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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdmiljön har alltid varit i fokus vid alla vårdsammanhang, men vårdmiljön 
har samtidigt aldrig fått den bemärkelsen som den borde få och den relationella vårdmiljön 
har fått en viktig roll för patienternas upplevelse av både hälsa och välbefinnande. Problem: 
Sjuksköterskan har en viktig roll i skapandet av en god vårdmiljö, men upplever patienterna 
en vårdmiljö som god? Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av vårdmiljön i 
ljuset av det relationella perspektivet. Metod: Är en litteraturstudie med kvalitativ inriktning 
med en beskrivande syntes. Resultat: Visar att det finns ett antal faktorer som påverkar 
patienterna. Dessa faktorer utgår ifrån bevarandet av värdighet, trygghet, autonomi, 
delaktighet, kontinuitet, tillit och tillgänglighet i en relationell vårdmiljö. Slutsats: 
Medmänsklighet i den relationella vården är en avgörande faktor för patienternas trygghet 
och välbefinnande. 

Nyckelord: hälsa, vårdmiljö, värdighet, välbefinnande, tillgänglighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The healthcare environment has always been the focus of all health care 
settings, but the health care environment while never got the sense that it should get and the 
relational care environment has had an important role in the patients ' experience of both 
health and well-being. Problem: The nurse has an important role in creating a good care 
environment, but patients experience a healthcare environment as well? Purpose: is to 
describe patients` experience of care environment in the light of relational perspective. 
Method: a literature study with qualitative approach with a descriptive synthesis.    
Results: Shows that are a number of factors that affect patients. These factors are 
based on the preservation of the dignity, security, autonomy, participation, 
continuity, trust and availability in a relational environment. Conclusion: Humanity 
in the relational care is a crucial factor for the patients' safety and well-being. 

Keywords: Accessibility, dignity, environmental health, Well-being, health   
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1. INLEDNING 

Utifrån min erfarenhet från att ha arbetat inom vården men också som sjuksköterskestudent 
har det alltid varit av intresse att veta vilka faktorer i vårdmiljön som påverkar patienten. 
Min upplevelse av vårdmiljön och dess påverkan på patientens hälsa, har sin grund i de 
organisatoriska; medmänskliga- och fysiska miljöfaktorer.    

Människan upplever miljön runtomkring sig med de olika sinnena; syn, hörsel, lukt, känsel 
och rörelse. Upplevelsen varierar från individ till individ. En person kan uppleva en specifik 
miljö stressande medan en annan upplever samma miljö som avslappnande. Vårdmiljön är 
en miljö för sjuksköterskor att vårda och en miljö för patienten att vårdas i. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan är medveten om de faktorer i vårdmiljön som påverkar patienten, 
positivt eller negativt. Sjuksköterskan bör eftersträva en god vårdmiljö för patienten. Genom 
att ge patienten tid och stanna upp samt lyssna på patienten, skapas goda relationer.  

Under min VFU och från Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) Nyköping, undrade jag över 
vilka faktorer i vårdmiljön kunde ha betydelse för patientens upplevelser av hälsa. Under 
dessa tio veckor har jag fått en känsla av att sjuksköterskans vanliga rutiner som 
medicindelning med mera tog över de medmänskliga behoven. Patienterna blev inte ofta 
sedda som medmänniskor utan betraktades som patienter. Med patienter menas här 
människa som objekt och medmänniska handlar om att behandla individen som subjekt. 
Detta gjorde att kontrasten mellan sjuksköterska som vårdare och patienten som vårdtagare 
blev mycket tydlig. Ledningen upplevdes som om dessa inte hade tänkt på vårdmiljön och 
dess betydelse, trots att vårdmiljön alltid har ur ett historiskt perspektiv varit betydelsefull 
för patientens hälsa. Under min VFU funderade jag vidare på sjuksköterskans 
förhållningssätt och attityder gentemot patienterna som sällan diskuterades. Ett exempel var 
sjuksköterskemöten. Min undran tror jag har betydelse för en god vårdmiljö. Många 
vårdteoretiker genom tiderna har lyft upp vårdmiljöns betydelse där medmänskliga 
relationer påverkar patientens hälsa och lidande. Trots denna forskning finns det brister i 
omvårdnaden där relationella faktorerna i vårdmiljön inte ges plats och som enligt min 
mening inte får det utrymme den förtjänar. I detta examensarbete beskrivs den relationella 
vårdmiljön, utifrån patientens perspektiv och genom detta perspektiv speglas 
sjuksköterskans arbete. 

2. BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitionen av begreppet vårdmiljö som ligger till grund för detta 
examensarbete. Det görs en närmare beskrivning av hälsa, den relationella vårdmiljön och 
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dess betydelse för patienten utifrån sjuksköterskeperspektiv. Fortsättningsvis beskrivs 
organisatoriska faktorer som påverkar den relationella vårdmiljön, samt en kortare 
beskrivning av de riktlinjer och lagar som sjuksköterskan styrs av och som i det valda 
perspektivet påverkar patienten. Avslutningsvis beskrivs arbetets teoretiska perspektiv som 
utgör grunden för analysen av litteraturstudien 

2.1. Definitionen av vårdmiljö  

Vårdmiljön innefattar allt som finns runtomkring patienten. Sjuksköterskor är en del av den 
omgivande miljön där patienter vårdas. Vårdmiljö kan definieras som ljus, ljud, lukt, 
ventilation, värme, rum och sjuksköterskorna runt omkring patienten (Edvardsson & Wijk, 
2014).  Vårdmiljön kan kopplas till sjuksköterskans beteende, dess konsekvenser och till den 
enskildes kompetensen. Detta upplyser sjuksköterskor om hur vårdmiljön kan påverka dem 
som vårdare och patienten som vårdtagare men även dess påverkan på patientens hälsa 
(Flenser, 2014). I detta arbete kommer vårdmiljön endast handla om den relationella 
vårdmiljön, alltså det som sker mellan sjuksköterska och patient.    

2.2. Hälsa 
Begreppet hälsa har sitt ursprung i det engelska språket ”Health” vilket innebär att vara frisk 
och hel. Begreppet hälsa har många innebörder och kan därför definieras olika beroende på i 
vilket sammanhang begreppet används (Hedlin, Jormfeldt  &  Svedberg, 2014). 
Socialstyrelsens definition av hälsa baseras på världshälsoorganisationens [WHO] definition 
av hälsa, som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2009). Begreppet hälsa kan även beskrivas 
som välbefinnande. Den skillnaden som finns mellan begreppen hälsa och välbefinnande är 
att de utgår från olika filosofiska synsätt, vilket innebär att det finns olika synsätt på vad som 
ska göras för att komma fram till ett hälsofrämjande syfte (Willman, 2014). Hälsa kan 
beskrivas som en helhet, vilket innebär att det är genom känsla av helheten hos människan 
som kan uppleva hälsa. Hälsa är något individuellt och personligt, där varje människa är en 
referens för sin egen hälsa. Det går inte att mäta exakt vad hälsa är, den varierar från individ 
till individ och från kultur till kultur. En individ kan uppleva sig själv sjuk eller frisk och med 
det känna en känsla av hälsa eller ohälsa oberoende av individens objektiva tecken på ohälsa. 
Känslan av hälsa eller ohälsa kan lika väl vara kopplat till patientens subjektiva upplevelse av 
ohälsa och inte enbart till sjukdom (Eriksson, 2014)  

Hälsa kan beskrivas utifrån två perspektiv, den etnomedicinska- och det humanistiska 
perspektivet. Där det etnomedicinska perspektivet beskriver ett inifrån perspektiv. Detta 
innebär att patientens egen upplevelse av hälsa ligger till grund. Det humanistiska 
perspektivet på hälsa utgår ifrån ett helhetsperspektiv där människan ses som en enhet av 
kropp, själ och ande. Vilket innebär att hälsa definieras som en process där människans hälsa 
eller ohälsa inte är enbart sjukdomen (Willman, 2014). Enligt Langius-Eklöf och Sundberg 
(2014) är hälsa något naturligt och dynamiskt som innebär en balans mellan den biologiska 
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och den humanistiska synen på hälsa, detta avgör om människan kan känna hälsa eller 
ohälsa. Hälsa innebär även att det råder en balans mellan inre-och yttre faktorer hos 
människan. Människans inre faktorer utgörs av de önskningar och möjligheter som 
människan har. Medan de yttre faktorerna har sin grund i vilken miljö människan befinner 
sig. En balans mellan dessa kan ge en upplevelse av hälsa eller ohälsa hos människan (Hedlin 
m.fl., 2014). Hälsa kan möjliggöras i en vårdrelation mellan patient och sjuksköterskan om 
den uttrycks i form av omsorg (Berg, 2014).            

2.3. Den relationella vårdmiljön    
En relation mellan sjuksköterska och patient kan ske i en vårdmiljö som lindrar patientens 
lidande. En vårdmiljö där patienten är aktivt deltagande i sin egen vård kan utveckla en god 
relation mellan patient och sjuksköterska, medan det motsatta kan leda till ett lidande för 
patienten (Kasen, 2012).  Det har gjorts studier kring faktorer i vårdmiljön som påverkar 
relationen mellan patient och sjuksköterska. Det visar att både patienter och sjuksköterskor 
har förväntningar på den vårdande relationen. Sjuksköterskan har en viktig roll i skapandet 
av en god relation. Sjuksköterskorna bör vara medvetna om dess beteende och attityder i 
förhållande till patienten, detta för att bevara patientens värdighet och integritet. Henriksen 
och Vetlesen (2013) skriver att omsorg handlar om att upprätthålla liv och understödja 
bevarandet av ett värdigt liv. Det är sammanhanget i ett vårdförhållande som utformar 
upplevelsen till en positiv eller negativ känsla, där det positiva vårdförhållandet är viktigt för 
patientens hälsa (Wiechula, Conroy, Kitson, Marshall, Whitaker & Rasmussen, 2015). När 
det görs en beskrivning kring den fysiska miljöns påverkan gällande relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten går det inte att bortse från sjuksköterskebemanning, det kan 
påverka patientens hälsa. Studier visar att ungefär en fjärdedel av sjuksköterskor visar 
missnöje med sin vårdmiljö. En tredje del av sjuksköterskor rapporterar hög emotionell 
utmattning, som kan leda till ökad skaderisk för patienten. Detta påverkar sjuksköterskornas 
objektiva och subjektiva upplevelser av vårdmiljön samt påverkar relationen mellan 
patienten och sjuksköterskan negativt som i sin tur kan påverka patientens hälsa på sikt 
(Nantsupawat, Kulnaviktikul & D.McHugh, 2015). 

Vårdandets grundfilosofi bygger på patientens medbestämmande. Den personcentrerade 
vården ligger till grund för en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. De viktigaste 
medlen i skapandet av god vårdmiljö är kommunikation. Studien visar även att 
sjuksköterskorna uppfattar den personcentrerade vården som att patientens 
självbestämmande inte alltid ges utrymme (Bolster & Elisabeths, 2009). De viktigaste 
punkterna som sjuksköterskor anser påverkar deras arbete och utgör det sårbart för både 
medarbetare och patienter är omvårdnadsmiljön, bemanning, ansvarsfördelning, ledning, 
relationerna mellan medarbetarna och professionellt förhållningssätt. Att hålla ett 
professionellt förhållningssätt beskrivs av sjuksköterskorna som att vara mer än bara 
vårdare. Det handlar även om att kunna hantera anhöriga, vilket kan påverka 
sjuksköterskornas fokus från vårdandet av patienten och med det även patientens hälsa. 
Vårdmiljö som tillåter sjuksköterskan att växa i sin profession leder till en känsla av 
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tillfredsställelse, vilket avspeglar sig i patientvården. Sjuksköterskorna känner 
tillfredsställelse när deras omvårdnadsinsatser ger resultat. Sjuksköterskor påverkas positivt 
av att höra komplimanger från patienter och anhöriga när dessa är nöjda med vården. 
Komplimanger från patienter känns som ett kvitto på att dessa gör ett bra arbete (Choi, Pang, 
Cheung & Wong, 2011). 

