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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdmiljön har historiskt sett tilldelats en central roll inom vården. Den kan 

påverka individen både genom sin utformning och utifrån de subjektiva förväntningar som 

individen bär med sig. Problem: Vårdmiljön kan upplevas som främmande för patienten då 

individen tvingas spendera tid utanför sitt vanliga sammanhang. Sjuksköterskan kan skänka 

lindring och harmoni genom att ta hänsyn till vårdmiljön i arbetet och vårdandet. Syfte: 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vad i vårdmiljön som är främjande för 

välbefinnandet. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats och deskriptiv 

design. Resultat: Tre teman identifierades avseende bidrag till upplevelse av välbefinnande. 

Naturen som kraftkälla beskriver hur patienterna bland annat fick energi och hopp genom 

närhet till grönska, vatten, naturligt ljus och frisk luft. Den fysiska vårdmiljöns stärkande 

förutsättningar beskriver vikten av att uppleva hemkänsla, estetikens betydelse samt 

rummets förutsättningar för att främja integritet och gemenskap. Sjuksköterskans 

bekräftande omsorg beskriver betydelsen av såväl professionell vård som en ibland lättsam 

relation med utrymme för glädje. Slutsats: Patienter värderar både den fysiska och sociala 

vårdmiljön, allt från vardagliga tillhörigheter till relationer i omgivningen. Genom att ändra 

omgivningen utefter vad patienten efterfrågar och önskar kan vårdmiljön generera ett 

främjat välbefinnande. 

Nyckelord: litteraturstudie, patient, upplevelser, vårdmiljö, välbefinnande 

 

  



ABSTRACT 

Background: The care environment has historically been assigned a central role in health 

care. It can effect individuals, both by design and based on the subjective expectations that 

individual carries. Problem: The care environment can be perceived as alienating to the 

patient when the individual is forced to spend time outside their usual context. The nurse can 

give relief and harmony by taking the care environment into consideration in work and 

caring. Aim: The aim is to describe patients´ experiences of what in the care environment 

that's promoting of the well-being. Method: A systematic literature study with a qualitative 

approach and descriptive design. Results: Three themes were identified regarding 

contributions to the experience of well-being. Nature as a source of power describes how 

patients, among other things, gained energy and hope through greenery, water, natural light 

and fresh air. The physical care environments strengthening conditions describes the 

importance of experiencing homeliness, aesthetic significance and the room’s conditions to 

promote integrity and fellowship. The nurse’s confirmatory care describes the significance of 

both the professional care as well as a sometimes lighthearted relationship with a space for 

joy. Conclusion: Patients value both the physical and social care environment, from 

everyday objects to relationships in the surroundings. By changing the surroundings along 

with what the patient demands and wishes, the care environment can generate promoted 

well-being. 

Keywords: care environment, experience, literature study, patient, well-being 
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1 INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningens gång, samt genom erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen, har diskussioner förts mellan författarna gällande 

vårdmiljön på vårdavdelningar. Särskilt intressant ansågs det att utgå ifrån ett 

patientperspektiv där funderingar uppstått gällande miljöns betydelse i patientens läkande 

process. Vårdmiljön har många gånger upplevts som intetsägande och bristfällig i sin 

utformning, i nuläget upplever författarna vårdmiljön som mer medicinskt inriktad där stora 

delar av omgivningen innefattar medicinskteknisk utrustning som antingen behövs i 

patientens vård eller som underlättar i personalens arbete. Tankar har väckts varför ett större 

fokus inte lagts på att utforma en mer initiativrik och varm miljö, en miljö som med sin 

utformning främjar känslan av trivsel och glädje hos individen, särskilt då många patienter 

tvingas vårdas på avdelningar under sårbara tillstånd.  Att vistas på en avdelning där ett 

försök till en mer inbjudande miljö har gjorts, som närhet till vacker konst eller fina blommor 

längs korridoren skapar ur egna erfarenheter ett främjat välbefinnande och känsla av 

harmoni. Inom vår profession som sjuksköterskor har vi ett ansvar att främja hälsa och 

lindra lidande och genom att ta reda på, utifrån ett patientperspektiv, vad som anses viktigt i 

vårdmiljön för ett främjat välbefinnande kan sjuksköterskan ta hänsyn till det i sitt arbete 

och vårdande. 

Förslaget kring att utföra ett examensarbete om vårdmiljöns betydelse sett ur ett 

patientperspektiv har lyfts av Mälarsjukhuset Eskilstuna. 

2 BAKGRUND 

Följande bakgrund innehåller en beskrivning av begreppet vårdmiljö följt av en historisk 

tillbakablick i ämnet. Ett teoretiskt perspektiv presenteras gällande begreppen hälsa och 

välbefinnande samt lidandets former och nivåer, följt av tidigare forskning om vårdmiljön 

och dess inverkan utifrån sjuksköterskors och anhörigas erfarenheter. Bakgrunden avlutas 

med en problemformulering.  

2.1 Vårdmiljö    

Likväl som sjuksköterskan har ett ansvar att genom omvårdnad främja, bevara och återställa 

patientens hälsa så är utformningen av vårdmiljön en viktig aspekt. Den kan verka 

hälsofrämjande samt skänka patienter lindring och harmoni trots sjukdomslidande (Wijk, 
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2004). Det finns olika beskrivningar av vårdmiljön, den kan beskrivas som tredimensionell, 

mätbar och objektiv eller i termer av hur vi subjektivt upplever den. Det objektiva synsättet 

handlar främst om det vi faktiskt ser, som rummets storlek, dess utformning, fönsters 

placering längs en vägg eller skillnader gentemot rummet bredvid (Edvardsson & Wijk, 

2009). Det objektiva synsättet kan även beskrivas som den fysiska miljön, det vill säga den 

miljö som innefattar allt runt omkring oss i vår omgivning. Utformningen av den fysiska 

miljön kan inom vården stödja kroppens läkande kraft om den svarar an på patientens 

förväntningar (Ylikangas, 2012). Även den subjektiva upplevelsen är av betydelse, genom 

registrering av våra sinnen, erfarenheter, bakgrund och tidigare kunskaper kan upplevelsen 

av rummet uppfattas helt olika från person till person då registreringen samspelar med de 

förväntningar som finns när vi kliver in i rummet (Edvardsson & Wijk, 2009; Ylikangas, 

2012).  

Det upplevda rummet och närmiljön kan förtydligas genom tre huvudområden; ett socialt, ett 

kommunikativt samt ett existentiellt egenskapsfält (Paulsson, 2004). Det första, som 

innefattar de sociala aspekterna på rummets utformning, handlar om individers möjlighet att 

förhålla sig till andra människor i omgivningen. Rummet och närmiljön kan formas utefter 

olika idéer om människors sociala förhållningssätt och deras intentioner som grund, genom 

en väl utformad omgivning kan de fysiska förutsättningarna för det sociala livet fastläggas. 

Det andra, närmiljöns kommunikativa egenskaper, handlar främst om hur rummet eller dess 

inredning förmedlar en betydelse eller budskap för individen. Omgivningens och rummets 

existentiella egenskaper innefattar människors uppfattningar om vad som är betydelsefullt 

eller inte för individen, det kan handla om miljön anses vara tilltalande och vacker, eller 

frånstötande och ful utifrån individens synpunkt (Paulsson, 2004).  

2.1.1 Historisk tillbakablick 

En anpassning av vårdmiljöns utformning har pågått sedan lång tid tillbaka där 

omgivningens betydelse alltid tillskrivits en central roll. Något som ansetts vara särskilt 

viktigt inom vården har varit att skapa en omgivning där människors egna helande krafter 

främjas och beaktas (Edvardsson & Wijk, 2009). Redan under 1100-1200-talens kloster 

präglades vårdmiljön av konstverk och bilder som gestaltade det caritativa vårdandet, det i 

syfte att hjälpa de sjuka att lindra eventuell smärta och sorg som sjukdomen medförde. 

Betydligt senare, under 1700-1800-talen, formades en mer objektiv syn på sjukdom och 

fokus lades istället på den medicinska delen av vårdandet. Sjukhusen formades utefter den 

objektiva synen, något som har påverkat hur sjukhusens kliniska utformning och vårdmiljö 

ser ut idag (Wijk, 2014).  

Ett av de stora namnen som influerat till omvårdnadens utformning i nutid är Florence 

Nightingale, en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket (Edvardsson & Wijk, 

2009). Miljö är ett centralt begrepp i Nightingales omvårdnadsmodell, hon insåg redan 

under sitt arbete i slutet på 1800-talet att en ren miljö förbättrade patienternas möjligheter 

till att överleva samt att den skapade goda förutsättningar för patienternas 

återhämtningsprocess. Särskilt lades fokus på faktorer som kunde förändras i syfte att öka 

patientens välmående, som ren luft, ljus, rent vatten och uppvärmning (Nightingale, 1992). 

Enligt Nightingale är det viktigt att miljön anpassas utefter patientens behov för att främja 
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naturens läkande kraft, sjuksköterskan har ett ansvar att skaffa sig kontroll över patientens 

miljö så att bästa möjliga förutsättningar för ett naturligt läkande kan ske (Nightingale, 

1992).   

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Erikssons (1994, 2000, 2015) teori har valts då den behandlar begreppen hälsa och 

välbefinnande samt lidandets former och nivåer. Den anses adekvat då teorin beskriver 

upplevelsen av välbefinnande som en central del av hälsan, samt livsrummen där hälsa kan 

upplevas i ett utbyte mellan andra och omgivningen. 

2.2.1 Hälsa och Välbefinnande 

Eriksson (2000) beskriver hälsa som ett tillstånd av helhet, ett tillstånd då individen har 

kontroll över sitt eget liv och upplever sig själv som något unikt. Hälsa är en mänsklig känsla 

rörande det egna allmänna tillståndet, både fysiskt och psykiskt där upplevelse av sundhet, 

friskhet och känsla av välbefinnande är viktiga begrepp. Hälsa beskrivs som individuell för 

varje enskild individ och behöver nödvändigtvis inte innebära tillstånd med frånvaro av 

sjukdom, det som till stor grund påverkar upplevelsen av hälsa är huruvida känslan av 

välbefinnande finns hos individen. Toleransen för välbefinnande är en kulturell företeelse 

och är högst individuell, en individ kan uttrycka sig känna välbefinnande samtidigt som det 

kan vara svårt för andra att förstå genom observation. Upplevelsen av hälsa kan ställas i 

relation till individens inre, där av olika skäl upplevelser av att må bra och meningsfullhet i 

livet kan existera trots eventuell sjukdom. Eriksson (2000) menar på att hälsa inte har någon 

betydelse i sig själv om individen inte ser någon mening i livet, det vill säga om människan 

inte känner välbefinnande. 

