetsledningen. Det gäller särskilt att förbättra klimatförhållanden med mindre 

”oljud”/buller, mindre trånga utrymmen/arbetsytor och mindre svåra/obekväma 

arbetsställningar. Dessutom bör det vara lättare för anestesisjuksköterskor att påverka 

beslut som rör förändringar samt minska de brådska och knappa tidsmarginalerna. 

Arbetsledningen bör oftare fråga om anestesisjuksköterskornas åsikter och oftare ge 

uppmuntring till att utveckla kompetensen genom till exempel utbildning. 

 

Vidare studier kan göras där forskare tittar på vad alla Sveriges anestesisjuksköterskor 

anser om sin arbetsmiljö, och hur man mer exakt kan förbättra de områden som behövs 

förbättras. 
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Bilaga 1 – Enkäten 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 
Hej, 

jag läser nu till anestesisjuksköterska på Högskolan i Borås och har påbörjat min magisteruppsats. Ämnet 

för denna uppsats är anestesisjuksköterskans arbetsmiljö. Därför behöver jag nu Din hjälp med att svara 

på denna enkät. Deltagandet är frivilligt och sker med full anonymitet. 

 

Varför jag valt detta ämne är för att jag har både läst och sett bland annat olika stressfaktorer som finns 

för anestesisjuksköterskan, som arbetsbelastning, personalkonflikter och arbetsschema. Tung 

arbetsbelastning kan bero på oförmåga att gå på rast och brist på personal. Arbetsmiljön är också en 

stressfaktor för anestesisjuksköterskor, då det bland annat är trångt om utrymme att hantera patienten och 

all anestesiutrustning som finns på operationssalen. Kall temperatur på operationssalen är också ett 

dilemma för anestesisjuksköterskor. I vissa operationssalar finns det inte några fönster, vilket upplevs 

som deprimerande. Ont om tid innan operation, i förberedelserummet, ses också som en stressfaktor då 

det är lätt att missa viktig information från patienten. Därför har jag valt att skriva om 

anestesisjuksköterskans arbetsmiljö. Enkäten kommer från Metodicum AB, som jag har fått lov att 

använda till denna uppsats. 

 

Tack på förhand! / Elisabet blivande anestesisjuksköterska 
 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Nuvarande arbete/allmänt 

 
Avdelning 

 
Basenhet/klinik 

 
 

Arbetstidsförläggning 

 Schemalagd 

 
Dagtid, 

kontorstid 

 Nattjänst 

 

Har Du dessutom jourtjänstgöring? 

 Ja 

 Nej 

 

Har Du en arbetsledande befattning? 

 Ja 

 Nej 
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Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

  < 1 år 1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-14 år > 15 år 

Arbetat med 

nuvarande 

arbetsuppgifter 
      

Arbetat på 

nuvarande 

arbetsplats 
      

__________________________________________________________________________________________ 

  15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-54 år 55-59 år > 60 år 

Din ålder       

 
Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Fysiska och ergonomiska förhållanden 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket Ofta Allitd 

Besväras Du av 

dåliga 

ljusförhållanden i 

arbetet? 

       

Besväras Du av 

"oljud" i arbetet (av 

oväsen, buller eller 

annat 

störande/irriterande 

ljud)? 

       

Besväras Du av 

dåliga 

klimatförhållanden i 

arbetet (av instängd 

eller torr luft, av att 

det är för varmt, 

kallt, dragigt, av 

varierande 

temperatur)? 

       

Besväras Du av 

kroppsansträngningar 

i arbetet? 
       

Besväras Du av 

tunga lyft i arbetet?        

Besväras Du av 

ensidiga 

arbetsrörelser i 
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arbetet? 

Besväras Du av 

trånga 

utrymmen/arbetsytor 

i arbetet? 

       

Besväras Du av svåra 

eller obekväma 

arbetsställningar i 

arbetet? 

                          

 
__________________________________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete 

förändrats det 

senaste 

halvåret när 

det gäller 

fysiska och 

ergonomiska 

förhållanden? 

     

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Hot och Mobbing 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Hur vanligt är det 

att Du utsätts för 

hot om/våld från 

patienter/anhöriga? 