Vårdande har sin grund i hur sjuksköterskorna är medvetna om patienternas behov och att 
vårdande representeras i patientens hälsotillstånd, välbefinnande och patientens 
återhämtning. Att sjuksköterskornas känsla av ansvar avspeglar sig i patienternas 
återhämtningsprocess, skapar också en känsla av prestation och glädje hos sjuksköterskorna 
för patientens omvårdnad. Flenser (2014) beskriver mötet mellan patient och sjuksköterska 
som en relation där förhållandet beskrivs som ”jag och du möte” där relationen grundar sig 
på respekt till den andra. Studier visar att de erfarna sjuksköterskorna ställer högre krav på 
sig själva, vilket skapar prestationsångest. Även om sjuksköterskorna inte alltid hinner mer 
än sitt yttersta i omvårdnaden på grund av tidsbrist, så är det omvårdnadsresultatet som 
sjuksköterskorna tycker är viktigast. Majoriteten av sjuksköterskorna uppskattar feedback 
från sina kollegor. Sjuksköterskorna relaterar en positiv feedback till ett väl genomfört 
arbete, vilket underbygger enligt dessa en känsla av trygghet och tillfredställelse i sitt arbete. 
Även om kollegornas feedback är viktigt för sjuksköterskan, så är det ändå patienternas 
feedback som sjuksköterskorna uppskattar mest. Det har noterats att patienterna visar sin 
uppskattning genom de icke- verbala tecken, som är viktigt att känna till. Även om 
patienterna ibland på grund av sin sjukdom inte kan säga högt hur de uppskattar 
sjuksköterskornas arbete, så visar patienterna sin uppskattning genom att le och röra vid 
sjuksköterskan (Christiansen, 2007). Relationen mellan patient och sjuksköterska speglar sig 
i omvårdnaden, med detta menar Nygren och Lundman (2014) att det finns skillnader i 
kvinnliga och manliga patienters upplevelse av att vara beroende av någon annan persons 
hjälp. Kvinnliga patienter upplevde oftare en positiv känsla än manliga patienter. Dessa 
skillnader kan jämföras enligt traditionella genusbetraktelser, där männen anses vara 
oberoende och starka. 

2.3.1. Organisatoriska faktorer som påverkar den relationella vårdmiljön 

Vårdorganisationen bör betrakta patienten som den centrala medelpunkten i vårdmiljön. 
Patienten ska ha hela uppmärksamheten för att en god patient- sjuksköterska relation skall 
vara möjlig, vårdarens- närståendes- och teknikens fokus bör riktas mot patienten 
(Ylikangas, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskor ges tid att vara med patienten, eftersom 
tid är en viktig faktor för skapandet av en god relationell vårdmiljö. Faktorer som 
felmedicinering av patienter är relaterad till stress i vårdmiljö, vilket oundvikligen leder till 
en försämrad relation mellan patienter och sjuksköterskor (Boev, 2012). Sjuksköterskor 
tycker att tidspressen skapar spänningar mellan kollegorna och resulterar i negativa 
konsekvenser i patientvården. De negativa konsekvenserna för patienten försämrar även 
relationen mellan sjuksköterska och patient (Chan, Aled & Wrong, 2012). Relation bygger på 
respekt för den andre och att värna om den andres integritet (Snellman, 2014; Skärsäter, 
2014; Eldh, 2014). Människor i olika skeden i livet, kan påverka patienten och vårdmiljön 
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positivt och med det bidra till välfärd, tillväxt och utveckling av patienten. Vid negativ 
påverkan av vårdmiljön kan misstrivsel, brist på tillväxt och utveckling påverka patientens 
hälsa (Bergland, 2012). Sjuksköterskebemanning och patientens trygghet och hälsa går hand 
i hand, enligt Boev (2012). Sjukhus som inte har tillräckligt med sjuksköterskor och har en 
större andel patienter per sjuksköterska, resulterar i felmedicinering. Personalbrist i en 
vårdmiljö leder även till ökad fallrisk och trycksår för patienter (Boev, 2012).  

Sjuksköterskorna fråntas den autonomi som de är berättigade till. Sjuksköterskorna menar 
att dessa alltid skulle vända sig till läkare och be om lov att utföra de uppgifter som ingår i 
sjuksköterskans profession. Detta tycker många sjuksköterskor påverkar deras vårdmiljö, 
negativt eftersom läkarna ofta saknar förtrogenhet om till exempel sårbehandling. 
Sjuksköterskorna delegeras ofta uppgifter som är utanför deras profession, vilket påverkar 
patientens hälsa (Choi m.fl., 2011). Ridelberg, Roback och Nilsen (2014) skriver att 
sjuksköterskorna identifierar olika faktorer som påverkar patientsäkerheten och patientens 
vårdmiljö. Dessa faktorer är bland annat organisatoriska-, patient-, vårdmiljö- och 
institutionella faktorer. Enligt sjuksköterskorna är samarbete i ett multiprofessionellt team 
som består av till exempel av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare, 
viktiga hälsofaktorer. Teamets relation och kommunikation är viktiga hälsofaktorer för en 
förbättrad patientvård. Ett bristande samarbete mellan läkare och övriga i teamet påverkar 
patientens hälsa, vårdmiljö och patientsäkerheten negativt. Enligt sjuksköterskorna beror 
detta på hierarkiska faktorer som finns mellan teamet och läkarna. Sjuksköterskorna tycker 
att kommunikation med kollegor är viktigt, eftersom det kan påverka patientens hälsa 
positivt eller negativt. Kommunikationen kan underlätta patientsäkerheten, vårdmiljö och 
hälsan om det finns tid och ett öppet klimat avsatt för att diskutera patientfrågor. Detta 
klimat ska uppmuntra teammedlemmarna att uttrycka sina åsikter, vad det gäller patienter 
och vårdmiljön (Ridelberg m.fl., 2014).        

Sjuksköterskorna tycker att ett brett spektrum av faktorer är viktiga för bevarandet av 
patientens hälsa, i allmänhet på alla sjukhus i Sverige. Sjuksköterskorna identifierar 
möjligheter och hinder på flera systemnivåer som påverkar patientens hälsa, vilket indikerar 
att komplexa mångfacetterade initiativ är ett måste för att behandla patientsäkerhetsfrågor 
och vårdmiljö på en professionell nivå (Ridelberg m.fl., 2014). Ett professionellt samarbete 
där ömsesidig respekt och kommunikation mellan sjuksköterska och läkare bör råda för en 
hålbar vårdmiljö. Det visar bland annat att läkarna har större respekt för sjuksköterskor med 
längre arbetserfarenhet, medan sjuksköterskor tycker att deras bidrag till patientvården bör 
värderas och erkännas av läkarkollegor. Ett samarbete mellan sjuksköterska och läkare är ett 
måste för att kunna uppnå ett gott resultat för patientens hälsa, enligt sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna understryker vidare att de organisatoriska faktorerna är viktiga för att 
upprätthålla en teamanda. Sjuksköterskorna vet inte alltid vad som skall hända med 
läkarteamet under en arbetsdag. Detta leder till att patienterna får vänta längre, för att träffa 
läkaren.  Läkarna i sin tur tycker att de har för många patienter att undersöka och hinner 
därför inte med att tillbringa mer tid med sina patienter. En organisation som leder till 
bristande kommunikation och samarbete mellan läkare och sjuksköterska påverkar även 
sjuksköterska/ patient relationen negativt (M Waller, Barrow & Gasquoine, 2011). 
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Att skapa en god relation sjuksköterskorna emellan och med det en god vårdmiljö är nyckeln 
till en friskare och trivsammare vårdmiljö. Upplevelsen av en negativ relation sjuksköterskor 
emellan och sjuksköterskors övervägning av att lämna yrket är därför individuellt. 
Sjuksköterskor  överväger ofta att byta arbetsplats när relationerna mellan dem inte är 
tillfredsställande det vill säga när det uppstår interpersonella konflikter på arbetsplatsen. En 
bedrift och ett ställningstagande från sjuksköterskorna till att stanna, trots omständigheter, 
motiveras av den primära uppgiften nämligen att upprätthålla människors hälsa. De 
viktigaste faktorerna för att kunna upprätthålla en god relation sjuksköterskor emellan är att 
ha en god vårdmiljö samt att nyckeln till att kunna skapa en godare vårdmiljö är 
arbetsledningen. Genom ledningens lyhördhet och samarbete med sjuksköterskorna samt 
alla i teamet som bör sträva efter samma mål, innebär det en positiv effekt på patientens 
hälsa. Sjuksköterskorna tycker att hela teamet bör göra större ansträngningar för att 
upprätthålla en god vårdmiljö, här inkluderas även ledningen. Ledningen använder många 
gånger fel metoder för att främja en god vårdmiljö, detta genom att använda starka ord som 
avskedande för att hålla ordning. Denna situation skapar en grund för att medarbetarna inte 
vänder sig till cheferna utan försöker istället lösa problemen på egen hand. Det leder till 
misstrivsel, sämre relationen kollegor emellan och en försämrad vårdmiljö. Konsekvenserna 
av sådana förhållanden leder i sin tur leder till en sämre relation mellan patienten och 
sjuksköterskan. Sammanfattningsvis har forskning visat att faktorer som tid, autonomi, 
samarbete och interpersonella relationer mellan kollegor och med överordnade inom 
avdelningen har stor betydelse för relationerna mellan sjuksköterskorna och patienterna och 
påverkar en god vårdmiljö (Weaver Moore, Leahy, Sublett & Laning, 2013). 

2.4. Riktlinjer och lagar som styr sjuksköterskans arbete  
Den internationella koden för sjuksköterskorna (ICN, 2014) utgår ifrån fyra huvudsakliga 
områden: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra lidande. 
Främja hälsa innebär att skapa tillit och förtroende samt informera patienten om 
hälsofrämjande åtgärder. Förebygga sjukdom kan göras genom att informera patienten om 
sjukdomars uppkomst och förlopp. Genom god omvårdnad så underlättar det för patienten 
att återställa sin hälsa. Lindra lidande görs genom att smärtlindra och ge en god omvårdnad 
vilket kan leda till att patienten och dess anhöriga kan känna en trygghet. Sjuksköterskan 
behöver vara medveten om och känna till de etiska riktlinjerna som finns för yrket. Dessa 
riktlinjer speglar en humanistisk människosyn som utgår ifrån integritet, självbestämmande 
och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans förhållningssätt utgår 
från grundläggande ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är viktiga att känna till för att 
skapa en god relation och en god vårdmiljö. Sjuksköterskan bör respektera de mänskliga 
rättigheterna genom att ta hänsyn till patientens värderingar, vanor och tro. 
Sjuksköterskorna bör även informera patienten om den behandling som patienten bör/skall 
genomgå och ta hänsyn till patientens självbestämmande. Sjuksköterskanna bör skapa en 
arbetsmiljö där en god vård kan ges. Sjuksköterskan i sitt systematiska arbetssätt bör främja 
en personcentrerad omvårdnad som bygger på evidens. Sjuksköterskan bör utarbeta en 
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strategi där de undviker konflikter, men om det ändå uppstår ska detta kunna hanteras på 
bästa sätt. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, § 2a) ska sjukvården uppfylla kraven på god 
vård. Detta innebär bland annat att sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten bör 
byggas på respekt för patientens självbestämmande. Sjuksköterskan bör främja goda 
kontakter med patienten. Vårdaren bör vara lätt tillgänglig för patienten. Dessa bör arbeta på 
ett sätt där hänsyn till kontinuitet tas. Sjuksköterskan bör tillgodose patientens behov genom 
att skapa en trygg vårdmiljö och där god behandling kan ges. Enligt Patientsäkerhetslagen 
(SFS, 2010:659) ska hälso- och sjukvården organiseras så att patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet stärks och tydliggörs.                       

2.5. Vårdteoretiskt perspektiv  
Valet av Erikssons (2015) värdeteoretiskt perspektiv grundar sig i flera aspekter: ett av dem 
är att denna studie kommer att beskriva den relationella miljön ur patienternas perspektiv. 
Definitionen av vårdmiljön handlar om att vårdandet är i grunden ett naturlig mänskligt 
beteendemönster. Det kan förstås som att varje människa är i grunden och under 
gynnsamma förhållanden en naturlig vårdare. Den naturliga vården i sin tur innebär att 
individen själv och i samspel med andra kan uppnå kroppsligt välbehag, tillit och 
tillfredställelse. Det är på sin plats att poängtera att motsatsen blir den professionella vården. 
Professionella eller yrkesmässig vård skall fungera som ett stöd till den naturliga vården och 
tar sin utgångspunkt därifrån Erikssons (2015).  