Eriksson (2015) beskriver att hälsoprocessen till att vara hel är uttryck för olika funktioner 

mellan självets inre och yttre förhållanden. De inre förhållandena speglar an vår kropp, själ 

och ande, med andra ord det unika och individuella självet, medan de yttre förhållandena 

bestäms av relationer mellan individen och andra i omgivningen. Relationen mellan självet 

och andra utspelar sig i våra livsrum som gestaltar sig i tre dimensioner. Det första 

livsrummet, som ligger närmast självet, benämns "det fysiska livsrummet" där 

förutsättningarna för att upprätthålla människans livsfunktioner finns, det är också det rum 

där utbytet med andra och omgivningen sker. I nästkommande rum gestaltas relationer till 

andra människor och benämns "det psykosociala rummet", där finns både självets nära 

relationer, som vänner och familj som benämns som de "konkreta andra", men även de 

"kollektiva andra" som handlar om resterande individer i samhället. Det sista livsrummet 

utgörs av det "andliga livsrummet" som speglar an vår personliga tro. Det är summan av de 

olika livsutrymmena som utgör människans totala utrymme, det är således de faktiska 

gränserna för individens potentiella styrka och optimala hälsa (a.a.). 
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2.2.2 Lidandets former och nivåer 

Beroende på omständigheter upplever människan varierande grad av lidande eller hälsa 

under livets gång. Lidandet kan upplevas på tre nivåer, att ha-, att vara- eller att varda i 

lidandet (Eriksson, 1994). De skiljer sig i styrka och omfång och kan upplevas som 

outhärdligt beroende på vilken nivå det uppträder. Att ha ett lidande, som är den första 

nivån, innebär ofta flykt från sitt lidande, individen är främmande för sig själv, sina inre 

begär och möjligheter. På den andra nivån, vara i lidandet, försöker individen övervinna 

lidandet genom att i ökad grad tillfredsställa sina behov. Den tredje och avlutande nivån, att 

varda i lidandet, innebär en kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och död. Hoppet 

är viktigt för att individen ska kunna finna en ny mening med sitt lidande (a.a.).   

Utöver nivåerna finns tre olika former som kan förekomma hos patienter inom vården, 

sjukdoms-, vård- samt livslidande (Eriksson, 1994).  Sjukdomslidande handlar främst om 

sjukdomen och behandlingen som i sig skapar lidande hos patienten genom kroppslig 

smärta, oro eller ångest. Sjukdom och behandling kan även generera själsligt och andligt 

lidande som uppstår genom känslor av skam och skuld hos individen, känslan av förlust som 

sjukdomen för med sig påverkar individens upplevelse av sitt fulla värde som människa. 

Vårdlidande har till skillnad från sjukdomslidande inget direkt samband med själva 

sjukdomen utan det är ett lidande som orsakas av vården, lidandet uppkommer genom 

kränkning av patientens integritet och värdighet. Patienten kan vidare känna sig ovärdig då 

egenvärdet upplevs som fråntaget, möjligheten att helt och fullt få vara människa uppfattas 

svårt i sådana situationer. Livslidande handlar om människans livssituation och innebär allt 

ifrån att individen inte fungerar som tidigare i det sociala livet till att det uppkommer ett hot 

mot existensen. Att bli påtvingad en förändring i livet trots att individen inte känner sig redo, 

som situationer då individen får ett dödsbesked, kan skapa förtvivlan då viljan att fortsätta 

leva konkurrerar med beskedet (a.a.).  

2.3 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av vårdmiljön 

Anhöriga uppskattar en vårdmiljö där chans till en god relation mellan de själva och vårdarna 

sker (Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen & Padkin, 2012). Det är av betydelse när 

miljön främjar ett välkomnande klimat, ett klimat där anhöriga får lov att vistas runt 

patienten utan att uppleva sin närvaro som störande i den vårdande omgivningen. Anhöriga 

är väl medvetna om att patienten är sjuksköterskors och övrig vårdpersonals första prioritet 

och önskar inget annat, dock uppskattas en inbjudande miljö då patienten även är anhörigas 

första prioritet (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012; Olausson, Ekebergh & Lindahl, 

2012).  Anhöriga upplever ibland känslan av att bli utestängda från patienten, speciellt i 

situationer då vårdandet äger rum mellan sjuksköterska och patient, det kan följaktligen göra 

att de känner sig ensamma och utelämnade. De har förståelse över att inte kunna integreras 

fullt ut i vårdandet men önskar att sjuksköterskan i sådana situationer förklarar vad som ska 

ske så att oro och känsla av ovisshet kan undvikas (Olausson m.fl., 2012). Att sjuksköterskan 

kommunicerar med anhöriga och berättar om eventuella försämringar såväl som 

förbättringar hos patienten är viktigt. Känslor av rädsla, oro och skuld beskrivs uppkomma 

hos anhöriga vid bara tanken av att inte vara närvarande vid försämring av patientens 
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tillstånd. Att få vara nära patienten, både fysiskt och emotionellt, skapar både styrka hos de 

anhöriga men de beskriver också deras närvaro som en viktig faktor i patientens läkande, de 

vill kämpa tillsammans med patienten genom att stärka den läkande processen med sin 

närvaro (Blom, Gustavsson & Sundler, 2013; Kutash & Northorp, 2007; Olausson m.fl., 2012; 

Turner-Cobb m.fl., 2012). Det förekommer exempel där det uttrycks av föräldrar att det är 

deras närvaro som i första hand skapar tröst i sjukdomen och lidandet hos barnet, inte 

nödvändigtvis sjuksköterskan (Kutash & Northorp, 2007). Kan de av olika anledningar inte 

närvara fysiskt hos patienten så är det viktigt att som anhörig känna att de är där psykiskt för 

individen, det kan gestalta sig som ett fotografi eller andra ting som de vet påminner 

patienten om dem. Oavsett hur anhöriga finner närhet till patienten så är det av stor 

betydelse att personalen ger stöd till dem. Det kan handla om att som anhörig känna tillit för 

personalens bidrag av en värdig vård till patienten, det ger styrka, trygghet och underlättar 

situationen (Blom m.fl., 2013). 

Vårdmiljön beskrivs av anhöriga som främmande och ny där det hos många individer finns 

brister i kunskaper gällande patienters medicinska utrustning. Att besöka patienten för första 

gången upplevs som svårt och beskrivs som chockartat då anhöriga inser allvaret i 

situationen, det är en mängd nya intryck som uppkommer som i sin tur kan generera 

oroskänslor (Olausson m.fl., 2012). Anhöriga uppskattar att få information och förklarat för 

sig vad den medicinsktekniska utrustningen fyller för funktion i vårdandet av patienten, 

brister i kommunikation kan skapa frustration och inge rädsla (Olausson m.fl., 2012; Turner-

Cobb m.fl., 2012). I samband med alla nya intryck och känslor av ovisshet uppkommer ofta 

frågor och funderingar, för anhöriga är det viktigt att känna att de vid behov har någon att 

dela funderingarna med. Vårdmiljön upplevs som stressfull där personalen är upptagen med 

sina arbetsuppgifter, det gör det svårt för anhöriga att ta initiativ till kontakt, främst för att de 

inte vill känna att de stör. Om de väl lyckas få kontakt vill anhöriga känna att samtalet får den 

uppmärksamhet det behöver samt förtjänar och att de inte avvisas (Lind m.fl., 2012). Att som 

anhörig känna att det finns någon att vända sig till för att få stöttning i lidandet anses 

underlätta situationen som de befinner sig i (Turner-Cobb m.fl., 2012).  

Förutom viktiga faktorer i relationen mellan vårdare, patient och anhöriga så lyfts tankar om 

den fysiska miljön och dess intryck. Den fysiska miljön beskrivs av anhöriga som bristfällig 

och enformig i sin inredning och utformning, i många fall saknas en stol att sitta på i 

patientrummet vilket hos anhöriga skapar känslor av att de inte är välkomnade. 

Patientrummen på en intensivvårdsavdelning beskrivs som färglösa där den största 

uppmärksamheten riktas till den tekniska och medicinska utrustningen som behövs i 

vårdandet av patienten. Att ha något annat att vila blicken på i omgivningen som inte endast 

involverar sjukdom och behandling anses som viktigt, främst för att inge ett mer glädjande 

intryck för patientens skull när de väl har återhämtat sig (Olausson m.fl., 2012).  Rummen 

beskrivs vidare ha begränsat utrymme vilket gör det svårt för anhöriga att vara personliga 

med patienten, särskilt svårt blir det om patienten delar rum med andra patienter och deras 

respektive. Anhöriga önskar då att kunna avskärma sig från omgivningen för att fokusera på 

patienten, men de föredrar tillgång till enkelrum om möjligheten finns (a.a.). Den fysiska 

miljön utanför patientrummen, som korridorer och väntrum, skapar blandade känslor hos 

individerna. Anhöriga med patienter som vårdas under kritiska tillstånd berättar att 

väntrummen ofta är trånga och obekväma, det beskrivs att de tvingas sitta nära inpå andra 
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främmande anhöriga. Att vistas nära inpå andra individer som befinner sig i liknande 

situationer kan både skapa upplevelsen av att man ofrivilligt delar med sig av sina känslor 

och lidande för andra. De förklarar att det samtidigt kan skapa ett emotionellt stöd 

sinsemellan då de genom liknande upplevelser och känslor kan finna samstämmighet mellan 

varandra. Det kan vidare göra det sårbara tillståndet mer lätthanterligt då gemenskapen 

främjar känslan av att inte vara ensam i lidandet (Kutash & Northorp, 2007; Olausson m.fl., 

2012).  

2.4 Sjuksköterskans erfarenheter av vårdmiljön i sitt vårdande 

Forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva stress i miljön och sitt vårdande. Många 

upplever i sitt vårdande att ansvaret kring att tillgodose patienten bästa möjliga vård 

samtidigt som anhöriga ska involveras och stöttas kan vara svårt, i sådana situationer 

uppkommer känslor av frustration då sjuksköterskorna upplever att tid och rum inte räcker 

till (Beckstrand, Rasmussen, Luthy & Heaston, 2012; Holms, Milligan & Kydd, 2014). Som 

exempel upplevs det svårt att balansera den stress som sjuksköterskan själv känner i 

vårdsituationer då så väl anhöriga som patienter visar stress och frustration, sjuksköterskor 

beskriver att de är medvetna om att de inte alltid har den tid som krävs för att informera 

anhöriga, något som upplevs bristande i vårdmiljön (Engström & Söderberg, 2007). 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter som befinner sig under kritiska tillstånd beskriver 

vidare att brister i arkitektur och utformning, tillsammans med upplevd stress från vården, 

speglar an i humöret och vidare vårdande av patienten. Arbetsmiljön beskrivs som trång där 

det är svårt att ge plats åt såväl anhöriga som visar oro, den medicinska utrustningen som 

behövs i patientens vård samt sjuksköterskan själv tillsammans med kollegor. Samtidigt som 

den medicinska utrustningen som behövs i patientens vård skapar trygghet och säkerhet 

upplevs de också ta stor plats, med den är uppskattad då den ger sjuksköterskan möjlighet att 

identifiera tillstånd hos patienten som annars hade förbisetts (Olausson, Ekebergh & 

Österberg, 2014). Att inte få det utrymme som behövs i vårdmiljön kan minska känslan av 

kontroll i vårdandet. Känslor av ångest och stress kan även uppkomma då sjuksköterskor 

upplever att de inte finns tillräckligt med utrymme alla gånger för att reflektera över arbetet, 

men också då det inte finns tid till att dela med sig av eventuella tankar och funderingar som 

uppkommer i samband med vården, både med sig själv samt med kollegor. De anser att den 

personliga sfären är viktig att kunna beakta i förberedelsen av vård och aktiviteter för 

patienterna utan att bli störd i den omkringliggande vårdmiljön (Holms m.fl., 2014; Olausson 

m.fl., 2014). Sjuksköterskorna beskriver även att de försöker minska stressen i vårdmiljön för 

patienterna genom att sänka ljudnivåer på larmen till den medicinska utrustningen, samt 

eftersöker en placering av den som inte stör patienterna (Olausson m.fl., 2014). 