       

__________________________________________________________________________________________ 

  Ja, varje dag Ja, vid upprepande tillfällen Ja, någon enstaka gång Nej 

Har Du varit 

utsatt för 

kränkande 

särbehandling 

på Din 

arbetsplats det 

senaste året 

(typ 

"mobbning", 

utfrysning, 

förnedring, 

förlöjliganden, 

förtal)? 

    

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Organisationens effektivitet 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 
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  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Har Du tillräcklig 

information om saker 

som har betydelse för 

Ditt arbete? 

       

Försvåras Ditt arbete 

av bristfällig 

planering? 
       

Försvåras Ditt arbete 

av oklarheter kring 

Dina ansvars- 

och/eller 

befogenhetsområden? 

       

Försvåras Ditt arbete 

av oklara 

arbetsinstruktioner? 
       

Försvåras Ditt arbete 

av krångliga eller 

oklara beslutsvägar? 
       

Blir Du osäker i Ditt 

arbete p g a att Du 

inte vet vilka beslut 

som fattas? 

       

Följer 

arbetsledningen upp 

de beslut som fattas? 
       

Är Du tveksam om 

hur Du på bästa sätt 

skall lösa Dina 

arbetsuppgifter? 

       

Oroar Du dig för att 

Du inte skall klara av 

Dina arbetsuppgifter? 
       

__________________________________________________________________________________________ 

  Till sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete 

förändrats det 

senaste 

halvåret när de 

gäller 

organisationens 

effektivitet? 

     

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Påverkansmöjligheter 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 
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  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Har Du 

möjligheter att 

själv vara med 

och påverka 

vilka 

arbetsuppgifter 

Du skall göra? 

       

Kan Du själv 

bestämma hur 

Du ska lägga 

upp och 

genomföra 

Dina 

arbetsuppgifter? 

       

Kan Du själv 

bestämma i 

vilken takt Du 

ska arbeta? 

       

Kan Du 

påverka beslut 

som rör 

förändringar av 

Ditt arbete? 

       

______________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt arbete 

förändrats det senaste 

halvåret när det gäller 

påverkansmöjligheter? 

   
 

          

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Arbetsbelastning 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Besväras Du av 

brådska och 

knappa 

tidsmarginaler i 

arbetet? 

       

Arbetar Du 

under sådan 

tidpress att Du 

inte hinner prata 

med 

arbetskamrater, 

patienter eller 

ens ta tillräcklig 

matrast/lunch? 
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Känner Du att 

det är svårt att 

kombinera eller 

förena krav och 

förväntningar 

från patienter, 

arbetsledningen 

och övriga 

personalgrupper? 

       

______________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt arbete 

förändrats det 

senaste halvåret när 

de gäller 

arbetsbelastningen? 

   
 

          

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Teknisk utrustning 

 
Känner Du att Du till fullo klarar av att använda: 

 

  

Nej, 

absolut inte 

  

Både ja 

och nej 

  

Ja, 

absolut 

Gäller 

inte mig 

Den medicin-

tekniska 

utrustningen i 

Ditt arbete? 

        

Datorutrustning i 

Ditt arbete (ej 

medicinskteknisk 

utrustning)? 

      
        

 
      
   

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Arbetsledning 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Brukar Din 

närmast 

överordnade 

fråga om Dina 

åsikter, vad Du 

tycker i frågor 

som berör 

arbetet? 

       

Uppmärksammar 

arbetsledningen 

en i Dina ögon 

bra arbetsinsats? 

       

Uppmuntras Du        



 32 

av överordnad 

personal att ta 

egna initiativ när 

det gäller att 

självständigt lösa 

problem som kan 

uppstå i arbetet? 

Uppmuntras Du 

att utveckla Din 

kompetens i 

arbetet (t. ex. 

genom 

utbildning, 

erfarenhetsutbyte 

etc.)? 

       

Finns det 

"skaparglädje" 

inom 

arbetsgruppen. 

Kan man t. ex. 

diskutera en 

ogenomtänkt, 

"galen" idé utan 

risk att göra bort 

sig? 

       

__________________________________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete förändrats 

det senaste 

halvåret när det 

gäller stöd och 

samarbete med 

arbetsledningen? 