En av vår tids största problem har sin grund i relationen mellan människan själv och dennes 
relation till andra. Eriksson (2015) beskriver relation och dess koppling till varandra genom 
att förklara dessa som bland annat ”relationen själv och den professionella andra och relation 
själv och den konkreta andra” (2015, s. 37-45). Relationen till den konkreta andra innebär 
relation mellan människan själv till de närmaste som mor/far och syskon och den 
professionella andra innebär relation till vårdaren. En relation till den professionella andra 
kan formas olika där innehållet kan variera från relation till relation. Det som utgör kärnan 
utifrån vårdens synvinkel är äktheten i en sådan relation. När människan inte känner sig 
tillräcklig behöver den professionella andras hjälp och människan själv har strävan att hitta 
gemenskap med den professionella andra genom olika former av kärlek till den andre. Det är 
i denna relation mellan vårdare och patient som ansande, lärande och lekande sker, det är då 
som professionaliteten hos vårdaren i en vårdmiljö träder fram genom den medicinska, 
vårdande- och själavård av patienten. Det är i en gynnsam vårdmiljö som hänsyn till 
människans upplevelse av frihet och helhetssyn som relationen till vårdaren skapas.   

Vidare menar Eriksson (2015) menar att vårdmiljöer som är stressande, där patienten inte 
får den tid som är nödvändig, för skapande av en god relation mellan vårdare och patienten 
leder oundvikligen till ohälsa hos patienten. Evidens i praxis handlar om presens, vilket 
innebär att det sker ”här och nu”, vilket i sin tur är att vara närvarande och göra något för 
någon vid omvårdnadsmomentet. Utifrån ett historiskt perspektiv har vårdandet handlat om 
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att lindra lidande, men att det under senare årtionde skett en förändring inom vården som 
har lett till mänskligt lidande. Det är dags att stanna upp och tänka om för att ta nya 
ställningstagande till de grundläggande principerna för vården. Eriksson (2015) beskriver 
lidande utifrån tre dimensioner (sjukdoms, vård- och livslidande). Det som handlar om 
vårdlidande kopplar Eriksson till själva vårdsituationen där sjuksköterska och patient möts, 
där det finns möjlighet för skapandet av relation mellan vårdare och patient, vilket leder till 
olika typer av interaktion dem emellan. Sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten 
är avgörande om mötet ska bli en upplevelse av lidande eller välbefinnande för patienten. 
Eriksson (2015) även lyfter fram betydelsen av den omgivande miljön för patienten, 
upplevelse av hälsa och välbefinnande, vilket innebär att vårdmiljön kan orsaka vårdlidande 
om den är stressande. Vårdmiljön kan väcka känslan av skam och förnedring, eftersom 
patienten måste rätta sig efter de regler som finns på sjukhuset. Det är de vanligaste 
rutinerna som köande, väntande och användande av gemensamt utrymme som skapar 
känslor av skam och förnedring hos den lidande människan (patienten) vilket även leder till 
ohälsa för patienten och försämrad relation mellan sjuksköterska och patient. 

Kränkning är en av de vanligaste formerna av vårdlidande. Alla andra former som har med 
patientens vårdlidande att göra kan egentligen länkas tillbaka till kränkning av patientens 
värdighet. Det innebär även att frånta patientens möjlighet till att vara människa och att vara 
hel, detta sker i mötet med vårdaren. Eriksson (2015) menar att kränkning av människans 
värdighet kan ske genom direkta vårdåtgärder, som att inte skydda patienten vid 
vårdåtgärder som har med patientens intima zoner att göra. Men det kan också ske genom en 
bristande etisk hållning eller att inte se. Vårdaren ska sträva efter att undvika sådant som 
skapar vårdlidande för patienten. Sammanfattningsvis handlar vårdsteoretiskt perspektiv om 
människan, hälsa, miljö och omvårdnadens aktiviteter och de relationer som skapas i 
förhållande till andra. Dessa faktorer är bra och känna till för att öka patientens hälsa i en 
vårdmiljö. 

2.6 Problemformulering 

Sjuksköterskan är en del av den vårdmiljön där patienten vårdas och det ligger i 
sjuksköterskans ansvar att skapa en god relation och god vårdmiljö för patienten. Att arbeta 
som sjuksköterska innebär även att vara en del av en större organisation och 
sjuksköterskornas relationella vårdmiljö påverkas av hur organisationen ser ut. För att 
sjuksköterskorna ska lyckas med skapandet av god relationell vårdmiljö bör denne ges tid att 
vara med patienten.  Sjuksköterskorna i sin tur bör vara medvetna om den goda relationens 
påverkan på patientens hälsa, där sjuksköterskan har en viktig roll för skapande av en god 
relationell vårdmiljö. Sjuksköterskorna bör också vara medvetna om de faktorer i en 
relationell vårdmiljö som har betydelse för patientens upplevelse av hälsa eller ohälsa. Men 
det föreligger ett problem i denna relationella vårdmiljö att patientperspektivet inte beaktas 
på ett tillfredsställande sätt. Vilken erfarenhet har patienter av den relationella vårdmiljön? 
På vilket sätt beskriver patienterna sina upplevelser?   
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3. SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av vårdmiljön i ljuset av det relationella 
perspektivet.  

4. METOD 

Under metoddelen beskrivs val av metod, datainsamling och urval, dataanalys, bearbetning 
och avsnittet avslutas med etiska övervägande. 

4.1. Val av metod   
 
Detta examensarbete utgår från en kvalitativ ansats där själva metoden är att genomföra en  
systematisk litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) menar att för att genomföra en 
systematisk litteraturstudie är det viktigt att det finns tillräckligt med studier av god kvalitet 
som kan utgöra basen för analyser, bedömningar och slutsatser. Friberg (2006) beskriver en 
kvalitativ forskning utifrån hur, när, på vilket sätt och varför saker sker. Den kvalitativa 
forskningen utgår ifrån fördjupad förståelse för attityder och idéer som förorsakar 
människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande. Denna metod har som mål att 
öka förståelsen för dessa fenomen. Detta examensarbetes syfte är att beskriva den 
relationella vårdmiljön, utifrån patienters erfarenhet. Därför var det lämpligt att använda en 
kvalitativ inriktning som kan svara på detta. För att analys av data ska kunna svara på syftet 
till examensarbetet användes Evans (2002) metod för att analysera kvalitativa artiklar. Valet 
att använda den analysmetod som Evans beskrivit berodde på att den gav en övergripande 
översikt över den forskning som är aktuell, vilket innebär att forskningsresultat redan finns. 
Enligt Evans (2002) kan analysmetoder av kvalitativa studier vara beskrivande eller 
tolkande. I detta arbete användes en beskrivande metod för analys av vetenskapliga artiklar. 
Författaren till detta examensarbete söker alltså kvalitativa aspekter i materialet och ringar 
in övergripande teman och subteman. 

4.2. Datainsamling och Urval 
Sökningen av artiklar gjordes i databasen, Cinal (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature) och Pub Med via Mälardalens högskolebibliotek. De sökord som användes 
var  Patient, Nurse, Relationship, Environment, Qualitative, Health, Dignity. För ökat 
sökresultat användes booleska operatorer som AND, OR, vilket gjorde sökningen mer 
specifik som tillexempel ”patient OR nurse”. Operatorn AND innebär en kombination av två 
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sökord, som ger resultat där båda orden förekommer i publikationen. Operatorn OR innebär 
att antingen det ena eller både sökorden förekommer i publikationen, vilket utvidgar 
sökresultatet (SBU, 2014). Sökningen gjordes även genom att välja artiklar som var Peer 
Reviewed, abstrakt och med full text. Peer Reviewed innebär att artiklarna har genomgått 
sakkunnig granskning av forskare (Polit & Beck, 2012). I databasen PubMed gick inte 
artiklarna att begränsa till Peer Reviewed. Detta på grund av att Peer Reviewed inte har 
någon lista över funktionen i denna databas.  En sammanställning av sökresultaten i de 
olika databaserna finns i bilaga (A). Artikelmatris presenteras i bilaga (B).    

Sökningen begränsades till senaste tio åren, 2006 till 2016 för att få så aktuell forskning som 
möjligt, men ändå åstadkomma tillräckligt med sökträffar. Sökningen begränsades inte till en 
specifik världsdel, för att få så brett perspektiv som möjligt. När sökningen gav resultat lästes 
artiklarnas titlar. Om dessa var intressanta lästes artiklars syfte och dess resultat vid evidens 
sparades artiklarna. Urvalet genererade sammanlagt 30 artiklar av dessa valdes 12 artiklar 
för att besvara detta examensarbetets syfte. För kvalitetsgranskning av de valda artiklarna 
använde författaren Fribergs (2014) gransknings metod av kvalitativa studier. 
Kvalitetsgranskning av artiklar presenteras i bilaga (C).  

4.2.1. Inklusionskriterier    

Inklusionskriterier som användes för att söka efter relevanta artiklar var vuxna, från 19 år 
och uppåt. Artiklarna skulle utgå från patientperspektiv, vara publicerade efter 2006 och 
vara kvalitativa. Studierna skulle beskriva faktorer i en vårdmiljö där sjuksköterskors och 
patienters relation beskrivs . Artiklar som beskrev både patienters och sjuksköterskors 
upplevelse av vårdmiljön inkluderades i artikelsökningen, för att kunna få en helhetsbild av 
vad relationell vårdmiljö var, men det var endast ur patientens perspektiv som kom att 
användas för att besvara detta examensarbetets syfte 

4.2.2. Exklusionskriterier   

De exklusionskriterier som användes i sökningen efter artiklar var studier som genomförts 
före 2006. Studier som handlade om barn, ungdomar och personer med nedsatt kognitiv 
funktion exkluderades. Artiklar som var skrivna på annat språk än engelska eller svenska 
exkluderades, på grund av begränsade språkkunskaper. Även kvantitativ inriktning 
exkluderades, eftersom examensarbetets syfte är att utgå ifrån en kvalitativ inriktning där 
intervjuer och observationer används som metod.      

4.3. Dataanalys och genomförande 
Vid dataanalys användes Evans (2002) metod för artikelöversikt av kvalitativa studier. Enligt 
Evans (2002) finns det två metoder; tolkande och beskrivande analys som kan användas för 
att analysera en kvalitativ forskning. I detta examensarbete görs en beskrivande analys 
genom att kritisk granska resultatet av bearbetat  material för att gå in på djupet. Evans 
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(2002) fyra analys steg kommer att användas för analys. Det första steget innebär att samla 
in vetenskapliga studier. Studierna skall läsas flera gånger för att få fram innehållet i varje 
studies resultat. I det andra steget ska nyckelfynd identifieras i varje studieresultatet. Dessa 
nyckelfynd bör väljas utifrån hur de svarar på syftet. Därefter ska nyckelfyndet 
sammanställas i en lista för att lättare få en överblick. I det tredje steget relateras 
nyckelfyndet till varandra, där likheter och olikheter ska identifieras och förs samman i ett 
nytt övergripande tema. I det här steget skapas även subteman för en  bättre förståelse av det 
beskrivna fenomenet. I det fjärde steget presenteras teman och subteman och detta skall  
formuleras en beskrivning av de fynd som gjorts,  genom att återigen granska studierna, med 
utgångspunkt i de nya formade temana. Sedan bör  analysen utgå från helhet till de olika 
delarna  som slutligen skall samla ihop en ny helhet. 