De beskriver också hur de många gånger upplever skam över att behöva placera patienter och 

anhöriga i samma rum som en annan lidande patient. Sjuksköterskorna menar på att en 

vårdmiljö där det finns tid och rum för patient och anhöriga att vara personliga, samt där 

respekt för integriteten beaktas är viktig i deras vårdande (Beckstrand m.fl., 2012; Holms 

m.fl., 2014; Olausson m.fl., 2014). Sjuksköterskor anser att det ibland är problematiskt att 



7 

upprätthålla integriteten hos samtliga patienter på grund av patientrummens utformning och 

de upplever då brister i möjligheten att upprätthålla de etiska riktlinjer som skall följas 

(Olausson m.fl., 2014). Det förekommer att de anhöriga erbjuds en sängplats i samma rum 

som patienten, särskilt då patienten befinner sig under mycket sårbara tillstånd. I sådana fall 

anser sjuksköterskor att det kan vara svårt att beakta integriteten hos de övriga patienterna i 

rummet då omvårdnad behöver ske i närhet av andra (Engström & Söderberg, 2007). Att ha 

till gång till större utrymmen uttrycks vara önskvärt då trånga rum hämmar önskan om att 

upprätthålla integritet, en fördel anses också vara om patienter har möjlighet till att vårdas 

på enkelrum, då behöver inte känsliga situationer som att behöva vårda patienten inför andra 

ske (Beckstrand m.fl., 2012; Engström & Söderberg, 2007). Sjuksköterskor upplever att 

patientrummen är små, väntrummen trånga och det anses vara påfrestande att behöva 

passera anhöriga ute i väntrum när förflyttningar mellan olika arbetsuppgifter sker 

(Beckstrand m.fl., 2012). Det anges av sjuksköterskor att de är medvetna om hur 

skrämmande vårdmiljön kan framstå för anhöriga och är måna om att försöka anpassa 

vårdmiljön för att minska stressen de upplever, de vill också ge utrymme till att bjuda in de 

anhöriga i vård och närhet till patienten (a.a.). Anhöriga anses vara en stor del av 

sjuksköterskans vårdande som både tar tid och energi i arbetet, de beskrivs dock vara viktiga 

individer för så väl patienten som sjuksköterskorna själva. Anhöriga kan ge en klarare bild 

över vem patienten är, vilka dagliga vanor och intressen patienten har vilket hjälper 

sjuksköterskan att lära känna patienten som person. Det skapar vidare goda förutsättningar 

för sjuksköterskan att vårda patienten som den unika individ den är (Engström & Söderberg, 

2007). Från sjuksköterskans perspektiv är det en självklarhet och önskan om att anhöriga ska 

få vara nära i vårdandet då det anses vara betydelsefullt för såväl anhöriga som patienter. 

Dock är vetskapen om att deras vård är livräddande en prioritet och anhöriga kan där av i 

särskilt utsatta situationer behöva lämna rummet, något som skapar stress för 

sjuksköterskan då önskan och behov går emot varandra (Beckstrand m.fl., 2012).  

Att finnas nära till hands i vårdmiljön samt förbereda anhöriga för den sårbara situationen de 

hamnar i anses betydelsefullt för sjuksköterskan. Att visa omtanke anses vara en viktig faktor 

från sjuksköterskans håll och en sådan enkel åtgärd som att informera om praktiska saker på 

avdelningen, som vart man kan äta eller dylikt tror sjuksköterskan är viktigt. Att uppmuntra 

anhöriga till att finnas nära till hands, att de kommunicerar samt har en fysisk kontakt med 

patienten och att sjuksköterskan vidare markerar att anhöriga inte är i vägen för 

sjuksköterskan i vårdandet är även det något som sjuksköterskor tror underlätta i 

vårdmiljön. Att dela glädje och tala om alldagliga saker med de anhöriga tror sjuksköterskor 

underlättar i den sårbara situationen, att det är ett sätt att skapa distans från lidandet för en 

kort stund (Engström & Söderberg, 2007). 

En miljö som istället inger en rogivande omgivning kan minska stressen och oron som 

arbetet för med sig för sjuksköterskorna, om arbetsmiljön anses hälsosam och underlättar i 

vårdandet kan det generera motivation i vidare arbete, en väl utformad och genomtänkt miljö 

ger också känslor av styrka i vårdandet av patienten (Olausson m.fl., 2014; Sadatsafavi, 

Walewski & Sheplay, 2015). Sjuksköterskor anger att de uppskattar då patienterna har 

personliga föremål i anslutning till sin patientsäng då de upplever att det blir den individuella 

patientens säng istället för bara ytterligare en anonym säng i vårdmiljön (Olausson m.fl., 
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2014). Att inneha tillräckligt med personal samt tid och rum för att finnas för så väl patienter 

som anhöriga är något som anses vara optimalt, särskilt i sårbara situationer som när en 

kritiskt sjuk patient anländer till sjukhuset. I sådana situationer önskar sjuksköterskan stöd 

och tillräckligt med resurser för att möta samtliga involverades behov (Engström & 

Söderberg, 2007). Ett annat praktiskt exempel på en vårdmiljö som underlättar i 

sjuksköterskors arbete är sådant som spar tid, som dörrar som öppnar sig automatiskt eller 

då det finns nära till återvinning av medicinskt material när vårdandet äger rum (Beckstrand 

m.fl., 2012). 

2.5 Problemformulering 

Vid en historisk tillbakablick visar det sig att anpassningen av vårdmiljön har pågått sedan 

lång tid tillbaka, särskilt har ett gemensamt mål varit att skapa en miljö där patientens 

läkande process främjas. Traditionellt kännetecknas vårdmiljön av en klinisk utformning där 

den medicinska vården är i fokus, något som fortfarande gestaltas på många avdelningar 

inom sjukvården. Tidigare forskning visar att vårdmiljön har en stor inverkan på såväl 

sjuksköterskor som anhöriga, omgivningen visar sig genom olika faktorer generera stress och 

oro, skapa känslor av ensamhet och rädsla samt upplevas som opersonlig. Patienter tvingas 

vårdas i miljön som beskrivs framkalla sådana känslor, dessutom under sårbara tillstånd. 

Sjukdomen kan i sig skapa ett lidande i form av oro och rädsla för patienten. Då vårdmiljön 

av olika anledningar beskrivs generera känslor av lidande av både sjuksköterskor och 

anhöriga kan det ses som ett hinder i främjandet av läkande processen för patienten. Oavsett 

hur lång tid patienten vårdas på ett sjuhus bör vårdmiljön vara utformad i mån om att 

tillgodose en helande och hälsofrämjande omgivning för individen. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att genom sitt vårdande främja, bevara och återställa patientens hälsa och kan genom 

en väl utformad och anpassad vårdmiljö skänka lindring och harmoni till patienten. I och 

med att känslor och upplevelser är något individuellt kan det vara intressant att undersöka 

om det finns något gemensamt bland patienter avseende hur vårdmiljön bidrar till stärkande 

upplevelser av välbefinnande. Genom att utgå ifrån ett patientperspektiv och ta reda på vad 

som anses viktigt i vårdmiljön för ett främjat välbefinnande, kan sjuksköterskan ta hänsyn till 

det i sitt vårdande och arbete.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vad i vårdmiljön som är främjande för 

välbefinnandet. 
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4 METOD 

Examensarbetet har en deskriptiv design med kvalitativ ansats vilket valdes då syftet är att 

beskriva patienters upplevelser av vad i vårdmiljön som är främjande för välbefinnandet. 

Med en kvalitativ ansats som utgångspunkt kan en bättre förståelse för patienters upplevelser 

identifieras (Friberg, 2012;Polit & Beck, 2012).   

En systematisk litteraturstudie valdes för att skapa möjlighet att sammanställa läget 

avseende aktuell forskning inom området. Den skall baseras på publicerade vetenskapliga 

artiklar som klassas som primärkällor (Axelsson, 2012), och ska vidare grundas på 

systematiskt utförda sökningar efter forskningsresultat som är aktuella inom det valda 

problemområdet (Friberg, 2012). Beskrivning av hur sökningarna av datamaterialet 

genomförts redovisas under 4.1 Urval och datainsamling. Insamlat datamaterial analyserades 

enligt Evans (2002) fyra steg. Analysmetoden valdes för att den lämpar sig i beskrivning av 

deskriptiv data med minimum av tolkning i analysprocessen.  

4.1 Urval och datainsamling 

Artikelsökningen har skett i databaserna CINAHL och PubMed. I sökningen har engelska 

begrepp använts och har genom booleanskt AND eller OR kopplats till varandra för att 

förfina sökningarna. Då examensarbetet utgår från ett patientperspektiv har 

inklusionskriterier begränsats till kvalitativa vårdvetenskapliga studier genomförda på 

vårdavdelningar, där patienterna själva uttrycker sina upplevelser. Ytterligare kriterier har 

bestått av peer review-krav samt begränsning mellan åren 2010-2015 för att få ett så aktuellt 

datamaterial som möjligt. Undantag har dock skett gällande årsbegränsningen då en 

otillräcklig mängd artiklar inom de senaste fem åren svarade an mot det formulerade syftet. 

Därmed har kraven gällande år behövt sänkas, så långt tillbaka som tidigt 2000-tal och 

framåt för att kunna besvara syftet. Studier inriktade mot pediatrik-, akut-, samt psykiatrisk 

vård har exkluderats från urvalet då det är specialistområden som befinner sig utanför 

allmänsjuksköterskans kompetenskrav. Övriga exklusionskriterier har bestått av patienter 

med en demenssjukdom då den kognitiva funktionsnedsättningen som hör till sjukdomen 

kan ställa specifika krav på vårdmiljön. Artiklarnas sammanfattning av innehållet gav en 

första anblick om det var en artikel som var värd att läsa eller direkt förkastas. 