     

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Samarbete/socialt klimat 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 

  Uselt 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Både 

bra/dåligt 

Ganska 

bra 

Mycket 

bra Utmärkt 

Hur fungerar 

samarbetet i 

arbetsgruppen 

Du ingår i (får 

Du t ex. hjälp 

av Dina 

arbetskamrater 

om det "kör 

ihop sig" för 

Dig)? 

       

Hur fungerar 

samarbetet        
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mellan olika 

arbetsgrupper 

på 

avdelningen? 

Hur skulle Du 

vilja beskriva 

stämningsläget 

på 

arbetsplatsen 

som helhet: 

(som...) 

       

______________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete 

förändrats det 

senaste 

halvåret när 

det gäller 

samarbetet/det 

sociala 

klimatet? 

   
 

            

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Stimulans i arbetet 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Ställer Ditt 

arbete höga krav 

på 

problemlösning? 

       

Har Du 

möjlighet att 

utveckla Dina 

speciella 

färdigheter eller 

kunskaper i Ditt 

arbete? 

       

Är Dina 

arbetsuppgifter 

tillräckligt 

stimulerade? 

       

__________________________________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete 

förändrats det 

senaste 

halvåret när 

det gäller 
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stimulans i 

arbetet? 

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Osäkerhet om arbetssituation 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

Oroar Du dig 

för att 

arbetsplatsen 

skall 

omorganiseras? 

       

Oroar Du dig 

för att Dina 

arbetsuppgifter 

skall 

förändras? 

       

__________________________________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete förändrats 

det senaste 

halvåret när det 

gäller osäkerhet 

om 

arbetssituationen? 

     

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Upplevd kvalitet 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 

  

Nej, 

absolut inte 

  

Både ja 

och nej 

  

Ja, 

absolut 

Skulle Du som 

patient/kund 

vara nöjd med 

den 

vård/arbetsinsats 

som Ni ger på 

Din avdelning? 

     
 

        

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Kvalitetsarbetet 

 
Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning 

 

  

Nej, 

absolut inte 

  

Både ja 

och nej 

  

Ja, 

absolut 

Känner Du till 

kvalitetsmålet på        



 35 

Din arbetsplats? 

Har Ni på 

arbetsplatsen 

diskuterat hur Ni 

ska 

konkretisera/uppnå 

de ställda 

kvalitetsmålen? 

       

______________________________________________________________________ 

  Till det sämre 

 

Ingen skillnad 

 

Till det bättre 

Hur har Ditt 

arbete 

förändrats det 

senaste halvåret 

när det gäller 

kvalitetsarbetet? 

   
 

            

 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö 

Besvär 

 
Har Du under de tre senaste månaderna 

 

  Aldrig 

Ytterst 

sällan 

Någon gång 

ibland 

Minst 1 gång 

/mån 

Någon gång 

i veckan 

Flera gånger 

i veckan 

Varje 

dag 

...haft besvär i 

nacken, 

axlarna 

och/eller 

handlederna? 

       

...haft besvär i 

ländryggen?        

...besvärats av 

irriterad eller 

torr hud 

(klåda, utslag, 

allergi)? 

       

...besvärats av 

irriterade 

slemhinnor (i 

svalg, näsa, 

ögon)? 

       

...besvärats av 

"orolig 

mage"? 
       

...besvärats av 

huvudvärk?        

...besvärats av 

sömnproblem?        
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Har Du under de tre senaste månaderna känt Dig 

 
  Aldrig Mycket sällan Sällan Ibland Ofta Mycket ofta Alltid 

...engagerad 

och/eller pigg i 

arbetet? 
       

...otålig 

och/eller 

irriterad i 

arbetet? 

       

...nöjd och/eller 

tillfredsställd i 

arbetet? 
       

...ineffektiv 

och/eller 

tankspridd i 

arbetet? 

       

...trött och/eller 

likgiltig i 

arbetet? 
       

...avspänd 

och/eller 

harmonisk i 

arbetet? 

       

...frustrerad 

och/eller 

missnöjd i 

arbetet? 

       

...koncentrerad 

och/eller 

handlingskraftig 

i arbetet? 
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Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog.  

Du kan nu stänga fönstret. 

 

 