De 12 utvalda studier bearbetades efter Evans (2002) beskrivande analys, som består av fyra 
steg. I det första steget samlade författaren till detta examensarbete in vetenskapliga studier 
och bearbetade dessa. De valda artiklarna lästes flera gånger för att komma fram till vad varje 
studie och i synnerhet vad resultatet handlade om. I det andra steget identifierades 
nyckelfynd i varje studieresultat. Dessa nyckelfynd valdes utifrån hur de svarade på syftet. De 
meningsbärande nyckelfynd som beskrev samma innehåll markerades med 
överstryckningspenna och lyftes fram ur artiklarna och sammanställdes till en lista i form av 
en tabell, för att lättare få överblick. Sammanlagt identifierades 80 meningsbärande 
nyckelfynd. I det tredje steget relaterades dessa olika nyckelfynd till varandra där likheter 
och olikheter identifierades och fördes samman i ett nytt övergripande tema. Här skapades 
även subteman för bättre förståelse av beskrivet fenomen. Det var viktigt att hela tiden ha 
syftet framför sig och att även kontrollera egna teoretiska konstruktioner med studiernas 
texter, så innebörden inte ändrades. I det fjärde steget presenterades teman och subteman, 
det formulerades en beskrivning av de fynd som gjordes genom att återigen granska 
studierna, med utgångspunkt i de nya formade temana. Trovärdigheten i studien handlar om 
den interna validiteten. Det är en analys av redan genomförda studier som har granskat och 
detta ökar studiernas validitet. I analysen är då nyckelfynden efter en prövad modell ett sätt 
att försäkra sig om trovärdigheten. Efter dessa steg gick analysen från helhet till olika delar, 
som slutligen samlades ihop till en ny helhet. Tema, nyckelfynd och subteman presenteras i 
tabell 1. Det nya formade temat och subteman presenteras i tabell 2  
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman  

Nyckelfynd Tema subteman  

“Six patients (five men and one woman) 
explicitly referred to developing good 
relationships with staff to promote their 
dignity and patients were often observed 
taking the initiative to build 
relationships” (Baillie, 2008, s. 30). 

Vårdmiljön som bevarar 
patientens värdighet och 
trygghet.  

Genom rutinerna och 
intimiteten bevaras 
värdighet i en 
relationell vårdmiljö 

Genom den fysiska 
vårdmiljön ges 
trygghet i en 
relationell vårdmiljö 

“A patient described how distressed she 
felt as a new patient in the hospital 
because the nurses had not explained to 
her what she was required to do at meal 
times” (M Williams, Dawson, & J 
Kristjanson, 2007, s. 1604). 

 

4.5. Etiska överväganden  
Enligt CODEX (2016) är det viktigt att resultatet av studierna inte förvanskas. Resultat i de 
valda artiklarna kommer därför inte att förvanskas. Codex (2016) har ambitionen att genom 
länksamlingar och introducerande texter ge tillgång till och kännedom om lagar, centrala 
regelverk och etiska riktlinjer, som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. 
Författaren till det här arbetet valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. 
Artiklarna som valdes var skrivna som Peer Reviewed och redan etiskt granskade, därför 
behövde artiklarna ingen ytterligare etisk granskning. 

5. RESULTAT 

Resultatet beskrivs utifrån analysen av 12 utvalda publicerade studier, vilket svarar på detta 
examensarbetets syfte att utifrån en kvalitativ litteraturstudie, beskriva och analysera 
patienternas erfarenheter av vårdmiljön i ljuset av det relationella perspektivet. Resultatet av 
analysen delades upp i tre teman med vardera två subteman vilka presenteras nedan i tabell. 
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Tabell 2: Exempel på tema och subteman  

Tema  Subteman  

Vårdmiljön som bevarar patientens 
värdighet och trygghet 

Genom rutinerna och intimiteten bevaras 
värdighet i en relationell vårdmiljö 

Genom den fysiska vårdmiljön ges trygghet i 
en relationell vårdmiljö 

Vårdmiljö som främjar autonomi och 
delaktighet 

Genom förtroende bevaras autonomi i en 
relationell vårdmiljö  

Genom delaktighet främjas relationell 
vårdmiljö  

Vårdmiljö som främjar kontinuitet, 
tillgänglighet och tillit  

Genom tillgänglighet och kontinuitet främjas 
relationell vårdmiljö   

Genom tillit främjas relationell vårdmiljö 

  

    

5.1 Vårdmiljön som bevarar patientens värdighet och trygghet 
Det temat som belyser vikten av de faktorer i en relationell vårdmiljö som påverkar 
patientens välbefinnande/ hälsa utgår ifrån patientens upplevelse av att bevara sin egen 
värdighet och en upplevelse av en relationell vårdmiljö som är inbjudande och trygg.   

5.1.1 Genom rutinerna och intimiteten bevaras värdighet i en relationell vårdmiljö 

Av analysen framkom att vårdmiljön påverkade patientens värdighet olika, en känsla av 
positivt eller negativt välbefinnande. Detta hade oftast ett samband med de olika rutiner i  
vårdmiljön som patienterna vårdades. Dessa rutiner bidrog till känsla av hjälplöshet och 
mindre välbefinnande och hälsa  (Baillie, 2008). Patienterna förväntade sig att de skulle få en 
normal mänsklig kontakt eller interaktion med sjuksköterskor, trots att dessa var på 
sjukhuset som patienter. Patienterna funderade ofta på hur vårdmiljön, 
vården/omvårdnaden och sjuksköterska- patient relationen skulle bli (Vandecasteele, o.a., 
2015). ” To promote dignity, staff need to combine being businesslike and professional with 
sensitivity and caring”. (Baillie, 2008). Därför var det viktigt för patienterna att vårdas i en 
miljö med goda rutiner och snabbare respons på behoven från sjuksköterkan (Baillie, 2008; 
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Larsson, Bergman, Fridlund & Arvidsson, 2012; Saarinio, Arman, & Ekstrand, 2011; Webster 
& Bryan, 2009; L. Kitson, Dow, D. Calabrese, Locock & Muntlin, 2012).  

Det framkom att när antalet patienter ökade på en akutmottagning  ledde detta till att både 
kvinnliga- och manliga patienter  placerades i samma rum på grund av platsbrist. Genom att 
blanda könen kände patienterna sig obekväma, detta ledde till att patienternas värdighet 
påverkades negativt. En känsla av hjälplöshet och en otrygg vårdmiljö upplevdes av 
patienterna (Baillie, 2008). Analysen visade även att placering av patienterna påverkade 
upplevelsen av värdighet negativt  i och med placeringen upplevde patienterna ofta att de var 
tvungna att dela med sig, men även höra medpatienters personliga information. En sådan 
vårdmiljö ledde till att patienternas upplevelse av hälsa påverkades negativt. Patienterna 
tyckte att sjuksköterskorna hade svårt att följa sekretessen vid tillexempel olika 
undersökningar och provtagningar. Detta påverkade relationen till sjuksköterskan negativt 
(Baillie, 2008). Det framkom av analysen att patienternas uppfattning var att personalen 
försökte att upprätthålla sekretess under omvårdnad genom att dra för gardinerna för att 
skapa en privat sfär (Webster & Bryan, 2009). ”Participants appreciated that nurses tried to 
reassure patients to further promote privacy and dignity” (Webster & Bryan, 2009, s. 1787). 
Att skapa en egen sfär genom att dra gardinerna främjade värdigheten enligt patienterna, 
men detta påverkade inte bevarandet av sekretessen (Baillie, 2008; Webster & Bryan, 2009).        

Det framkom att sjuksköterskornas beteende hade en viktig inverkan på bevarandet av egen 
värdighet och hälsa hos patienterna. ”Attaining good relationships with staff increased 
patients’ social support, helped them to feel more comfortable in the hospital environment 
and would also, patients reasoned, have a positive impact on how staff related to them” 
(Baillie, 2008). Patienterna sökte aktivt ett skapande av goda relationer med 
sjuksköterskorna. Det visade sig att med goda relationerna ökade patientens välbefinnande 
(Baillie, 2008).   

Patienternas känsla av helhet och värdighet minskade även på grund av sjukdomstillstånd, 
som ledde till minskad förmåga att ha kontroll över sin egen kropp. Fysisk nedsättningen 
ledde till att patienterna behövde sjuksköterskans hjälp för att utföra vissa aktiviteter. 
Känslan av att inte klara sig på egen hand förstärktes om sjuksköterskan inte samarbetade 
eller inte tog till sig patientens önskemål (Saarinio, Arman & Ekstrand, 2011) 

” The experience of not being taken seriously by carers or having their wishes ignored 
undermined their treatment and made these patients disappointed and unsatisfied. 
Feeling out of control and unable to change the situation was prominent and caused 
more suffering for some of the patients” (Saarinio m.fl., 2011, s. 276).  

Patienternas objektiva och subjektiva upplevelser av vårdmiljön och relationen till 
sjuksköterskan påverkades negativ av ett sådant förhållningssätt från sjuksköterskans sida 
(Baillie, 2008; Saarinio, Arman & Ekstrand, 2011).            
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5.1.2  Genom den fysiska vårdmiljön ges trygghet i en relationell vårdmiljö 

Analysen visade att trots det stora antalet patienter på sjukhuset och antalet patienter i 
samma rum kunde patienterna stundtals få en positiv upplevelse av vårdmiljön. Det 
framkom att främjande av den fysiska miljön och en bekvämligare atmosfär påverkade 
patienternas upplevelse av trygghet och hälsa positivt, medan det motsatta kunde leda till 
upplevelse av obehag (Willman, 2014). I analysen beskrivs att den fysiska miljöns betydelse 
på sjukhuset var oerhört viktig för upplevelsen av hälsa hos patienterna. Det framkom till 
exempel att inte ha tillgång till en välfungerande möblering (lik hemförhållanden) under 
vårdtiden kunde framkalla en känsla av otrygghet, illabefinnande  och ohälsa hos patienten. 
Det visades även de mest grundläggande rutinerna som till exempel regelbundet fyllda 
vatttenkannor med friskt vatten kunde ge patienterna en positiv känsla av vårdmiljön men 
även av vårdpersonalen, eftersom patienterna kände att personalen brydde sig om dem. 
Medan brist på renlighet och obekvämlighet i vårdmiljön gav patienterna en känsla av 
obehag och en otrygghet miljö att vårdas i, vilket påverkade även synen på vårdpersonalen 
negativt. Patienterna påpekade att en mer hemlik miljö och tillgång till frisk luft påverkade 
deras upplevelse av hälsa och trygghet för vårdmiljö, eftersom en hemlik vårdmiljö gav en 
känsla av närhet till vårdpersonalen, vilket hade betydelse för skapande av den goda 
relationen till vårdpersonalen (Baillie, 2008; Larsson, Bergman, Fridlund & Arvidsson, 2012; 
M Williams, Dawson & J Kristjanson, 2007). Analysen visade att en väl strukturerad 
vårdmiljö främjade subjektiva upplevelser av hälsa hos patienten. En välstrukturerad  
vårdmiljö ökade även känslan av trygghet och förtroende till sjuksköterskan och 
vårdpersonal positivt.  

Gällande mänsklig bemötande värdesatte patienterna sjuksköterskans erfarenhet i dess  
praktiska omvårdnadssituation. Det framkom att sjuksköterskor med längre erfaret inom 
vården gav en känsla av trygghet hos patienterna. “The participants felt that the encounter 
with the nurse led to a sense of security, familiarity. They stated that the nurse’s knowledge of 
the disease and treatment created a sense of security” (Larsson, Bergman, Fridlund, & 
Arvidsson, 2012, s 503). Patienterna tyckte att humor, vänlighet och ett respektfullt 
förhållningssätt påverkade relationerna till sjuksköterskan positivt (Baillie, 2008). Det visade 
sig att vänlighet och ett respektfullt förhållningssätt ökade känsla av samhörighet hos 
patienten, som var en viktig faktor för att uppleva relationen till sjuksköterskan och 
vårdmiljön som god och trygg (Baillie, 2008; Willman, 2014).     

Merparten av patienterna kunde bekräfta att tillförsikt, artighet och vänlighet främjade en 
känsla av välbefinnande under vårdtiden, vilket skapade en upplevelse av god vårdmiljö att 
vårdas i (Baillie, 2008). Analysen visade även att sjuksköterskans tillgänglighet och 
flexibilitet upplevdes som god omvårdnad, som främjande en känsla av välbefinnande och 
hälsa och en positiv miljö att vårdas i. Sjuksköterskans närvaro värderades högt. Detta tydde 
på att sjuksköterskan var engagerad och brydde sig om patienten, vilket visade sig i tiden som 
gavs för patienten. Sjuksköterskans tillgänglighet upplevdes som viktig för patienterna, då 
sjuksköterskan betraktades som den närmaste länken. Detta påverkade även relationen till 
sjuksköterskan. Patienterna kände ett stort förtroende för sjuksköterskans kompetens, de 
kände att de kunde ställa frågor till sjuksköterskan som de inte kunde ställa till läkaren. 
Patienterna upplevde att sjuksköterskan kunde svara på frågor på ett sätt som var mer 
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begriplig och konkret. Läkarna däremot använde ett språk som var svår att förstå för 
patienterna(Baillie, 2008; Larsson, Bergman, Fridlund, & Arvidsson, 2012; M Williams, 
Dawson, & J Kristjanson, 2007).   