Sökord som kombinerats i databaserna var hospital, environment, well-being, healing, 

health, patient, room, design, hospital design and construction, health facility environment, 

patient perception, patient experience, patient attitudes, qualitative, interview och 

impression. Sökorden breddades varefter artiklar som svarade an på syftet hittades, då 

ytterligare relevanta sökord som inte förutsågs i de inledande sökningarna kom att nyttjas 

från artiklarnas nyckelord. För att tillse en god kvalitet på datamaterialet har samtliga 

ingående artiklar även kvalitetsgranskats enligt de frågeställningar som anges av Friberg 

(2012). Det innebar att artiklarna lästes ingående i samtliga delmoment för att se eventuella 

brister i bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser, något som resulterade i 

antingen låg, medel eller hög kvalitet. Utöver det kontrollerades att det fanns ett 
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sammanhang med en röd tråd genom hela artikeln. En presentation över litteratursökningen 

avseende valda artiklar finns under Bilaga A, vidare finns en kort presentation över 

artiklarnas innehåll och kvalitetsgranskningens resultat under Bilaga B. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Evans (2002) presenterar två olika tillvägagångssätt i analys av kvalitativ data, en 

beskrivande samt tolkande syntes. I examensarbetet användes den beskrivande syntesen som 

består av följande fyra steg: insamling av data, identifiering av nyckelfynd, sammanställning 

av teman och subteman samt en efterföljande beskrivning av fenomenet.  

I det första steget beslutades vilken typ av studier som skulle väljas för analys, och samtliga 

urvalskriterier sammanställdes. Därefter påbörjades sökning i databaser med hjälp av 

bestämda inklusions- samt exklusionskriterier för att få fram relevant data, något som 

redovisats närmre under punkt 4.1 Urval och datainsamling.  

I steg två lästes valda artiklar i sin helhet flera gånger för att få en god uppfattning om vad 

studierna handlade om. Det som svarade an på syftet i varje enskild studie identifierades som 

nyckelfynd. För att förenkla sortering och kategorisering skrevs de ut på papper, det 

underlättade även överblicken av samtliga nyckelfynd. Artiklarna lästes sedan igenom enskilt 

för att säkerställa att innehållet i artiklarna uppfattats lika utifrån båda författarna och att 

inga nyckelfynd förbisetts. 

Evans (2002) tredje steg bestod av att identifiera teman utefter samhörigheter mellan 

studiernas nyckelfynd. De utskrivna nyckelfynden sorterades efter innehåll under respektive 

tema för att tydligt åtskilja dem. Nyckelfynden under respektive tema undersöktes genom att 

diskutera innebörden av dem i syfte att finna likheter i upplevelser och uttryck. Utifrån 

likheterna identifierades därefter subteman vilket gjorde att sammanhanget mellan 

nyckelfynden blev tydligare, Evans (2002) beskriver att det är identifierandet av subteman 

som utvecklar förståelsen för fenomenet. Vidare beskrivs vikten av att därefter undersöka 

innehållet i teman och subteman på nytt för att identifiera följdriktighet och motsägelser, 

författarna backade därför tillbaka för att säkerställa innehållet i varje tema. I tabell 1 nedan 

följer exempel på tema och subteman med tillhörande nyckelfynd. 

I det fjärde och sista steget ges en djupare förståelse för fenomenet där identifierade teman 

med respektive subteman beskrivs med referenser från originalartiklarna. De stöds med 

exempel från studierna i form av citat vilket Evans (2002) menar på stärker tillförlitligheten. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

Nyckelfynd Tema Subteman 

A view to nature seemed to support 

positive thoughts and personal strength 

 

 

Naturen som 

kraftkälla 

 

Få energi av att blicka ut över 

grönska och vatten 
Views from windows gained energy 

The sun gives an inner peace  

Inflöde av hopp från naturligt 

ljus och frisk luft 
The availability of fresh air were 

considered to be an important element 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Kraven på etiska överväganden har gjorts gällande val och analys av det vetenskapliga 

datamaterialet som examensarbetet har grundats på. Avseende behandling av befintligt 

forskningsmaterial rör det bland annat områden som att inte förfalska, förvränga eller att 

plagiera tidigare vetenskapligt material (CODEX, 2015a). Studierna som valts till 

examensarbetet har genomgått peer review vilket innebär att de granskats för att säkerställa 

forskningens kvalitet (CODEX, 2015a). Evans (2002) analysverktyg bygger på ett objektivt 

förhållningssätt, en objektiv syn på analysprocessen har uppnåtts genom att ha undvikit egna 

värderingar och eftersträvat ett öppet förhållningssätt utan förutfattade meningar. Det har 

skett genom noggrann återkoppling mellan examensarbetet och innehållet i de valda 

studierna enskilt för att åstadkomma ett så sanningsenligt innehåll som möjligt. 

Objektiviteten har även beaktats vid översättningen av datamaterialet från engelska till 

svenska genom diskussion samt kontroll mot digital översättare, det i syfte att minimera 

risken för eventuella feltolkningar. 

5 RESULTAT 

I resultatdelen sker en presentation över de tre teman med tillhörande sju subteman som 

skapades genom analysprocessen, vilka visas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Presentation av teman och subteman. 

Tema Subteman 

 

Naturen som kraftkälla 

Få energi av att blicka ut över grönska och vatten 

Inflöde av hopp från naturligt ljus och frisk luft 

 

Den fysiska vårdmiljöns stärkande 

förutsättningar 

Skapa hemkänsla av det bekanta i miljön 

Uppleva harmoni genom estetiska inslag 

Känna integritet och samvaro i patientrummet 

 

Sjuksköterskans bekräftande omsorg 

En professionell och trygg relation 

En avslappnad och lättsam gemenskap 

 

5.1 Naturen som kraftkälla 

Naturen som kraftkälla beskriver hur patienterna fick energi av att blicka ut över grönska och 

vatten genom känslor av glädje och personlig styrka. Inflöde av hopp från naturligt ljus och 

frisk luft uppnåddes då solens strålar strömmade in och skapade en behaglig och fridfull 

upplevelse. 

5.1.1 Få energi av att blicka ut över grönska och vatten 

Att ha närhet och möjlighet till att blicka ut över naturen och dess grönska under vårdtiden 

visade sig vara något som flera av patienterna uppskattade och önskade tillgång till, den 

påverkan naturen hade på patienterna bidrog till en upplevelse av ökat välbefinnande 

(Caspari, Eriksson & Nåden, 2011; Douglas & Douglas, 2004; Edvardsson, 2008; Høybye, 

2013; Rowlands & Noble, 2008; Timmermann, Uhrenfeldt & Birkelund, 2013). När naturen 

inte fanns nära till hands ansågs det som en brist, det uttrycktes att det önskades blommor 

och grönska att vila blicken på i omgivningen, vilket även kunde gestaltas genom bilder 

(Caspari m.fl., 2011; Rowlands & Noble, 2008). Då patienter hade förmåga och möjlighet att 

förflytta sig till ett rum som hade utsikt över grönska och vatten, alternativt ta en promenad 

utomhus för att på så sätt vara nära naturen, ansågs fördelaktigt (Rowlands & Noble, 2008). 

I mean, you can rest in a nice view from a window and also rest in pictures on the wall, being 

able to let your thoughts wander off. Just like being in the forest, having something relaxing to 

look at is a form of recovery for me; it provides energy and a moment spent elsewhere 

(Edvardsson, 2008, s.36). 
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Patienter upplevde att naturen bidrog till känslor som lugn och glädje trots de sårbara 

tillstånd de befann sig i, att blicka ut över naturen genom ett fönster eller från en balkong var 

ett sätt att skapa en distraktion från det som påminde om sjukdomen i omgivningen. Genom 

att fokusera på naturens skönhet skapade patienterna en utväg till att släppa den konstanta 

påminnelsen om sjukdomen även om bara för en kort stund, och istället låta rogivande och 

glädjande minnen ta plats i tankarna. Det gav en ökad energi samt glädjande minnen och 

tankar som ofta involverade anhöriga, det genererade i sin tur en ökad upplevelse av 

personlig styrka vilket var något som ansågs viktigt hos patienterna (Edvardsson, 2008; 

Rowlands & Noble, 2008; Timmermann m.fl., 2013).  Något som nämndes specifikt utöver 

naturen som helhet var vatten, ljudet av en porlande bäck, att se vattnet flöda över en sten 

eller möjligheten att se hamnen från patientrummets fönster. Vattnet bidrog till att 

sjukdomen glömdes för en stund, det ökade känslan av personlig styrka och gav en möjlighet 

till avslappning (Caspari m.fl., 2011; Timmermann m.fl., 2013). 

5.1.2 Inflöde av hopp från naturligt ljus och frisk luft 

Även naturligt ljus beskrevs på flera olika sätt bidra till känslor som i sin tur skapade ett ökat 

välbefinnande hos patienterna. Genom att låta solens strålar strömma in i patientrummet 

gavs bland annat möjlighet till avkoppling och känslor av fridfullhet samt hopp om 

framtiden. Solljusets påverkan nämndes både i situationer då solen sken in på patienternas 

rum, men det beskrevs också att allmänna ytor med mycket naturligt ljus förstärkte 

glädjande tankar och känslor som gav patienterna styrka (Høybye, 2013; Timmermann m.fl., 

2013).  

 I believe it gives me strength. It gives you something because it makes you happy. It 

 strengthens my courage . . . I remember one of the first days I was here, I thought oh, 

 the sun is shining . . . that really means something. Oh, it gives me such an inner peace

 (Timmermann m.fl., 2013, s. 121). 

Det naturliga ljuset bidrog till glada stunder, skapade välkomnande och hoppfulla känslor 

samt gav en mer behaglig sinnesstämning hos patienterna. Solens sken beskrevs inte endast 

som bestående av direkt solljus avseende påverkan på patienterna, utan även möjligheten till 

dagsljus som lyser upp rummet en molnig dag återgavs som bidragande till känslor av 

välbefinnande. Att kunna följa ljusets flöde från morgon till kväll gjorde att patienten kände 

sig inkluderad i flödet av liv som följer ljusets rytm under dygnet (Caspari m.fl., 2011). Doften 

av frisk luft ansågs också av patienterna bidra till välbefinnandet, att ha möjligheten att 

öppna ett fönster och andas in fräsch luft och vädra rummet beskrevs som en viktig faktor i 

vårdmiljön (Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013; Caspari mfl., 2011; Douglas & Douglas, 

2004). 

5.2 Den fysiska vårdmiljöns stärkande förutsättningar 

I den fysiska vårdmiljöns stärkande förutsättningar ingår att skapa hemkänsla av det bekanta 

i miljön, där personliga tillhörigheter och intressen hjälpte patienten att finna sig själv. 
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Upplevelser av harmoni genom estetiska inslag stärkte patientens välbefinnande genom 

konst och glada färger. Känslor av integritet och samvaro i patientrummet uppstod beroende 

på rummets fysiska utformning. 

5.2.1 Skapa hemkänsla av det bekanta i miljön 

Upplevelser som skapade en igenkännande och bekant känsla bidrog hos patienterna till ett 

ökat välbefinnande. Det kunde vara personliga föremål som togs med till sjukhuset, vilka 

kunde bestå av exempelvis fotografier eller dikter, men även föremål tillhörande 

vårdavdelningen så som blommor, gardiner och dukar. Föremålen gav något individuellt i 

den i övrigt slätstrukna och allmänna omgivningen och medgav att patienten fann sig själv i 

tillvaron. De personliga tillhörigheterna gynnade upplevelser av hemkänsla och kontroll 

samtidigt som de också kunde leda till bibehållandet av självkänsla och styrka (Edvardsson, 

2008; Høybye, 2013; Timmermann, Uhrenfeldt, Høybye & Birkelund, 2015) 

Att fortsätta med personliga intressen som att sticka, baka, lösa korsord eller se på TV bidrog 

hos patienterna till en ökad självkänsla. När de kunde ägna sig åt det de uppskattade och var 

vana vid att göra, som förknippades med det vardagliga livet, blev situationen mer 

lätthanterlig (Edvardsson, 2008; Timmermann m.fl., 2015). Att även få möjlighet till att bära 

sina privata kläder bidrog till ökad självkänsla och skapade också en känsla av värdighet hos 

de flesta patienter, även om ett fåtal upplevde välbehag i patientkläderna som de ansåg vara 

mjuka och bekväma (Høybye, 2013). Patienterna beskrev även att de upplevde hemkänsla 

genom att få utföra sin dagliga personliga hygien samt att ha sina personliga hygienartiklar 

framme (Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 2015). 

 Such a simple thing, being able to leave your own toothbrush on the washbasin in there 

 (bathroom). That it won't disturb anyone and that four, five others aren't going to share 

 this washbasin. It's a simple thing but it makes it feel more like home (Persson m.fl., 

 2015, s. 342). 

Patienterna kände också igen sig i olika ljud som uppstod på sjukhuset. Det som skapade 

ökade känslor av välbefinnande bestod bland annat av naturliga ljud från köket eller ljudet av 

personer i närheten som samtalade, samt att höra musik i bakgrunden. Möjligheten att 

kunna kontrollera störande och oönskade ljud sågs som viktig, likaså möjligheten att få det 

tyst och lugnt på natten för att bidra till en god natts sömn (Browall m.fl., 2013). Dofter av 

önskad karaktär, så som en familjär doft av nybryggt kaffe på eftermiddagen skapade också 

en bekant miljö där patienten med välbehag kände sig hemma (Edvardsson, 2008). 

5.2.2 Uppleva harmoni genom estetiska inslag 

Vidare kunde den estetiska utformningen av patienternas omgivning på flera sätt främja 

möjligheten till att uppleva ett ökat välbefinnande hos patienterna, det uttrycktes i allmänna 

ordalag att tillgång till konst på patientrummet väckte ett glatt humör (Edvardsson, 2008; 

Timmermann m.fl., 2013, 2015; Suter & Baylin, 2007). Konsten skapade också en personlig 

prägel till omgivningen, samt påminde om platser där patienten önskade befinna sig vilket 
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ledde till en ökad motivation för framtiden. Fanns även möjligheten till att välja konst själv 

var det ytterligare främjande för välbefinnandet (Suter & Baylin, 2007). Estetiska 

dekorationer och små trivsamma platser skapade en avslappnad atmosfär som släppte fokus 

från sjukdomen, istället väcktes känslor som hjälpte patienterna att öka den personliga 

styrkan (Edvardsson, 2008; Timmermann m.fl., 2015). 

 Pleasant and cozy surrounding mean a lot to me because I am ill and I have to keep my 

 spirits up. It is all about feeling powerful, and pleasant surroundings bring me extra 

 strength in a situation with a strong focus on my illness (Timmermann m.fl, 2015, s.206). 

Färgglada dekorationer och ljusare vänliga färger, såsom pastellfärger på väggarna i 

patientrummet eller korridoren, önskades för en ökad upplevelse av välbefinnande vilket 

vidare bidrog till en mindre kall och mer hemtrevlig känsla (Timmermann m.fl., 

2013; Caspari m.fl., 2011). Det uttrycktes att färgstarka väggar gav intryck av en välkomnade 

känsla, särskilt uppskattat var om patienten redan tidigt vid ankomsten möttes av färger som 

skapade harmoni (Browall m.fl., 2013). 

5.2.3 Känna integritet och samvaro i patientrummet 

Det ansågs av patienterna att en vårdmiljö som gav ett personligt utrymme för egen tid, men 

där det också fanns plats för gemenskap med anhöriga och andra patienter var viktig för ett 

främjat välbefinnande. Särskilt uppskattat var möjligheten till att själv få tillfället att 

bestämma över när det önskades att få befinna sig i andras sällskap eller spendera tid på egen 

hand (Browall m.fl., 2013; Douglas & Douglas, 2004; Høybye, 2013; Persson m.fl., 2015; 

Rowlands & Noble, 2008). Att få chansen till att vara själv bidrog bland annat till att 

underlätta läkandeprocessen, då fanns det tid att fokusera på sig själv och situationen man 

befann sig i (Persson m.fl., 2015).  

Genom diskussioner om både enkelrum och flerbäddsrum på avdelningarna framkom i 

resultatet att det fanns både för- och nackdelar med respektive rumsalternativ. Att vårdas på 

ett flerbäddsrum kunde vara uppskattat då det skapade möjligheter till att socialisera sig med 

de andra patienterna som vistades i samma rum (Høybye, 2013). 

Being here you meet a lot of other people in similar circumstances, and that takes your mind 

off things. […] just imagine if I was in this room all alone, then I could spend the whole day 

lying here feeling sorry for myself (Høybye, 2013, s.444). 

Att ha någon bredvid sig som också gick igenom ett lidande och var väl medveten om 

processen underlättade situationen. Att dela lidandet hjälpte patienten att inte känna sig lika 

ensam, genom att stötta varandra och få perspektiv på den egna situationen kunde det på så 

sätt leda till ett ökat välbefinnande (Høybye, 2013; Rowlands & Noble, 2008).   

Det fanns också situationer då det inte var optimalt att dela rum med andra patienter. 

Speciellt i situationer då individen själv önskade vara ensam. Patienterna upplevde att det var 

viktigt att få vara för sig själv, och enkelrum skapade goda förutsättningar i önskan om tid för 
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sig själv och sina eventuella besökande anhöriga. Patienterna önskade även enkelrum då 

antingen de själva eller patienten bredvid befann sig i ett särskilt utsatt tillstånd. I sådana 

situationer önskades plats för att vara privat med anhöriga. Medvetenheten om 

medpatientens situation skapade också medkänsla för den andra, patienterna respekterade 

varandra och ville inte störa i de mest sårbara tillstånden (Rowlands & Noble, 2008). Att 

kunna skapa utrymme för både egen tid och interaktion med andra är en viktig del i 

vårdmiljön för patienterna. Att som patient uppleva att utrymme skapas för den andra i 

sårbara tillstånd, men att också kunna bestämma när tid önskas för att få vara för sig själv, är 

viktigt för välbefinnandet. Draperier var något som uppskattades då det skapade 

avskärmning vid önskat tillfälle så väl som möjligheten till integration med medpatienter gick 

att beakta (Douglas & Douglas, 2004). 

5.3 Sjuksköterskans bekräftande omsorg 

Sjuksköterskans bekräftande omsorg var viktig för patienten och uttrycktes i en professionell 

och trygg relation där sjuksköterskan agerade inbjudande och tog ansvar, även en avslappnad 

och lättsam gemenskap uppskattades där utrymme för glädje och skratt uppstod. 

5.3.1 En professionell och trygg relation 

Sjuksköterskans omsorg och relation till patienten kom i analysen visas vara en viktig del av 

vårdmiljön. Att som patient bli sedd som en unik individ, bli respekterad samt få en 

möjlighet att skapa en relation till sjuksköterskan som var mer personlig kunde generera 

olika känslor av välbefinnande (Browall m.fl., 2013; Caspari m.fl., 2011; Edvardsson, 2008; 

Persson m.fl., 2015; Rowland m.fl., 2008). En rak och tydlig kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska gav en förståelse för vad som planerades i omvårdnaden. Den raka och 

tydliga kommunikationen minimerade känslan av oro och ovisshet som många upplevde och 

skapade istället goda förutsättningar för förståelse och känsla av tillit och trygghet 

sinsemellan (Edvardsson, 2008; Rowland m.fl., 2008). Patienter beskrev att de kunde 

uppleva en viss stress i samband med det första mötet då de snabbt ville inleda en relation 

med sjuksköterskan. Om sjuksköterskan tog ansvar, agerade inbjudande samt visade 

öppenhet med ärliga och tydliga svar gentemot patienten underlättade det i den stressande 

situationen. Det skapade istället känslor av att bli sedd och att det fanns ett genuint intresse 

för patienten, vilket gjorde att stressen försvann och skapade istället en ökad trygghet 

(Browall m.fl., 2013; Edvardsson, 2008).  

Patienter uttryckte det som viktigt att den sjuksköterska som vårdade patienten skulle inneha 

hög kompetens inom sitt arbete och veta vad hon talade om. Att sjuksköterskan svarade an 

snabbt på behov och förfrågningar sågs som fördelaktigt av patienten (Browall m.fl., 2013; 

Edvardsson, 2008; Rowland m.fl., 2008). ”They arrive within seconds of me asking for help, 

and they respond promptly when I use the alarm. And this is very important, being able to 

trust that someone will come quickly when I am in need” (Edvardsson, 2008, s.37). Att 

sjuksköterskan vårdade samma patienter ansågs som en god förutsättning för att inneha 

kunskap om patienternas sjukdom och situation. Kontinuiteten skapade vidare trygghet för 
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patienterna, något som följaktligen skapade ett förtroende för sjuksköterskan. Att få vårdas 

av någon som var uppriktig, visade medkänsla och som hade god intuition ansågs viktigt för 

välbefinnandet (Browall m.fl., 2013).  

5.3.2 En avslappnad och lättsam gemenskap 

Relationen mellan patient och sjuksköterska skulle bygga på kunskap för det aktuella 

tillståndet hos patienterna, men det fanns även förhoppningar om en ibland lättsam, 

vänskaplig relation där sjukdom och behandling inte var det centrala. Att för en stund kunna 

samtala om andra ämnen med betydelse i den personliga vardagen skapade en upplyftande 

lättnad i situationen de befann sig i (Browall m.fl., 2013). Många patienter ansåg att kunna 

finna glädje och skratt tillsammans med sjuksköterskan, trots sitt sårbara tillstånd, var 

uppmuntrande (Browall m.fl., 2013; Caspari m.fl., 2011; Persson m.fl., 2015). "To be able to 

joke even in serious situations, and that the nurse has the ability to give a smile that can be 

encouraging" (Caspari m.fl., 2011, s.139). För att uppleva en hög tillgänglighet till 

sjuksköterskan önskades det av patienterna att de rörde sig i ett lugnt tempo. Det gav en 

avslappnande känsla och underlättade möjligheten att söka kontakt för frågor eller be om 

hjälp, vilket vidare ledde till en mer personlig kontakt (Edvardsson, 2008). 