5.2 Vårdmiljö som främjar patientens delaktighet och autonomi 
Skapandet av en vårdmiljö med god kontinuitet där patienten var delaktig i sin 
omvårdnad skapade en känsla av välbefinnande, och medvetenhet om sin hälsa. Delaktighet i 
sin omvårdnad påverkade även upplevelsen av autonomi.  

5.2.1 Genom delaktighet främjas relationell vårdmiljö 

Av analysen framkom att patienternas delaktighet i  sin egen omvårdnad och samarbetet med 
sjuksköterkan ökade förtroendet för vården, sjuksköterskan och känslan av en god vårdmiljö. 
Delaktighet i sin egen omvårdnad var viktig för patienterna, eftersom då kunde de utföra 
vissa uppgifter  självständigt och på så vis komma fram till nya sätt att klara sig på egen hand 
(L. Kitson, Dow, D. Calabrese, Locock, & Muntlin, 2012). Patienterna tyckte det var viktigt att 
vara delaktig vid överraporteringen under förflyttningen från akuten till vårdavdelningen 
(Keer, McKey, Klim, Kelly, & McCann, 2013).  ”Being able to listen to the nurses’ handover 
reassured patients that nurses have adequate knowledge about their presentation, condition 
and plan. This reassured the participants that nurses have enough information to 
competently care for them” (Keer, McKey, Klim, Kelly & McCann, 2013, s. 1689). I och med 
delaktighet kunde patienterna i större utsträckning uppmärksamma felaktigheter i 
överrapporteringen, vilket ökade känslan av att vara delaktig i sin omvårdnad.  

Analysen visade även att det var viktigt för patienterna med snabb hjälp eller svar på de 
undersökningar som hade genomförts detta på grund av att väntan kunde skapa oro och 
obehag hos patienterna. Patienterna undvek sjuksköterskor som inte gav respons eller 
planerade patientens vård utan att implementera patienten i dennes vård. ” Nonchalance on 
the part of healthcare staff limited the patients’ opportunities for proper discussion of their 
illness. There was experience of nonchalance when staff planned care without allowing them 
to have their say (Nygårrdh, A., Malm, D., Wikby, K., & Ahlström, G, 2011, s. 901).  Detta 
ledde till att patienterna vände sig till nästa sjuksköterska, vilket påverkade patientens 
relation till sjuksköterskan och upplevelsen av välbefinnande negativt (Söndergård Larsen, 
Hedegaard Larsen, & Bikelund, 2013; Nygårrdh, A., Malm, D., Wikby, K., & Ahlström, G, 
2011).  

5.2.2 Genom förtroende bevaras autonomi i en relationell vårdmiljö 

Analysen visade att sjuksköterskans dagliga rutiner i omvårdnaden, där patienterna inte var 
involverade i sin egen vård, gav patienterna en känsla av beroende, förlust av autonomi och 
egenmakt. ”Empowerment was that the staff were accessible when the patients needed them. 
There was a sense of security when the staff were always on hand and trust was nurtured by 
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the staff–patient dialog” (Nygårrdh m.fl., 2011, s. 900). Känslan av att vara en autonom 
person däremot kunde höjas om sjuksköterskorna var flexibla, rutinerade och kunde lyssna 
på patienten. Det framkom av analysen att patienterna som inte fick hjälp från en 
sjuksköterska sökte hjälp hos medpatienterna eller familjemedlemmar  (M Williams m.fl., 
2007; Nygårrdh m.fl., 2011, s. 900 ). Patienternas upplevelser av att vara beroende av 
sjukvårdspersonal och dess påverkan på hälsa upplevdes olika mellan de kvinnliga- och 
manliga patienterna. Det faktum att kroppen på grund av sjukdom inte längre lydde 
kommandon och var utsatt, beskrevs av patienterna som en förlust som påverkade 
upplevelsen av att inte vara självständig, vilket orsakade avsevärda förändringar i vardagen. 
De kvinnliga patienterna upplevde omvårdnads momentet positivt om sjuksköterskorna var 
hänsynsfulla lyssnade på omvårdnadsbehoven  och gav patienterna möjlighet att vara 
delaktiga i sin omvårdnad. Medan de manliga patienterna visade sårbarhet vid kroppsvård, 
vilket upplevdes som en känsla av att vara beroende av andra (M Williams m.fl., 2007). 
“Women described in matter-of-fact and specific terms the type of help they needed. The 
nursing care was perceived as positive when they found nurses helpful, when they listened, 
and when they were considerate (Andersson & Hanselbo, 2009, s. 2041). Analysen visade 
även att oavsett kön och fysisk nedsättning var det viktigt att vara oberoende och ha kontroll 
över sin kropp. Detta var mycket viktigt för patienterna att kunna uppleva  känsla av hälsa, 
för genom att vara oberoende av andra (Andersson & Hanselbo, 2009; M Williams m.fl., 
2007; Nygårrdh m.fl., 2011). 

5.3 Den relationella vårdmiljö som främjar tillgänglighet, kontinuitet och 
tillit  

Vårdmiljöns betydelse där sjuksköterskan hade en betydande roll i vårdmiljön och dess 
påverkan på patientens hälsa hade fått allt större uppmärksamhet i de senare studierna. Av 
analysen framkom att en vårdmiljö där sjuksköterskan inte hade kontinuitet i omvårdnaden 
av patienter kunde påverka patientens hälsa negativt, medan en vårdmiljö med tillräckligt 
stor personalgrupp som var tillgänglig för patienter och hade ett professionellt 
förhållningssätt i möte med patienten kunde främja patientens hälsa och välbefinnande. 
Detta skapade en känsla av tillit för sjuksköterskan. 

5.3.1 Genom tillgänglighet och kontinuitet främjas relationell vårdmiljö   

Sjuksköterskans förhållningssätt var en av de viktigaste redskapen för att främja hälsa och 
välbefinnande hos patienterna. Ett professionellt förhållningssätt och att vara tillgänglig 
ökade patienternas syn på god kontinuitet (Baillie, 2008; M Williams, Dawson, & J 
Kristjanson, 2007).  

Analysen visade att patienterna önskade längre ronder med läkare respektive sjuksköterska  
för att hinna ställa personliga frågor som var viktiga. Patienterna upplevde snabba ronder 
som stressande och otillräckliga, för att kunna få ett helhetsgrepp av sitt hälsotillstånd, vilket 
hade en negativ påverkan på patient-sjuksköterska relationen. ” The ward round is too short, 
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and the communication process is from a medical perspective. The patients want an 
opportunity to pose their questions in private so they have time to express issues that are 
important to them” (Leo Swenne & Skytt, 2013, s. 300). Det framkom även att vissa patienter 
hade förståelse för att sjuksköterskorna ibland inte hade tid att stanna, men majoriteten av 
patienterna önskade längre tid till rondundersökningar (Leo Swenne & Skytt, 2013).  

Sjuksköterskans kontinuitet och tillgänglighet var viktig för patienternas relation till 
sjuksköterskan. Ibland tyckte patienterna att de hade svårt att  särskilja på vårdpersonalen, 
eftersom det var så många olika vårdpersonaler som patienterna kunde möta under en dag. 
Detta gjorde patienterna osäkra i mötet med sjuksköterskan, vilket påverkade möjligheten till 
att bygga en relation till sjuksköterskan. Patienterna ansåg att det fanns ett värde i att ha en 
kontakt sjuksköterska som var tillgängligt för patienten.  En kontaktsjuksköterska ökade 
möjligheterna att bygga upp en vårdrelation (Leo Swenne & Skytt, 2013). Patienterna 
upplevde även att det var mycket enklare att vända sig till en kontakt sjuksköterska istället 
för till en läkare. ”The informants’ experience was that the information was easy to 
understand, although some expressed a preference for information from nurses. The 
informants stated that the different professional categories complemented each other” (Leo 
Swenne & Skytt, 2013, s. 301).  Patienterna tyckte att kontaktsjuksköterska kunde ta sig mera 
tid till patienten och kunde ge svar på de frågor som var viktiga (Leo Swenne & Skytt, 2013).  

5.3.2 Genom tillit främjas relationell vårdmiljö 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt främjade hälsa och välbefinnande hos 
patienterna. Ett professionellt förhållningssätt ökade också upplevelsen av tillit för 
sjuksköterskan (Baillie, 2008; M Williams, Dawson, & J Kristjanson, 2007). Analysen visade 
att vårdmiljö som upplevdes stressande av patienter, på grund av sin utformning, påverkade 
integritet och ledde till negativ påverkan på tillit. Detta skapade en osäkerhet hos patienterna 
och en känsla av integritetskränkning. Vissa patienter kunde inte berätta för sjuksköterskan  
fullt ut hur de kände, detta för att inte riskera att alla andra i rummet skulle höra 
informationen. Detta påverkade patientens tillit till vårdpersonalen negativt (Söndergård 
Larsen, Hedegaard Larsen, & Bikelund, 2013). “The patients understood that hospitalization 
was necessary owing to their illness and they hoped to get better during hospitalization. 
Unfortunately, they often regarded the hospital environment as stressful and non-healing” 
(Söndergård Larsen, Hedegaard Larsen, & Bikelund, 2013, s. 399). Det visade att patienterna 
hade förståelse av att sjukhusvistelsen var nödvändig på grund av sjukdom och att vistelsen 
gällde endast en viss tid, men patienterna hoppades än dock på  att tiden skulle vara till för 
återhämtning, vilket inte alltid stämde överens med patientens upplevelse (Söndergård 
Larsen, Hedegaard Larsen, & Bikelund, 2013).  
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6. DISKUSSION  

I metoddiskussionen kommer vald metod med dess svagheter och styrkor att diskuteras. 
Resultatdiskussionen kommer att kopplas till bakgrunden och resultatet av de analyserade 
teman och subteman. Även en etikdiskussion och förslag till framtida forskning har 
författaren valt att ta med. 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes var Evans (2002) beskrivande analysmetod. Forsberg och Wengström 
(2013) belyser att det är viktigt att använda sig av en systematisk litteraturstudie är det viktigt 
att det finns tillräckligt med studier av god kvalitet. De artiklar som har använts i detta arbete 
har genomgått Peer review granskning vilket innebär att artiklarna har även  
kvalitetsgranskats av författare.  Peer review och kvalitetsgranskning av artiklarna får stå för 
den goda kvalitén. Friberg (2012) beskriver att den kvalitativa forskningen utgår från frågor 
av kvalitativ art som hur, när, på vilket sätt och även kausalitet det vill säga varför ett 
fenomen sker. Att använda Evans (2002) analysmetod innebar att systematisk identifiera och 
sammanfatta befintliga forskningsresultat, det betyder att analysen ligger nära texten och dess 
resultat och risken för omtolkning blev minimal. Utifrån syftet som var: genom systematisk 
litteraturstudie, beskriva och analysera patienternas erfarenheter av vårdmiljön i ljuset av det 
relationella perspektivet, upplevs valet av Evans (2002) analysmetod som lämpligt. Valet av 
en systematisk litteraturstudie med en beskrivande analys som metod gjorde att författare av 
detta arbete inte behövde göra en omtolkning av studiens resultat. Examensarbetets syfte 
besvarades utifrån 80 funna nyckelfynden i artiklarnas resultat. Antalet nyckelfynd kan vara 
både styrka och svaghet i ett examensarbete. Författarens fokus i detta arbete har legat på att 
hitta nyckelfynd som var relevanta för att besvara syftet därför kvantiteten av nyckelfynd var 
oviktigt. De 80 nyckelfynd som hade hittats var av en hög kvalité för att besvara 
examensarbete syftet.   

Eftersom artiklarna är skrivna på ett annat språk en författarens så kan det ha förekommit en 
vis omedveten omtolkning. Genom att vara tydlig i sin beskrivning av exklussionskriterier 
och inklussionskriterier upplevs urvalet som tillförlitligt, vilket ökar trovärdigheten för 
resultatet i detta arbete. I och med att analysstegen följts och tydligt beskrivits ökar även det 
trovärdigheten för resultatet. Även om de studier som ligger till grund för detta arbetets 
resultat är genomförda i olika länder så bedöms det att en viss överförbarhet till svenskt 
förhållanden ändå är möjlig.  