Patienterna beskrev avseende sina upplevelser att kroppslig beröring från sjuksköterskans 

håll kunde främja välbefinnandet och minska sorg i svåra situationer. "When you're sad you 

may.., it happened that a nurse has come and sat beside me and talked for a while, and 

actually held my hand and talked" (Persson m.fl., 2015, s.342). Kroppslig beröring gav enligt 

patienter en upplevelse av att sjuksköterskan var uppmärksam och visade medkänsla för 

situationen de befann sig i, att få spontana kramar eller en öm klapp längs kinden kunde vara 

stöttande och inge känsla av harmoni (Browall m.fl., 2013; Persson m.fl., 2015). 

6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet presenteras resultatdiskussionen, metoddiskussionen samt 

avslutningsvis den forskningsetiska diskussionen.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade på sådant i vårdmiljön som kan upplevas vardagliga ger väsentliga bidrag i 

patienters upplevelse av välbefinnande, så som en utsikt över naturen eller solljus in på 

patientrummet. Välbefinnande beskrivs av Eriksson (2000) som något högst individuellt där 

det finns många olika skäl till att en individ upplever välbefinnande och känslan av hälsa.  Att 

naturen skulle visa sig ha en så pass stor inverkan och betydelse för patienterna som den 

hade var inte förväntat. Patienterna beskrev avseende upplevelser i vårdmiljön att en utsikt 
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över naturen från sjukhuset både bidrog till känslor av lugn och glädje, samtidigt gav utsikten 

möjlighet att släppa fokus från vården och sin sjukdom för en stund. Så väl att känna solen 

stråla in på rummet gav hopp i situationen de befann sig i (Caspari m.fl., 2011; Douglas & 

Douglas, 2004; Edvardsson, 2008; Høybye, 2013; Rowlands & Noble, 2008; Timmermann 

m.fl., 2013). Känslan av hopp beskrivs som viktig när människan befinner sig i ett lidande, 

hoppet är ett sätt att finna mening i livet och lidandet (Eriksson, 1994), något som naturen 

visade sig kunna uppfylla. Naturen som helhet gav patienterna glädjande tankar och känslor 

som vidare genererade styrka. Tidigare forskning visade att varken sjuksköterskor eller 

anhöriga spontant lade något värde på naturens bidrag till vårdmiljön, utan de beskrev 

framför allt brister som de upplevde i den omkringliggande miljön. För anhöriga värderades 

framförallt faktorer i vårdmiljön avseende hur de tilläts vara delaktiga i den (Lind m.fl., 2012; 

Olausson m.fl., 2012), vilket även stärktes av sjuksköterskorna som önskade att den 

anpassades för att anhöriga ska få plats att delta i vården (Beckstrand m.fl., 2012). För 

sjuksköterskorna handlade det även om hur den kunde bidra till att underlätta arbetet och 

därmed minska den stress de ofta upplevde i sitt vårdande (Olausson m.fl., 2014; Sadatsafavi 

m.fl., 2015). Det kan anses att en större hänsyn borde tagits till naturens bidrag till 

välbefinnande hos patienterna av sjuksköterskorna, framför allt då det ingått i utbildningen 

att tillägna sig kunskaper om hur de kan bidra till patienternas välbefinnande. Att tidigare 

forskning inte lyfter naturen som en viktig faktor i vårdmiljön kan bero på att det inte läggs 

fokus på sådant som finns utanför sjukhusbyggnaden, utan snarare sådant som ingår i 

närmiljön innefattande patientens vård. Utomhusmiljön kan vara något som patienterna 

förknippar med hälsa, då den är något som många människor får tillgång till dagligen och där 

av ser som en ovetande självklarhet och inte värderar och uppskattar på liknande sätt. Det 

var glädjande minnen som förklarades framkomma genom naturens närhet för patienterna 

(Edvardsson, 2008; Rowlands & Noble, 2008; Timmermann m.fl., 2013), något som kan 

relateras till påminnelsen av deras vardagliga liv. 

I resultatet visade sig den fysiska miljön skapa stärkande förutsättningar för patientens 

välbefinnande om den svarade an på patienternas önskemål. Patienterna beskrev hur olika 

föremål, personliga eller tillhörande vårdavdelningen, bidrog till välbefinnandet genom att 

skapa en miljö som påminde om hemmets trygghet, det gav dem en känsla av kontroll av att 

kunna vara sig själva i vårdmiljön. Detsamma gällde för tillfällen där de kunde fortsätta utöva 

personliga intressen som de kände sig bekväma med från sitt vardagsliv (Edvardsson, 2008; 

Høybye, 2013; Timmermann m.fl., 2015). Möjligheten att skapa hemkänsla för patienterna 

var inte något som lyftes fram vare sig av sjuksköterskor eller anhöriga som bidragande till 

välbefinnande i vårdmiljön. I den tidigare forskningen beskrev dock anhöriga att om de inte 

hade möjligheten att närvara hos patienten ville de känna att de kunde vara på plats för 

patienten på ett psykiskt plan, vilket kunde gestaltas i fotografier eller andra tillhörigheter 

som skulle påminna patienterna om dem (Blom m.fl., 2013). Även om de anhöriga inte gav 

uttryck åt upplevelser av välbehag avseende den hemkänsla som patienterna beskrev som 

viktig, kan ändå de tillhörigheter som de lämnar kvar åt patienterna i syfte att tänka på dem 

hjälpa till i att bidra till patienternas hemkänsla. Sjuksköterskorna värderade en miljö som 

gav intryck av att vara rogivande, något som bidrog till upplevelser av minskad stress och oro 

i arbetet (Olausson m.fl., 2014; Sadatsafavi m.fl., 2015). En rogivande miljö beskrevs av 
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sjuksköterskorna med synpunkter om att miljön när den var väl utformad och genomtänkt 

underlättade i vårdandet och bidrog till motivation och styrka i patientvården (a.a.).  

Resultatet stärker Paulssons beskrivning av vårdmiljön då patienternas upplevelser av 

naturen samt de möjligheter till att skapa hemkänsla som nämnts ovan berör närmiljöns 

kommunikativa egenskaper och dess existentiella egenskaper. De kommunikativa 

egenskaperna handlar om hur närmiljön förmedlar ett budskap eller en betydelse för 

individen, medan de existentiella egenskaperna innefattar uppfattningen om vad som är 

betydelsefullt eller inte (Paulsson, 2004). Patienterna beskrev avseende naturens påverkan 

framförallt hur de påverkades av den och vad de ansåg betydelsefullt, så som solljus, vatten, 

grönska och frisk luft. Rörande faktorer som skapade hemkänslor var det ytterst individuellt 

vad som gav de känslorna och vad patienterna själva lade någon betydelse vid. 

Sjukdomen i sig kan skapa sjukdomslidande hos patienterna som framkallar oro och rädsla, 

samt inge förlustkänslor avseende patientens fulla värde som människa (Eriksson, 1994). En 

miljö utformad för att inge harmoni och trivsel bidrar till att minska lidandet och istället 

gynna upplevelsen av välbefinnande. Om den fysiska miljön innehöll estetiska inslag, i form 

av konst eller en tilltalande kulör på väggen, ansågs även det vara en förutsättning för 

känslan av trivsel och harmoni för patienterna, det beskrevs att färger och dekorationer ingav 

en mindre kall känsla i vårdmiljön (Browall m.fl., 2013; Caspari m.fl., 2011; Suter & Baylin, 

2007; Timmermann m.fl., 2013). Tidigare forskning visar att även anhöriga har lagt 

betydelse i såväl färg som form. De beskriver patientrummen som färglösa där den största 

uppmärksamheten riktas till medicinskteknisk utrustning som behövs i patientens vård. De 

anhöriga ansåg att ha någonting som inte påminde om sjukdom och behandling att vila 

ögonen på var viktigt, det i syfte att inge glädje till patienten (Olausson m.fl., 2012).  

Vidare diskuterades rummets utformning och dess förutsättningar för relationer i den fysiska 

miljön. Resultatet visade att det handlade om förutsättningarna för att skapa de relationer 

patienterna önskade till sina anhöriga men även andra patienter, vilket förtydligas i de 

sociala aspekterna av rummets utformning som handlar om möjligheten att förhålla sig till 

andra i omgivningen. Genom en väl utformad omgivning underlättas de fysiska 

förutsättningarna för en gemenskap med andra (Paulsson, 2004). Patienterna beskrev vikten 

av att få socialisera sig med andra patienter för att uppleva välbefinnande, den stöttning de 

kunde få av varandra genom att dela lidandeprocessen de gick igenom var värdefull då 

sjuksköterskor eller anhöriga ej fanns på plats hela tiden (Høybye, 2013; Rowlands & Noble, 

2008). Tidigare forskning visade att enkelrum underlättade möjligheterna och skapade ökad 

bekvämlighet för de anhöriga då det var lättare att vara mer privat och personlig med 

patienten. Dock såg de anhöriga även vikten av att vistas i rum med andra anhöriga där 

upplevelser kan delas och ge ett emotionellt stöd, även om enkelrum oftast var det som 

föredrogs (Kutash & Northorp, 2007; Olausson m.fl., 2012). I den fysiska miljön sker ett 

utbyte med omgivningen och andra människor där villkoren för människans livsfunktioner 

finns, det benämns som det första livsrummet och är också det som ligger närmast självet 

(Eriksson, 2015). Beroende på den fysiska utformningen av vårdmiljön kunde också 

möjligheten till utbytet med andra stärkas vilket skapade förutsättningar för att livnära de 

relationer som Eriksson (2015) beskriver ligga till grund för det psykosociala rummet. Att ge 
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utrymme för de olika livsutrymmena är en förutsättning för individens optimala hälsa, vilket 

stärks av patienternas upplevelser i resultatet. 

I resultatet framkom även att sjuksköterskans bekräftande omsorg var en viktig del i 

vårdmiljön för patienterna. Känslan av att bli respekterad och sedd som en unik individ av 

sjuksköterskan, samt en möjlighet att skapa en relation som kändes mer personlig gav 

patienterna upplevelser av välbefinnande (Browall m.fl., 2013; Caspari m.fl., 2011; 

Edvardsson, 2008; Persson m.fl., 2015; Rowland m.fl., 2008). Att kunna finna glädje och 

skratt tillsammans med sjuksköterskan upplevdes som uppmuntrade (Browall m.fl., 2013; 

Caspari m.fl., 2011; Persson m.fl., 2015). Ett inbjudande och öppet agerande, där det visades 

ett genuint intresse för patienten, med ärliga och tydliga svar från sjuksköterskan bidrog till 

trygghet samt gav känslor av att vara sedd (Browall m.fl., 2013; Edvardsson, 2008; Rowland 

m.fl., 2008). Tidigare forskning visade att även anhöriga ansåg kommunikationen med 

sjuksköterskan som värdefull för att bli informerad om eventuella försämringar eller 

förbättringar i patienternas tillstånd. En möjlighet att ställa frågor och dela funderingar som 

uppkom i den främmande vårdmiljön var viktig, de uppskattade tillfällen att ha någon att 

vända sig till i sitt eget lidande (Lind m.fl., 2012; Turner-Cobb m.fl., 2012). Sjuksköterskorna 

själva beskrev en stress och uppkomna känslor av frustration när de upplevde att tid och rum 

inte räckte hela vägen. De ville erbjuda bästa möjliga vård för patienten och även ge anhöriga 

den tid de behöver och involvera dem i vården (Beckstrand m.fl., 2012; Holms m.fl., 2014). 