Att göra en empirisk undersökning skulle varit mycket intressant för att kunna ställa egna 
direkta frågor till patienterna och kunna upptäcka nya fenomen gällande relationell 
vårdmiljö. Men valet att inte göra en empirisk undersökning berodde på den begränsade 
tiden och risken för att inte få tillräckligt med material för studien. Valet att göra en 
kvantitativ undersökning handlar om vilka forskningsbara frågor som ställts upp och på att 
problemformuleringen handlar om att mäta eller hitta kausala effekter det vill säga frågorna 
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är av en annan karaktär, som varför, hur ofta, vid vilka tillfälle eller kanske att mäta tid som 
är en bristvara numera inom vården. I en sådan studie inom ramen för en kvantitativ ansats 
kan patientens upplevelser eller erfarenheter missas och därmed syftet med examensarbetet. 
En kvantitativ metod utgår också från att se variationer. Detta innebär att identifiera likheter 
och skillnader i textinnehåll, vilket innebär att något är bättre än något annat (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2014). Därför upplevs den kvalitativa metoden och den beskrivande 
analysen som lämplig för besvarandet av syftet till detta arbete.  

Att skriva examensarbete ensam upplevdes både som styrka och svaghet. Styrkan utgår ifrån 
självständigheten att välja material och utformningen av examensarbetet, där kompromisser 
och meningsskiljaktigheter inte behövde göras. Svagheten grundar sig enligt författaren i att 
en ytterligare åsikt skulle kunnat öka pålitligheten i arbetet med analysen, där kontinuerlig 
reflektion och diskussion skulle kunnat bli mer utvecklade. En annan svaghet är att då 
författaren till detta arbete följer en redan given modell kanske författaren förhåller sig 
okritisk till den. Även en teoretisk ram kan bidra till att författaren ensidig bara ser det valda 
perspektivet och missar kanske nyanser. Ytterligare en nackdel är att när artiklarna är 
skrivna på ett annat språk blir tolkningen en slags sekundär källa i själva översättningen av 
människors subjektiva upplevelse som vårdtagare.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av vårdmiljön i ljuset av det relationella 
perspektivet. Av resultatet framkom att den relationella vårdmiljön upplevdes olika. 
Patienternas upplevelse av hälsa var kopplad till de relationella vårdmiljöernas bevarande av 
deras värdighet. Resultatet av denna studie visade att patienterna önskade att vårdmiljön 
skulle prioritera deras behov i första hand. Patienterna önskade en vårdmiljö där avskildhet 
och närhet kombinerades utan att upplevelsen av värdighet minskade. Patienterna tyckte att 
personalens beteende hade stor påverkan på patientens upplevelse av värdighet och hälsa. 
Sjuksköterskorna tyckte att personalens relation till varandra påverkade även relationen till 
patienter och på dess hälsa. Enligt Snellman (2014) kan vårdrelation definieras som respekt, 
förtroende och ömsesidighet mellan två personer, vilket är viktigt för skapandet av en god 
vårdmiljö.   

Det framkom att autonomi skapade upplevelser av välbefinnande, hälsa och en känsla av 
bevarandet av sin egen värdighet hos patienterna. Av resultat framkommer det att 
sjuksköterskornas autonomi i omvårdnaden av patienten var begränsade eftersom dessa 
skulle vända sig till läkaren för att kunna utföra vissa uppgifter, vilket påverkade patientens 
hälsa. Willman (2014) beskriver att om sjuksköterskan betraktar patienten som en fri varelse 
som kan göra sina val och ta sitt eget ansvar då blir patienten som en handlande människa, 
vilket öppnar helt andra möjligheter för självförverkligande hos patienten. Att ha kontroll 
över sin kropp och inte vara beroende av vårdare var mycket viktigt för patienterna. Eftersom 
en avsaknad av självkontroll över sin egen kropp skapade en känsla av ohälsa och minskad 
värdighet. De negativa känslorna som orsakade ohälsa förstärktes hos patienterna om 
sjuksköterskorna försökte arbeta efter sina egna rutiner och inte skapade en vårdmiljö där 
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patientens delaktighet och autonomi bevarades.  Att ha en känsla av fullständig hälsa 
definieras av Eriksson (2014) som något dynamisk och är i ständig rörelse och det är många 
faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Resultatet visade att 
estetikens betydelse i en vårdmiljö var viktigt för patienternas relation till sjuksköterska och 
upplevelse av hälsa. Patienterna tyckte att vårdmiljön där sjuksköterskan var engagerad i att 
hålla miljön ren och gav den en form som utstrålade en hemkänsla gav upplevelse av trygghet 
och hälsa.  

Det visades i analysen att sjuksköterskorna och patienterna definierade bevarandet av hälsa 
och värdighet olika. Patienterna värdesatte och relaterade personalens kunskap i bemötande 
och i det praktiska genomförandet som en viktig egenskap för att bevara hälsa och värdighet. 
Eriksson (2014) menar att vårdande är både vetenskap och konst som visar sig i det praktiska 
genomförandet och därför måste varje sjuksköterska som vårdar kunna konsten att skapa en 
värdehandling som är avsedd för just den patienten som sjuksköterskan vårdar. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763, § 2a) ska sjukvården uppfylla kraven på god vård. Detta 
innebär bland annat att sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten bör byggas på 
respekt för patientens självbestämmande. 

Det framkom att patienternas upplevelse av sin hälsa ökade om sjuksköterskan hade ett gott 
förhållningssätt i mötet med dem. Flenser (2014) menar att ett möte mellan sjuksköterska 
och patient kan ske på två olika sätt: För det första kan mötet beskrivas som ett möte mellan 
”jag och du” eller mellan ”jag och det”. Sjuksköterskan bör betrakta sitt möte med patienten 
som en ”jag och du” möte för att mötet ska betraktas som professionellt. Ett förhållningssätt 
som utgår ifrån ”jag och du” mötet förespråkar respekt till den andra, medan en ”jag och det” 
mötet mellan sjuksköterska och patient skapar en känsla av kränkning och objektifiering hos 
patienten (Flenser, 2014). Resultatet visade att patienterna önskade att ha längre tid med  
sjuksköterskor vid olika undersökningsronder. Det framkom att sjuksköterskans bemanning 
och patienters hälsa hade ett samband. Att sjukhus som inte hade tillräckligt med 
sjuksköterskor och fler patienter per sjuksköterska ledde till stress och emotionell utmattning 
hos sjuksköterskor, vilket påverkade patientens hälsa. Flenser (2014) beskriver 
sjuksköterskans förhållningssätt som att ”vara med patienten”. Sjuksköterskans 
grundläggande tro på patienten kan upprätthålla upplevelsen av tillit och hopp, vilket 
möjliggör upplevelsen av välbefinnande och hälsa hos patienten (Willman, 2014).  

Resultatet visade att kontinuitet var viktigt för patienternas upplevelse av välbefinnande och 
hälsa. Det var viktigt för patienterna att ha en kontaktsjuksköterska som patienten kunde 
vända sig till, eftersom detta gav upplevelse av trygghet. Eriksson (2014) skriver att 
vårdförhållandet varierar beroende på det aktuella tillståndet hos patienten, men oavsett 
längden på den aktuella vårdprocessen så är kontinuitet i vårdförhållandet viktigt för 
patientens upplevelse av hälsa. Det visade att patienterna ibland hade förståelse för att 
sjuksköterskan inte hade möjlighet att stanna hos dem längre för att besvara alla frågor 
eftersom sjuksköterskan hade andra patienter att ta hand om, men att de flesta patienterna 
ändå önskade att sjuksköterskan skulle ha längre tid hos dessa vid olika 



 

22 

 

undersökningstillfälle. Det som kännetecknar en bra relation mellan patient och 
sjuksköterska är de upplevelser och tankar som patienten och sjuksköterskan delar med sig 
under en omvårdnadsprocess. Det är i detta sammanhang som sjuksköterskan måste förstå 
skillnaden mellan det sociala stödet och det professionella stödet. Det är genom ömsesidighet 
och bekräftelse som människans tro på sig själv förstärks (Skärsäter, 2014).             

Av resultatet framkom att patienterna värdesatte bevarandet av deras integritet högt för att 
uppleva hälsa. Patienterna tyckte att flerbäddsrum hindrade de att diskutera sina problem 
med sjuksköterskan. Detta ledde till att patienterna inte kunde berätta alla sina problem till 
sjuksköterskan för att andra patienter inte skulle höra det. Vilket påverkade relationen och 
tilliten till sjuksköterskan. Enligt Kihlgren, Engström och Johansson (2009) åsidosätts ofta 
respekten för patientens integritet i en institutionell vårdsituation, vilket även gäller respekt 
för patientens autonomi.  

Ur resultatet framkom att patienterna upplevde en känsla av hälsa om vårdmiljön hade goda 
rutiner, där patienten var delaktig i sin vård. Resultatet visade att sjuksköterskor som hade 
längre erfarenhet av vården ställde större krav på sig, vilket ökade prestationskravet hos 
dessa sjuksköterskor. Det visade att patienterna hade större tilltro till sjuksköterskor och 
kunde ställa frågor som de inte kunde ställa till läkaren eller annan vårdpersonal. Enligt 
Eriksson (2014) utgör en vårdrelation grunden för vårdandet och vårdprocessen. Eriksson 
menar att det är i relation till sjuksköterskan som patienten får utrymme till att uttrycka sina 
aktuella behov, begär och problem. Resultatet visade även att patienterna uppfattade 
sjuksköterskans förklaring av deras hälsotillstånd bättre än vad läkarens, eftersom läkarna 
använde begrepp, som patienterna tyckte var svåra att förstå. Det framkom att patienternas 
tyckte att den mest grundläggande rutinen som att ha tillgång på friskt vatten kunde ge en 
känsla av hälsa hos patienterna, som påverkade relationen till sjuksköterska och synen på 
vårdmiljön.   

Edvardsson (2014) skriver att en god omvårdnad kan sammanfattas i ett varmt, tryggt och 
omslutande klimat på vårdenheterna. Det är däremot svårt att uppleva god omvårdnad om 
klimatet på vårdenheten är kallt och ogästvänligt. Eriksson (2014) beskriver människans 
hälsa som ett resultat av samspel mellan människan och miljön och olika faktorer inom 
människan och miljö som påverkar dess skeende.  

Att vara oberoende är en känsla som sitter djupt hos alla människor. Att även i de stunder 
när människan behöver hjälp på grund av sitt fysiska tillstånd önskar människan att kunna 
klara det själv (Eriksson, 2014). Patienterna tyckte att sjukhusrutinerna påverkade deras 
delaktighet i sin omvårdnad och gav dem en känsla av att vara beroende av hjälp, vilket 
patienterna tyckte påverka deras upplevelse av hälsa. Eldh (2014) skriver att sjuksköterskan 
liksom annan vårdpersonal ska skapa möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård. 
Ett möte mellan patienten och sjuksköterskan handlar om att fokus ska kunna ligga på 
omvårdnad och hälsa, vilket innebär att patientens delaktighet är viktig  för att kunna 
åstadkomma detta. Patienterna menade att känslan av att vara beroende kunde därmed 
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minskas om sjuksköterskan var flexibel och tillmötesgående och gav dem möjligheter att vara 
delaktig i sin omvårdnad, vilket patienterna önskade att sjuksköterskan skulle vara. 
Sjuksköterskorna tyckte att kommunikation mellan vårdteamet där patientsäkerhetsfrågor 
och vårdmiljö diskuterades hade påverkan på patienters hälsa. Resultatet visade att om 
patienterna inte kunde få hjälp från sjuksköterskan sökte patienterna hjälp hos andra 
patienter eller anhöriga, vilket förstärkte känslan av att vara beroende och med en känsla av 
att inte vara frisk. Henriksen och Vetlesen (2013) skriver att omsorg i sin basala form handlar 
om att upprätthålla liv, men att det även är något mer än att bara upprätthålla liv. Omsorg 
handlar också om att understödja bevarandet av ett värdigt liv, vilket i sin tur svarar på 
patientens krav på värdighet. Resultatet visade att känslan av att vara beroende var olika 
mellan de kvinnliga patienterna och de manliga patienterna. Kvinnliga patienter upplevde 
sjuksköterskans hjälp positiv, medan de manliga patienterna upplevde en stark känsla av att 
vara beroende när de fick omvårdnadshjälp från sjuksköterskan. Att män upplevde en 
negativ känsla på grund av att vara beroende av sjuksköterskans omvårdnadshjälp beror 
enligt Nygren och Lundman (2014) på att män traditionellt betraktar manlighet som att vara 
stark och oberoende.  
Att arbeta som sjuksköterska handlar om att upprätthålla en god vårdmiljö för att 
upprätthålla patientens hälsa och välbefinnande International Counsling of Nurses [ICN] 
(2014). För att kunna lyckas med att upprätthålla upplevelsen av hälsa kan det tänkas att 
sjuksköterskor behöver föra diskussioner kring sina attityder i mötet med patienten. Det 
kräver således en aktiv dialog inom hela arbetsteamet för att kunna lyckas med det. För att 
uppnå en positiv känsla hos patienten vad det gäller relationella vårdmiljön det kan behövas 
engagemang från sjukhusledningen eftersom detta kräver oftast ekonomiska insatser. Ett 
engagemang från ledningen att förändra den yttre vårdmiljön handlar även om att 
organisationen strävar efter en mer hälsofrämjande vårdmiljö. En mer hälsofrämjande 
relationell vårdmiljö i sin tur skänker mer välbefinnande hos både patienter och 
sjuksköterskor (Willman, 2014). Det gäller för sjuksköterskor att våga ta upp vårdmiljöfrågor 
med sin ledning eftersom sjuksköterskan är den som arbetar nära patienten och har större 
möjlighet att dokumentera relationella vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa. 

6.3 Etikdiskussion 
Enligt Codex (2016) har alla forskare ett etiskt ansvar genom god kvalité på forskningen samt 
att den är moraliskt acceptabel. Författaren har förhållit sig neutrala till detta examensarbete 
genom att bortse från egna förutfattade meningar. författaren har heller inte plagierat några 
texter och likaså inte försökt för vanskliga detta arbetes resultat. Samtliga inkluderade 
artiklar är vårdvetenskapliga, Peer reviewed och/eller godkända av en etisk kommitté. 
Eftersom artiklarna har varit skrivna på engelska kan en feltolkning av resultatet skett, även 
om sammanhanget har förståtts, då författaren har svenska som sitt språk. 
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7. SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

7.1. Slutsats  
Syftet var att utifrån en kvalitativ litteraturstudie, beskriva och analysera patienternas 
erfarenheter av vårdmiljön i ljuset av det relationella perspektivet. Resultatet visade att olika 
faktorer i vårdmiljön hade stor betydelse för patientens upplevelse av hälsa. Utifrån analysen 
av artiklarna och genom metoden som användes för att kategorisera med hjälp av teman och 
subtemana  har examensarbetets syfte besvarades. Det som kom fram i beskrivningarna av  
vårdmiljön var att olika faktorer hade stor betydelse för patientens upplevelse av hälsa. Det 
var medmänskliga bemötandet. Vidare har den relationella vårdmiljön betydelse då den 
berör alla patientgrupper. En viktig implikation är att denna undersökning kan användas och 
uppmärksammas av alla verksamheter inom vården. En viktig aspekt att beakta relaterades 
till den holistisk syn på människan som bland annat innebär att inte särskilja människan från 
miljön. Den relationella vårdmiljöns betydelse bör  ges större plats i alla vårdsammanhang. 
Både den yttre vårdmiljön där sjuksköterska var en viktig del av den miljön, och den inre 
miljön som hade med patientens egna tolkningar av vårdmiljön påverkade patientens 
upplevelse av hälsa och relationen till sjuksköterskan. En vårdmiljö som var genomtänkt och 
hälsofrämjande påverkade patientens välbefinnande och hälsa. Utifrån resultatet anses syftet 
till examensarbetet vara besvarat. 

7.2   förslag till vidare forskning 
Det har gjorts mycket forskning kring vårdmiljöns betydelse de senaste åren.  Författaren till 
detta arbete anser att det fortfarande finns en del kvar att göra utifrån patientperspektivet. 
Det som skulle kunna förbättras är att använda det material som redan finns och kombinera 
det med såväl kvalitativa och empiriska undersökningar kring patienters upplevelse av 
vårdmiljön och dess påverkan på relationen till vårdpersonalen samt hur vårdpersonalens 
interagerande och interpersonella relationer påverkar patienterna. Vad skulle hända om det 
frigjordes mer tid för att ge patienterna mer medmänskliga relationer och miljön får en 
hemliknande atmosfär?  Skulle tillfrisknande ske på en kortare tid än vad som framkom i 
studierna? Skulle känsla av trygghet öka och därmed välbefinnande? En kombination av 
kvalitativa och kvantitativa studier kanske skulle synliggöra faktorer i vårdmiljön som har 
betydelse för patienten. 
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BILAGA A-SÖKMATRIS 

Databas Sökord Urval Antal träffar Använda 
artiklar 

Cinahl Plus Environment OR 
nurse 
Patient 
Relationship 
Qualitative 

Observation 
Peer Reviewed 
Full text, years 10 

49 2 

Cinahl Plus Patient OR nurse 
Environment  
Relationship 
Qualitative  

Observation 
Peer Reviewed 
Full text, years 10 

57 2 

PubMed  Environment, 
nurse AND patient 
AND safety, 
qualitative AND 
oncology  

Years 5 23 2 

Cinahl Plus nurse OR patient 
OR relationship, 
environment, 
dignity, qualitative 

Observation 
Peer Reviewed 
Full text, years 10 

105 3 

 

Cinhal Plus Relationship AND 
patient AND nurse  
Qualitative 

Peer Reviewed 
Full text, years 10 
19 år och äldre 
Europa och UK 

34 2 

Cinhal Plus Relationship AND 
patient AND nurse 
AND attitude 
qualitative  

Peer Reviewed 
Full text, years 10 
19 år och äldre 
Europa och UK 

134 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

BILAGA B- ARTIKMATRIS  

Författare, tittel 
samt årtal 

Syfte Metod Resultat 

1.Titel: Attitudes of 
emergency department 
patient about handover 
at the bedside 
Författare: Kerr, D,. 
McKey, K,. Klin, S,. 
Kelly, A-M,. McCann, T   
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing  
Årtal: 2013. 

Att undersöka 
patienternas upplevelse 
att bli lämnade 
ensamma på 
akutmottagningen.    

Intervju med 18 
kvinnliga och 12 
manliga patienter  

Studien kom fram till 
att patienterna 
upplevde 
överlämningen av 
rapporten och av 
ansvaret från 
sjuksköterska som tåg 
emot patienten till 
nästa ansvariga positiv. 
 

2.Titel: Patients 
‘experiences of nurse- 
led rheumatology in 
Sweden: A qualitative 
study  
Författare: Larsson, 
I,. Berman, S,. 
Fridlund, B,. 
Arvidsson, B 
Tidskrift:  
Nursing and Health 
Sciences 
Årtal: 2012 

Att studera 
patienternas upplevelse 
av sjuksköterskor som 
jobbar på 
reumatologiska 
kliniken  

En explorativ design 
utifrån kvalitativ 
innehållsanalys med 
induktiv metod 

Att patienterna kände 
en känsla av trygghet, 
förtrogenhet till de 
sjuksköterskor som 
vårdade patienterna. 
 

     

3.Titel: Patient dignity 
in acute hospital 
setting: A case study 
Författare: Baillie, L 
Tidskrift: Nursing 
studies. 
Årtal: 2008 

Undersökningen 
syftade till att lyfta 
fram betydelsen av 
bevarandet av 
patienternas värdighet i 
akut mottagnings miljö. 

Intervju med 24 
patienter och 19 
sjuksköterskor 

Tema som 
identifierades var 
bevarande av värdighet 
som påverkas av 
personalens beteende 
och miljö  

4.Titel: Exploring the 
relationship between 
personal control and 
the hospital 
environment 
Författare: M. 
Williams., A., Dawson, 
S., J. Kristjanson, L.  
Tidskrift: Clinical 
Nursing 
Årtal: 2007 

Att fokusera på 
aspekter inom 
sjukhusmiljön och dess 
påverkan på patienten.  

Datainsamling av 
patient intervjuer och 
fält observationer som 
analyseras med hjälp av 
jämförande metoder.  

Resultatet visar 
patienternas upplevelse 
av minskad 
självkontroll som 
påverkades av 
sjukhusmiljön 



 

 

 

5.Titel Power relations 
in patient`s 
experiences of 
suffering during 
treatment for cancer  
Författare: Saarnio, 
L,. Arman, M,. 
Ekstrand, P 
Tidskrift: Journal of 
Advanced nursing  
Årtal: 2011 

Att undersöka cancer 
patienternas upplevelse 
av egen makt inom 
vården 

Intervjuer genomfördes 
med 12 kvinnliga och 
14 manliga patienter 

Resultatet visade att 
det finns en ojämlikhet 
i maktförhållandet  
beroende på kön, 
etnicitet och social 
status.  
 
 

6.Titel: Elderly 
peoples` experience of 
nursing care after a 
stroke: from a gender 
perspective.    
Författare: 
Andersson, Å,. 
Haselbo, G. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2009 
 

Att undersöka 
patienters upplevelse 
av omvårdnad efter 
stroke  

Intervju med fem 
manliga och fem 
kvinnliga patienter som 
hade fått omvårdnad på 
vårdavdelning  

Patienterna tyckte att 
sjuksköterskor behövde 
öka sina kunskaper om 
könsskillnaderna vad 
det gäller behov av 
omvårdnad. 
 

7.Titel: The word 
round- patient 
experiences and 
barriers to 
participation 
Föfattare: Leo 
Swenne, C,. Skytt, B. 
Tidskrift: Caring 
Sciences. 
Årtal: 2013  

Att undersöka 
patienternas 
upplevelser att delta i 
sin egen vård. 

14 inneliggande 
patienter på en hjärt- 
avdelning intervjuades 

Resultat visade att 
atmosfären måste vara 
öppen och patienterna 
bör behandlas med 
empati av personalen 
och patienters rätt att 
delta i sin egen vård 
måste respekteras av 
alla sjukvårdspersonal 
som är involverade i 
patientens omvårdnad.   

8.Titel: A 
companionship 
between strangers- the 
hospital environment 
as a challenge in 
patient- patient 
interaction in oncology 
wards 
Författare: 
Sandergård. Larsen, L., 
Hedegaard- Larsen, B 
& Birkelund, R 
Tidskrift: Journal of 
Advanced nursing 
Årtal: 2013  

att presentera 
identifikation och 
diskussion av 
sjukhusmiljöns 
påverkan på 
interaktioner mellan 
människor med cancer.   

Deltagande 
observationer och 
individuella intervjuer 
och observationer med 
total 85 personer  

Tema som 
identifierades var 
patienternas tvetydiga 
åsikter om andra 
patienter och 
sjukhusmiljön som 
orsakade 
stressfaktorer.    



 

 

 

9. Titel: The 
experience of 
empowerment in the 
patient–staff 
encounter: the 
patient’s perspective. 
Författare: 
Nygårrdh,. Malm,. 
Wikby, & Ahlström. 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing               
Årtal: 2011 

Syftet var att utforska 
egenmakt inom 
patienten – personal 
mötet som upplevs av 
patienter med kronisk 
njursjukdom. 

Intervju med 20 
patienter 

Resultatet ledde till sju 
teman där fem av dessa 
berörde vikten av 
egenmakt i en 
vårdmiljö 

10. Titel: Older 
people’s views of 
dignity and how it can 
be promoted in a 
hospital environment. 
Författare: Webster, 
C; Bryan, K. 
Tidskrift: Jornal of 
Clinikal Norsing. 
Årtal: 2009 

Att undersöka de levda 
erfarenheter av äldre 
patienter som hade 
varit på sjukhuset och 
patienternas syn på 
faktorer som främjar 
värdighet  

Intervjuer med 10 
patienter 

Teman som 
identifierades var: 
sekretess, renlighet, 
självständighet, 
personalens attityder 
till patienter och 
kommunikation. 