Sjuksköterskan kan utgöra en väsentlig del i det psykosociala rummet som de kollektiva 

andra vilket handlar om individer utanför anhörigkretsen (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan 

kan bidra till patienternas hälsa genom att ta del av patienters upplevelser om vad som anses 

viktigt i relationen dem sinsemellan, förutsättningarna för att främja hälsa och lindra lidande 

kan då underlättas. 

I stora drag framkommer det i tidigare forskning att såväl anhöriga som sjuksköterskor har 

patientens hälsa i centrum. Att resultatet visar på faktorer som anhöriga och sjuksköterskor 

inte lyfter fram i tidigare forskning kan kopplas till det Eriksson (2000) säger, att 

välbefinnande är ett individuellt och kulturellt fenomen där det kan vara svårt för andra att 

förstå upplevelsen av välbefinnande genom observation. Patienter befinner sig i sårbara 

situationer där ett livslidande kan uppstå då individen befinner sig utanför sitt vanliga 

sammanhang. Att individen uppskattar tillhörigheter i miljön som får dem att påminnas om 

hemmet samt plats för att utöva sina personliga intressen, men också att relationerna i 

omgivningen är viktigt för hälsan kan kopplas till känslan av att vara hel och stärka det unika 

och individuella självet (Eriksson, 2015). En individ kan som nämnt uppleva hälsa trots 

sjukdom (Eriksson, 2015), och resultatet visar på att vårdmiljön främjar välbefinnandet om 

den svarar an rätt på patientens behov. Resultatet visar på redan existerande faktorer i 

vårdmiljön, men som skulle kunna uppmärksammas ytterligare. Att som sjuksköterska vara 

medveten om att patienter uppskattar en relation som bygger på kompetens och respekt, 

men där också utrymme för humor och samtal som inte bara handlar om sjukdomen främjar 

hälsan är viktigt. Även en sådan enkel åtgärd som att fråga patienter om de önskar sitta vid 

ett fönster för en bättre utsikt kan bidra till en bättre hälsa. Sjuksköterskan bör arbeta mot att 

uppnå en vårdmiljö som inte bara underlättar i arbetet utan som inger känsla av trivsel och 

välbehag hos patienterna. Att sjuksköterskan ser till helheten och utökar sina kunskaper 

inom ämnet vårdmiljö tror författarna vidare lägger god grund för omvårdnad.  
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6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte är att beskriva patienters upplevelser av vad i vårdmiljön som är 

främjande för välbefinnandet, där av valdes en kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

Ansatsen valdes då det var patienters upplevelser som var av i fokus och det beskrivs att 

studier som fokuserar på att beskriva människans upplevelser ingår inom kvalitativ forskning 

(Polit & Beck, 2012). Hade examensarbetet byggt på en kvantitativ ansats hade svårigheter 

uppstått med att besvara syftet då en kvantitativ ansats i första hand inte behandlar 

upplevelser, den bygger på mätningar och jämförelser samt fastställer om något är bättre än 

något annat (Friberg, 2012; Polit & Beck, 2012). Vidare valdes en systematisk litteraturstudie 

för att skapa möjlighet att sammanställa läget avseende aktuell forskning inom området, det 

ansågs också vara en relevant metod i förhållande till formulerat syfte och till den 

tidsbegränsning som fanns för arbetet. Genom att nyttja litterära primärkällor skapades ett 

resultat som baseras direkt på originalstudierna, det vill säga att risk för omtolkning genom 

sekundärförfattare gick att undvika (Axelsson, 2012). Att genomföra en empirisk studie med 

egna genomförda intervjuer, hade på ett relevant sätt kunnat ge svar på examensarbetets 

syfte. Begränsningar i genomförandet av en sådan studie består i att den både är omfattande 

och tidskrävande, något som författarna upplevde allt för svårt att bemästra under den 

tidsram som var aktuell. 

Tio artiklar kom genom noggrann och omfattande sökning att användas till resultatet, 

artiklar som med sitt innehåll ansågs relevanta till examensarbetets syfte och metod. De 

funna artiklarna söktes genom databaserna CINAHLplus och PubMed där identiska 

sökningar skedde i respektive databas för att säkerställa att det inte fanns någon artikel som 

förbisågs. Genom att inte använda specifika faktorer i sökorden undveks att gå miste om 

faktorer som författarna ej förutsett, såsom natur, konst eller färg. Ett annat sätt att 

säkerställa att samtliga artiklar var framtagna som svarade an väl mot examensarbetets syfte 

var att se över artiklarnas nyckelord samt att granska referenslistorna. Dock var 

referensernas publiceringsår allt för gamla för att vidare användas i examensarbetet, 

majoriteten var publicerade på 80- och 90-talets början och slut. Valda artiklar var 

publicerade mellan åren 2004 och 2015, något som kan anses vara en relevant 

årsbegränsning i hänsyn till trovärdigheten, vilket enligt Polit & Beck (2012) handlar om det 

förtroende som finns för sanningen i data och tolkningen av den. Majoriteten av studierna 

ingående i examensarbetets resultatartiklar var genomförda senare än 2010 vilket anses öka 

trovärdigheten då resultatet kan kopplas till den nutida hälso- och sjukvården, risken som 

författarna såg med äldre artiklar var att vårdmiljön kan vara omodern eller inaktuell, vården 

utvecklas ständigt och nya forskningsrön framkommer. Artiklarna har ett ursprung från 

Skandinavien, Storbritannien och USA. En svaghet gällande pålitligheten skulle kunna vara 

artiklarna med ursprung från USA, skillnad kan finnas då vården i allmänhet skiljer sig från 

hur det ser ut i Skandinavien. Pålitlighet avser möjligheten till att uppnå ett liknande resultat 

vid en upprepning av studien med liknande individer och kontext (Polit & Beck, 2012). Då de 

faktorer som visat sig påverka välbefinnandet existerar internationellt i vårdmiljön, borde 

inte pålitligheten påverkas nämnvärt avseende de nationella skillnaderna. Polit & Beck 

(2012) talar även om överförbarhet vilket handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer.  Att examensarbetet med hjälp av valda 
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inklusionskriterier begränsade sig till patienters upplevelser på sjukvårdsavdelningar, samt 

via exklusionkriterier uteslöt specialistområden som pediatrik-, akut-, samt psykiatrisk vård 

förtydligar den vårdmiljö och patientgrupp resultatet baseras på. Tydligheten avseende 

vilken vårdmiljö och patientgrupp examensarbetet baseras på ökar möjligheten att bedöma 

huruvida det är överförbart till en annan avsedd kontext eller ej. 

Ett annat krav som ställdes på artiklarna var att de skulle genomgått peer review, i syfte att 

upprätthålla en vetenskaplig standard och objektivitet. Kritisk granskning skedde enligt 

Fribergs (2012) frågeställningar för att tillse hög kvalitet på artiklarna. Genom granskningen 

visade det sig att artiklarna svarade an på frågeställningarna och att resultatet fångade de 

fenomen som avsågs att studera, där av kom samtliga artiklar användas för analys. Det hade 

varit värdefullt med fler artiklar än tio för att på så sätt stärka resultatet, men begränsningen 

av urvalet gjorde det svårt. Den forskning som belyser patienters upplevelser av vårdmiljön 

präglas av att det finns mycket utforskat inom enstaka, bestämda områden såsom musikens 

betydelse för en snabbare återhämtning, något som blev tydligt i artikelsökningen. Det 

upptäcktes under artikelsökningens gång att det fanns en otillräcklig mängd studier som 

endast genomsyrade patientens perspektiv fullt ut. I och med bristen på tillgängliga artiklar 

kom någon enstaka artikel som innehöll patienters, vårdpersonal samt så väl anhörigas 

tankar och erfarenheter att ingå. En viktig faktor var dock att det skulle vara lätt att urskilja 

vem som uttryckte vad, det var endast det patienterna uttryckte som valdes med i analysen. 

Även två artiklar från Timmermann m.fl. (2013;2015) kom att användas, något som 

diskuterades noggrant om det skulle ses som en svaghet i arbetet och det kom vidare att 

övervägas om ett eventuellt byte. Dock var utbudet i användbara artiklar så pass begränsat 

att artiklarna fick vara kvar till analysen, innehållet i artiklarna svarade an väl på syftet och 

bidrog vidare till att stärka resultatet. Olika författare i samtliga artiklar vore önskvärt, men 

två artiklar av Timmermann m.fl. anses inte vara en svaghet i examensarbetet, innehållet 

väger tyngre än variationen på författarna i det här fallet.   

För analysen av artiklarna användes en beskrivande syntes enligt Evans (2002), vilken valdes 

just för att den lämpar sig i beskrivning av deskriptiv data. Den beskrivande syntesen 

minimerar även eventuell mängd av tolkning som görs på det befintliga materialet, syntesen 

beskriver något som redan finns vilket var till stor hjälp, materialet sammanfattades och 

innehållet i texterna antecknades utan egen tolkning. Artiklarna granskades och lästes 

igenom upprepande gånger enskilt innan nyckelfynden identifierades, därefter delades de in 

teman för att i nästa steg identifiera subteman. Teman och subteman har under processens 

gång korrigerats i namnsättning för att spegla innehållet väl. Inledningsvis bestod resultatet 

av två teman med respektive två subteman, något som utvecklades efterhand. Det slutgiltiga 

resultatet kom att bestå av tre teman med totalt sju subteman vilket gav en djupare förståelse 

av fenomenet. Samtliga artiklar var på engelska, vid översättning till svenska iakttogs en 

noggrannhet gällande att återgå till originalartikeln för att se så att översättningen hade ett 

sanningsenligt innehåll och inte innehöll förvrängning eller tolkning. Det skedde noga 

återkoppling under hela analysprocessens gång till originalartiklarna, något som Evans 

(2002) menar är viktigt. En styrka under examensarbetet var att två författare genomfört 

hela processen, det anses öka giltigheten i resultatet. Polit & Beck (2012) beskriver att 

giltigheten beror på om de data som presenteras angivits av studiens deltagare och inte av 
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forskarens egna åsikter, risken till det minskas således genom att två personer genomfört 

arbetet. Genom reflektion och noggrant övervägande i analysprocessen har båda författarna 

utvecklat arbetet, och med hjälp av utomstående läsare säkerställdes ytterligare att arbetet 

uppfattades stämma överens med syftet. 

6.3 Forskningsetisk diskussion 

CODEX (2015b) anger att det ytterst är det egna ansvaret att tillse hög kvalitet i arbetet. 