11. Titel: Stroke 
survivors’ experiences 
of the fundamentals of 
care: A qualitative 
analysis. 
Författare:  (L. 
Kitson,. Dow,. D. 
Calabrese,. Locock, & 
Muntlin, 2012). 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies. 
Årtal: 2012 

Att undersöka stroke 
patienters erfarenheter 
av vården 

Intervju data från 
femton stroke  
överlevande patienters 
sjukhus erfarenheter 
från flera vårdmiljöer 
och sjukvårdspersonal i 
Sverige  

Det tema som 
identifierades var: 
förnedring, nöd, brist 
på värdighet, 
återhämtning, 
förtroende. 

12. Titel: Patients’ 
perceptions of 
transgressive 
behaviour in care 
relationships with 
nurses: a qualitative 
stud. 
Författare: 
Vandecasteele, T., 
Debyser, B., Van 
Hecke, A., De Backer, 
T., Beeckman, D., & 
Verhaeghe, S. 
Tidskrift: Advanced 
Nursing.               
Årtal: 2015 

Att få insikt i vård 
relationer med 
sjuksköterskor, från 
patienter perspektiv. 

Intervju med 20 
patienter från sex 
avdelningar under 2011 

Resultatet visar att 
patienter ser positivt på 
en vårdrelation mellan 
patienten och 
sjuksköterskan  



 

    

BILAGA C 

Kvalitetsgranskning 

Frågor  Artikel 1  Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 

Problem 
formulering? 

Patientens 
närvar vid 
överrapportering
-ar är ett nytt 
fenomen och 
författarna vill 
undersöka vad 
det har för 
betydelse för 
patienten.    

Författarna 
tycker att det 
inte finns 
studie kring 
reumatologis
k vård där 
sjuksköters-
kan har 
huvud-
ansvaret för 
patienten.    

Författarna 
tycker att det 
finns lite 
studie kring 
patienternas 
upplevelse av 
bevarandet av 
värdighet på 
akutsjukhus-
miljö  

Sjukhusmiljö 
är inget nytt 
fenomen 
inom vården, 
men enligt 
författarna så 
finns det lite 
studie kring 
de 
terapeutiska 
effekterna av 
sjukhus-
miljö  

Författarna 
tycker att det 
finns lite studie 
kring makt, 
kön, etnicitet, 
utbildning vad 
det gäller 
cancer 
patienter och 
sjukhusets  
resursfördelnin
g    

Teoretiska 
utgångspunkte
r 

ja ja Ja  Ja  Ja   

Omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning 

Nej   Nej  Nej  Nej  Ja (Eriksson 
2006; Morse, 
2001) 

Syfte  Att undersöka 
patienternas 
upplevelse att bli 
lämnade 
ensamma på 
akutmot-
tagningen.    

Att studera 
patienternas 
upplevelse av 
sjuksköter-
skor som 
jobbar på 
reumatolo-
giska 
kliniken  

Undersöknin-
gen syftade 
till att lyfta 
fram 
betydelsen av 
bevarandet av 
patienternas 
värdighet i 
akut 
mottagnings 
miljö. 

Att fokusera 
på aspekter 
inom 
sjukhusmiljö
n och dess 
påverkan på 
patienten 

Att undersöka 
cancer 
patienternas 
upplevelse av 
egen makt 
inom vården 

Metod  Kvalitativ  Kvalitativ  Kvalitativ Kvalitativ  Kvalitativ 

Undersöknings
-personerna 

18 kvinnliga och 
12 manliga 
patienter 

En explorativ 
design 
utifrån 
kvalitativ 
innehålls-
analys med 
induktiv 
metod 

24 patienter 
och 19 
sjukskötersko
r 

Intervju, 
Datainsam-
ling av 
patient 
intervjuer 
och fält 
observatio-
ner 

12 kvinnliga 
och 14 manliga 
patienter 



 

    

Data analys Transkribering 
av intervjuerna 
efter Taylors 
metod 

Enligt 
Graneheim & 
Lundman 
(2004)  

Enligt Ritchie 
& Spencer 
(1994) 

Graunded 
theory 

Transkribering 
av intervjuerna 
efter 
Hermeneutisk 
metod 

Metod och 
teoretiska 
utgångspunkt-
ter hänger ihop  

Ja   Ja  ja  Ja  Ja  

Resultat  Studien kom 
fram till att 
patienterna 
upplevde 
överlämningen 
av rapporten och 
av ansvaret från 
sjuksköterska 
som tåg emot 
patienten till 
nästa ansvariga 
positiv. 

Att 
patienterna 
kände en 
känsla av 
trygghet, 
förtrogenhet 
till de 
sjuksköters-
kor som 
vårdade 
patienterna. 

Tema som 
identifierades 
var bevarande 
av värdighet 
som påverkas 
av 
personalens 
beteende och 
miljö 

Resultatet 
visar 
patienternas 
upplevelse av 
minskad 
självkontroll 
som påver- 
kades av 
sjukhusmiljö 

Resultatet 
visade att det 
finns en 
ojämlikhet i 
maktförhål-
landet  
beroende på 
kön, etnicitet 
och social 
status.  

Författarnas 
tolkning på 
resultatet 

Att det finns 
positiva 
upplevelser hos 
patienter.   

Att det finns 
positiva 
upplevelser 
hos patienter.   

Att 
patienterna 
upplever 
förlust av 
värdighet på 
akutsjukhus-
miljö 

Att sjukhus-
miljön har 
både positiv 
och negativ 
påverkan på 
patientens 
upplevelse  

Att det finns 
samband 
mellan social 
status och 
resursfördel-
ning i en 
sjukhusmiljö 

Etiska 
resonemang 

Ja  Ja Ja  Ja Ja 

Metod 
diskussion 

Ja  Ja  Ja  Ja Ja 

Återkoppling 
med teoretiska 
antagande 

Ja  Ja  Ja  Ja Ja 

Frågor som har 
besvarats med 
Ja/nej svar 

12/1 12/1 12/1 12/1 13/0 

 

 

 

 

 



 

    

Frågor  Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9  

Problem 
formulering? 

Enligt författarna 
finns det lite 
uppmärk-samhet vad 
det gäller sambandet 
mellan kön och att 
drabbas av stroke och 
patienternas 
omvårdnad   

Författarna tycker att 
det finns för få studier 
kring 
patientdelaktighet vid 
undersöknings-ronder 
på sjukhuset.  

Författarna 
tycker att det 
inte har gjorts 
så många 
studier kring 
den fysiska 
miljöns 
betydelse för 
patientens 
välbefin-nande 

När det gäller 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom, 
har det varit 
lite forskning 
på egenmakt, 
för vilken 
anledning 
intervjua 
sådana 
patienter om 
sina 
erfarenheter 
av egenmakt 
ger  

Teoretiska 
utgångspunkter 

ja ja ja ja 

Omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning 

Ja (Hansebo & 
Kihlgren, 2000) 

Nej  Nej (Baxter, 1991 
& 
Krippendorff, 
2044  

Syfte Att undersöka 
patienters upplevelse 
av omvårdnad efter 
stroke 

Att undersöka 
patienternas 
upplevelser att delta i 
sin egen vård. 

Att presentera 
identifikation 
och diskussion 
av 
sjukhusmiljöns 
påverkan på 
interaktioner 
mellan 
människor med 
cancer.   

Att utforska 
egenmakt 
inom 
patienten – 
personal 
mötet som 
upplevs av 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom. 

Metod Kvalitativ Kvalitativ Kvalitativ Kvalitativ  

Undersöknings
-personerna 

Intervju med 5 
manliga och 5 
kvinnliga patienter  

14 inneliggande 
patienter 

85 personer  Intervju med 
20 patienter 
med kronisk 
njursjukdom 



 

    

Data analys Enligt Graneheim & 
Lundman (2004) 

En transkription av 
intervjun 

Induktiv 
tematisk analys 
med utgångs-
punkt i Day 
(1993) metod   

En 
transkription 
av intervjun 

Resultat Patienterna tyckte att 
sjuksköterskor 
behövde öka sina 
kunskaper om 
könsskillnaderna vad 
det gäller behov av 
omvårdnad. 

Resultat visade att 
atmosfären måste vara 
öppen och patienterna 
bör behandlas med 
empati av personalen 
och patienters rätt att 
delta i sin egen vård 
måste respekteras av 
alla sjukvårdspersonal 
som är involverade i 
patientens omvårdnad.   

Tema som 
identifierades 
var 
patienternas 
tvetydiga 
åsikter om 
andra patienter 
och 
sjukhusmiljön 
som orsakade 
stressfaktorer.    

Resultatet 
ledde till sju 
teman där 
fem av dessa 
berörde 
vikten av 
egenmakt i en 
vårdmiljö 

Författarnas 
tolkning på 
resultatet 

Att det finns brister i 
kunskap kring genus 
och omvårdnad.   

Att rutiner vid 
undersökningsronder 
på sjukhuset bör 
förbättras.  

Att sjukhus-
miljöns 
utformning har 
betydelse för 
patientens 
välbefin-nande  

Att 
Sjukskötersko
r och annan 
vårdpersonal 
behöver 
kunskap och 
förståelse av 
begreppet 
egenmakt 
från 
patienternas 
perspektiv 

Etiska 
resonemang 

Ja Ja Ja Ja 

Metod 
diskussion 

Ja Ja Ja Ja 

Återkoppling 
med teoretiska 
antagande 

Ja Ja Ja Ja 

Frågor som har 
besvarats med 
ja/nej svar 

13/0 12/1 12/1 13/0 

Frågor  Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 



 

    

Problem 
formulering? 

Författarna tycker att 
det finns för lite 
forskning kring äldre 
personer erfarenheter 
till bevarandet av 
värdighet i en 
sjukhusmiljö 

Författarna tycker att det 
finns få studier kring 
stroke patienters 
erfarenheter av vården   

Författarna 
tycker att de 
flesta studier 
beskriver 
personalen 
upplevelser på 
patientens 
aggressivitet. 
Patienten ' 
perspektiv på 
aggression och 
svävande 
beteende i 
samspel med 
sjuksköterskor 
söks sällan. 

Teoretiska 
utgångspunkter 

Ja ja ja 

Omvårdnads-
vetenskaplig 
teoribildning 

(Morse 1991, 
Holloway & Wheeler 
1996) 

Hendeson, V (1966) (Glaser & 
Strauss 1967, 
Morse & Field 
1996, Hallberg 
2006). 

Syfte Att undersöka de 
levda erfarenheter av 
äldre patienter som 
hade varit på 
sjukhuset och 
patienternas syn på 
faktorer som främjar 
värdighet 

Att undersöka stroke 
patienters erfarenheter av 
vården 

Att få insikt i 
vård relationer 
med 
sjuksköterskor, 
från patienter 
perspektiv. 

Metod Intervju Tematisk analys av 
intervjuer med  stroke 
patienten 

Intervju 

Undersöknings
-personerna 

Äldre patienter 
mellan 73-83 år gamla 

15 stroke patienter Intervju med 
20 patienter 
från sex 
avdelningar 
under 2011 

Data analys Enligt Colaizzi’s 
metod (1978) 

Enligt Hetson`(2000) 
metod 

Av intervjuerna 
beskrevs 
utförligt och 
därefter kodas 
med hjälp av 
programpakete
t NVIVO (QSR 
International). 
 



 

    

Resultat Teman som 
identifierades var: 
sekretess, renlighet, 
självständighet, 
personalens attityder 
till patienter och 
kommunikation. 

Det tema som 
identifierades var: 
förnedring, nöd, brist på 
värdighet, återhämtning, 
förtroende. 

Resultatet visar 
att patienter 
ser positivt på 
en vårdrelation 
mellan 
patienten och 
sjuksköterskan 

Författarnas 
tolkning på 
resultatet 

Att värdet av att 
diskutera om 
värdighet i en 
sjukhusmiljö inte tas 
på allvar, vilket bör 
uppmärksammas 

Att det är viktigt att 
diskutera kring stroke 
överlevarnas upplevelse 
från vårdpersonalen 

Att det är 
viktigt att 
patienter gärna 
diskutera sina 
antaganden 
eller 
ogynnsamma 
behov och 
sjuksköterskor 
lär sig förstå 
och spegla på 
dessa 
erfarenheter. 

Etiska 
resonemang 

Ja ja Ja 

Metod 
diskussion 

Ja ja Ja 

Återkoppling 
med teoretiska 

Ja ja Ja 

Frågor som har 
besvarats med 
ja/nej svar 

12/1 12/1 12/1 
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