Hänsyn till det togs genom att åter granska originalartiklarna löpande för att kontrollera 

innebörden i artiklarna vid meningsskiljaktigheter, och artiklarnas innehåll har diskuterats i 

syfte att undvika påverkan från egen förförståelse. Artiklarna som användes i examensarbetet 

hade genomgått peer review, vilket är en av flera granskningsnivåer som bidrar till 

forskningens kvalitet (CODEX, 2015a). Vidare har ett objektivt förhållningssätt nyttjats 

genom kritisk reflektion, det syfte att undvika påverkan av den egna förförståelsen, något 

som stärker arbetets trovärdighet. I examensarbetet har diskussioner förts gällande den 

etiska aspekten avseende citat tillhörande de vetenskapliga artiklarna som användes i 

examensarbetet. I och med att citaten tillhör artiklar där författarna själva genomfört 

intervjuer efter patienters godkännande om publicering, kan det anses känsligt att använda 

citaten i examensarbetet. Det bidrag citaten gav till att stärka giltigheten i arbetet var 

anledningen till att de behölls. En medvetenhet har iakttagits till citaten genom arbetets gång 

och det har säkerställts att ingen förvrängning skett. Citaten har bibehållits i sitt 

originalspråk och refererats enligt APA-stilen för att tydliggöra skillnaden mellan egna 

utsagor gentemot artikelförfattarnas ord, något som även minskar risken för plagiering.  

7 SLUTSATS 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av vad i vårdmiljön som är främjande för 

välbefinnandet. Resultatet visar att patienter värderar faktorer av så väl den fysiska som 

sociala vårdmiljön, allt från vardagliga ting till relationer mellan individer i omgivningen. 

Genom att ändra omgivningen utefter vad patienten efterfrågar och önskar kan vårdmiljön 

generera ett främjat välbefinnande för individerna. Resultatet visar på fynd där förändringar 

i vårdmiljön skulle kunna genomföras med små insatser och kostnader för vården, som att 

måla en vägg i en tilltalande kulör eller införskaffa växter för att inge harmoni och lugn för 

patienten.  Genom att i professionen ta del av den framkomna förståelsen och kunskapen 

som examensarbetet förmedlar kan sjuksköterskan ta hänsyn i vidare arbete och utformning 

av vårdmiljön, i mål om att främja hälsa och lindra lidande för patienten. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Den vårdvetenskapliga forskningen som behandlar patienters upplevelser av vad i vårdmiljön 

som är främjande för välbefinnandet, är begränsad. Det finns många studier som genom 

artikelsökningen visade sig fokusera på att belysa vad specifika delar i den fysiska vårdmiljön 

har för effekt på patientens välbefinnande. Förslag på vidare forskning är främst att utöka 

och utveckla forskningen inom området, empiriska studier som påvisar vårdmiljöns 

betydelse utgående från patienternas utsagor är önskvärt då brister finns i tidigare forskning 

vad gäller välbefinnande inom området. Genom att utöka det vetenskapliga materialet med 

patienternas erfarenheter kan det bidra till en mer hälsosam vårdmiljö för patienterna. 
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BILAGA A; LITTERATURSÖKNING 

Databas Sökord Antal träffar Urval Antal valda 

CINAHL Plus “patients experience” 

AND environment 

30 2010-2015, 

Peer reviewed 

1 

PubMed “hospital 

environment” AND 

interview 

25 2010-2015 1 

CINAHL Plus hospital design and 

construction AND 

health facility 

environment AND 

patient perception 

13 2000-2015, Peer 

reviewed 

1 

CINAHL Plus (MH "Health Facility 

Environment") AND 

(MH "Patient 

Attitudes") AND 

qualitative 

47 2005-2015, Peer 

reviewed 

1 

CINAHL Plus Healing environment 

+ interview* + 

patient* 

21 2010-2015 1 

PubMed “hospital 

environment” AND 

room 

40 2010-2015 1 

CINAHL Plus wellbeing or well-

being or well being 

AND qualitative AND 

room design 

17 2000-2015, Peer 

reviewed 

1 

CINAHL Plus (MH ”Patients´ 

Rooms”) AND well-

being OR healing 

28 2005-2015,  

Peer reviewed 

1 

PubMed “hospital 

environment” AND 

“well-being” 

11 2010-2015 1 

CINAHL Plus Hospital environment 

AND qualitative AND 

impression* 

4 2010-2015,  

Peer reviewed 

1 



 

 

BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Tidsskrift/årtal Titel/författare Syfte Metod Resultat Kvalitet 

International 

Journal Of 

Qualitative 

Studies On 

Health & Well-

Being / 2013 

Patients' 

experience of 

important factors 

in the healthcare 

environment in 

oncology care / 

Browall, M., 

Koinberg, I., Falk, 

H., & Wijk, H. 

Att beskriva vilka 

faktorer som anses 

vara viktiga i 

vårdmiljön för 

patienter på en 

onkologavdelning. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

fokusgrupper, 

manifest 

innehållsanalys 

enligt Krippendorff. 

11 patienter deltog. 

Tre kategorier kunde 

urskiljas genom analys 

av intervjuerna, de 

bestod av patientens 

känsla av säkerhet, 

relationen till 

personalen samt fysiskt 

utrymme. 

Hög 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Sciences 

/ 2010 

The importance of 

aesthetic 

surroundings: a 

study interviewing 

experts within 

different aesthetic 

fields / Caspari, S., 

Eriksson, K & 

Nåden, D. 

Att genom 

experters 

erfarenheter och 

förslag beskriva 

den estetiska 

omgivningens 

betydelse på 

allmänna norska 

sjukhus. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

deskriptiv 

inriktning, 

analyserades enligt 

Kvale. 16 tidigare 

patienter 

intervjuades. 

Nio olika kategorier 

framkom, dessa var 

Natur, utsikt och ljus, 

Ljus och dofter, 

Arkitektur och rum, 

Design och estetik, Mat, 

Hygien och underhåll, 

Konst, färg och vatten, 

Variation och atmosfär 

samt Harmoni, humor 

och lek. 

Medel 

Health 

Expectations / 

2004 

Patient-friendly 

hospital 

environments: 

exploring the 

patients’ 

perspective. / 

Douglas, C., & 

Douglas, M. 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse och 

erfarenheter av 

vårdmiljön och se 

hur de svarade an 

mot patienternas 

behov. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

explorativ 

inriktning, 

analyserades enligt 

Miles och 

Huberman. Totalt 

50 patienter deltog. 

Resultatet visade att 

patienterna hade behov 

av personligt utrymme, 

en trevlig och 

välkomnande atmosfär, 

en stödjande miljö samt 

en god fysisk 

utformning av 

vårdmiljön. 

Hög 

Journal Of 

Gerontological 

Nursing / 2008 

Therapeutic 

environments for 

older adults: 

constituents and 

meanings / 

Edvardsson, D. 

Att beskriva vad 

som utgör 

terapeutiska 

miljöer för äldre 

vuxna och vad det 

innebär att vistas i 

vårdmiljön. 

Kvalitativ intervju- 

och 

observationsstudie, 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman. 

Totalt 41 patienter 

deltog. 

Resultatet beskrev tre 

sammanvävda 

kategorier i de 

terapeutiska miljöerna, 

dessa var den fysiska 

miljön, människors 

görande och varande 

samt organisatorisk 

vårdfilosofi. 

Hög 



 

 

Acta 

Oncologica / 

2013 

Healing 

environments in 

cancer treatment 

and care. Relations 

of space and 

practice in 

hematological 

cancer treatment / 

Høybye, M. T. 

Att utöka 

förståelsen hur 

omgivning och 

metod samverkar i 

den läkande miljön. 

Kvalitativ intervju- 

och 

observationsstudie 

med etnografisk 

inriktning, 

analyserades enligt 

Miles och 

Huberman. 20 

patienter deltog. 

Fem huvudteman 

framkom, de bestod av 

att få uttrycka sitt Jag, 

skapa personligt 

utrymme, socialt 

erkännande, 

förhandlingsutrymme 

samt blandade känslor 

kring utrymme och 

vård. 

Hög 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring Sciences 

/ 2015 

A room of one′s 

own - Being cared 

for in a hospital 

with a single-bed 

room design / 

Persson, E., 

Anderberg, P., & 

Kristensson Ekwall, 

A. 

Att belysa 

patienters 

upplevelse av att 

bo i ett enkelrum. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

hermeneutisk-

fenomenologisk 

inriktning, 

analyserades enligt 

van Manen. 16 

patienter deltog. 

Fyra teman framkom, 

de var en hemtrevlig 

miljö, behov av sällskap 

och säkerhet, 

oförutsägbar väntan 

och tid samt fokus på 

återhämtning. 

Hög 

Palliative 

Medicine / 

2008 

 

 

How does the 

environment 

impact on the 

quality of life of 

advanced cancer 

patients? A 

qualitative study 

with implications 

for ward design / 

Rowlands, J., & 

Noble, S. 

Att undersöka hur 

patienter ser på 

vårdmiljön och hur 

den kan påverka 

individen. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

fenomenologisk 

inriktning, 

analyserades enligt 

Morse och Field. 12 

patienter deltog. 

Fyra huvudteman 

framkom, de var 

personalens 

förhållningssätt, 

närmaste omgivningen, 

flerbäddsrum kontra 

enkelrum, samt kontakt 

med naturen. 

Hög 

Applied 

Nursing 

Research / 

2007 

Choosing art as a 

complement to 

healing / Suter, E., 

& Baylin, D. 

 

 

Att utvärdera hur 

konstprogrammet 

Art á la carte 

upplevdes av 

patienter, 

närstående samt 

personal på en 

sjukvårds-

avdelning. 

En kvalitativ 

intervjustudie, 

innehållsanalys 

enligt Polit och 

Hungler. 15 

patienter deltog. 

Konsten underlättade 

samverkan mellan 

personalen och 

patienterna och gav 

positiva distraktioner. 

Konsten kunde också 

hjälpa patienten att 

uppleva känsla av 

kontroll och 

välbefinnande. 

Medel 



 

 

Palliative & 

Supportive 

Care / 2015 

A palliative 

environment: 

Caring for seriously 

ill hospitalized 

patients / 

Timmermann, C., 

Uhrenfeldt, L., 

Høybye, M. T., & 

Birkelund, R. 

Att utforska 

patienters 

upplevelser att 

befinna sig i 

vårdmiljön och hur 

miljön kunde 

påverka patienten 

under svår 

sjukdom. 

 

En kvalitativ 

intervju- och 

observationsstudie 

med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

inriktning, 

analyserades enligt 

Ricouer. 12 

patienter deltog. 

Det visade sig att 

dekorationer och 

platser där man kan 

koppla av och ha en 

lugn konversation 

skapade en hemkänsla 

och en positiv stämning 

som gav personlig 

styrka. 

Hög 

European 

Journal Of 

Cancer Care / 

2013 

Cancer patients 

and positive 

sensory 

impressions in the 

hospital 

environment - a 

qualitative 

interview study/ 

Timmermann , C., 

Uhrenfeldt, L., & 

Birkelund, R. 

Att undersöka hur 

patienterna 

upplevde 

betydelsen av 

miljön på 

sjukhuset, som 

arkitektur, 

dekoration och 

inredning. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

inriktning, 

analyserades enligt 

Ricoeur. Sex 

patienter deltog. 

Två huvudteman kunde 

urskiljas genom analys 

av intervjuerna, att 

bevara identiteten och 

positiva tankar och 

känslor. 

Hög 
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