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ABSTRAKT 

INTRODUKTION/BAKGRUND: Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor slutar på 

sina avdelningar vilket påverkar kvalitéten på vården, patienterna blir mindre nöjda med 

omvårdnaden. SYFTE: Syftet var att belysa orsaker som bidrog till ökad eller minskad 

arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor.  METOD: En litteraturöversikt genomfördes för att 

studera problemområdet. Datainsamling utfördes genom sökning i databaserna PsycInfo, 

CinAhl och PubMed. Efter kvalitetsgranskning inkluderades 11 artiklar. RESULTAT: I 

resultatet framkom tre huvudkategorier som beskrev både positiva och negativa orsaker som 

bidrog till att sjuksköterskors arbetstillfredsställelse blev högre eller lägre. Hög 

arbetsbelastning, relation till kollegor samt sjuksköterskans kompetens och möjlighet att 

påverka sin arbetsplats var orsaker som kunde påverka arbetstillfredsställelsen. 

DISKUSSION: Resultatet tyder på att hög arbetsbelastning, låg bemanning, låga löner, 

relation till kollegor och att tillvarata sjuksköterskans kompetens, är viktiga delar gällande 

sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. SLUTSATS: Många sjuksköterskor ville vara med 

och utveckla och påverka sin arbetsplats och gärna få möjligheten att utveckla sin egen 

profession. Många problem skulle kunna lösas med en bättre struktur, att chefer tog sitt 

ansvar samt handledde och stöttade sin personal. Dessutom behövde sjuksköterskors löner 

höjas. Vidare forskning kan behövas, förslagsvis genom interventionsstudier på orsakerna 

som framträtt i arbetet.  

NYCKELORD: Arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, personalomsättning, sjuksköterskor.  
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INTRODUKTION 

Enligt Socialstyrelsen fanns det 166 629 legitimerade sjuksköterskor i Sverige år 2011, varav 

dessa var 119 073 verksamma inom hälso- och sjukvården i Sverige och resterande 47 556 var 

inte verksamma inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014).  

I en annan rapport från Socialstyrelsen visade det att år 2012 var det 121 022 sysselsatta 

sjuksköterskor, av dem var det 88 % som var sysselsatta inom hälso- och sjukvård. Antalet 

sjuksköterskor som verksamma inom hälso- sjukvården 5 år efter examen var 91 % och 10 år 

efter examen var det 87 % som var sysselsatta år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningen blev en högskoleutbildning år 1977 då utbildningsreformen kom, 

huvudämnet för utbildningen var omvårdnad. I och med reformen kom krav på en 

vetenskaplig och teoretisk grund samt egen forskning (Bentling, 1992). Omvårdnad är 

grundat på olika delar som humanism, etik och estetik samt bygger på en relation mellan 

patienter och sjuksköterskor. En sjuksköterskas arbete går ut på att den ska förstå patientens 

behov och inte handla utifrån sina egna värderingar. Där det är viktigt att sjuksköterskorna 

tar sig tid och lyssnar för att förstå patientens behov (Bentling, 1995). International Council of 

Nurses har tagit fram etiska riktlinjer för sjuksköterskor. Den första delen, sjuksköterskan 

och allmänheten, beskriver att professionen arbetar med människor i behov av vård. 

Sjuksköterskan ska arbeta för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras. 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen tar bland annat upp att sjuksköterskan ansvarar för att 

ständigt uppdatera sina kunskaper och att sköta sin hälsa så att förmågan att ge omvårdnad 

inte äventyras. Sjuksköterskan och professionen beskriver sjuksköterskans ansvar att 

upprätthålla omvårdnadens värdegrund och att aktivt utveckla forskningsbaserad 

professionell kunskap som stöd för att kunna bedriva evidensbaserad verksamhet. Delen 

“Sjuksköterskan och medarbetare” tar upp att sjuksköterskan ska skydda från andra 

medarbetare när de ger vård som kan skada hälsan hos allmänhet, enskilda personer eller 
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familjer. Sjuksköterskan ska även verka för gott samarbete mellan kollegor på arbetsplatsen 

och stödja och vägleda medarbetare till att utveckla högre etisk medvetenhet (International 

Council of Nurses, 2014).  

 

Mellan år 2002 och 2010 utfördes en studie i Sverige där sjuksköterskestudenter från 26 olika 

universitet deltog och fick besvara frågor angående deras avsikt att lämna eller att stanna 

inom professionen. Deltagarna svarade de fem första åren som de arbetade på samma enkät 

och på frågan om det fanns en stark intention att lämna arbetet, ökade andelen från 9.1 % till 

18.1 % de första fem åren (819 sjuksköterskor besvarade enkäten). Av de tillfrågade 

sjuksköterskorna var det 30 % som någon gång under fem årsperioden starkt hade haft 

tankar på att lämna professionen (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2013). I en studie som 

startades 2002 i USA ansåg 87 % av sjuksköterskorna som deltog i studien att det var en stor 

brist på sjuksköterskor. Detta menade de påverkade kvalitén på deras arbetsmiljö och 

vården som patienterna fick. De ansåg också att det påverkade kommunikation mellan dem 

själva och patienter, som klagade på att sjuksköterskorna inte hade tid. Studien upprepades 

2004 för att jämföra om det blivit några skillnader. Sjuksköterskorna som deltog ansåg att 

bristen inte hade minskat under de två år som gått mellan studierna. De ansåg även att det 

var sjukhusets och ledningens ansvar att minska sjuksköterskebristen (Buerhaus, Donelan, 

Ulrich, Norman & Dittus, 2005). Det tycktes också finnas ett samband mellan omsättningen 

av sjuksköterskor och hur nöjda patienter var med sin omvårdnad. I takt med en större 

omsättning av sjuksköterskor, ökade missnöjdheten med omvårdnaden hos patienterna 

(Gardner, Thomas-Hawkins, Fogg, & Latham, 2007).  

 

DEFINITIONER 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 
Arbetstillfredsställelse kan ses och uppfattas på olika sätt beroende på vad personen i fråga 

har för förväntningar och krav. Det kan handla om löner, arbetstider, arbetsuppgifter och 

arbetsledning. Personlighet, tidigare erfarenheter av arbetsplatser samt relationen mellan 

kollegorna påverkar hur man upplever situationer (Håkansson, 2005).   
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ORGANISATION 
En organisation kan dels vara en sammansättning av grupper och individer med 

gemensamma intressen. Det kan även vara hur ett företag styr upplägget på sin verksamhet. 

Organisationerna kan ha en hierarkisk utformning så att det finns tydliga nivåer på vem som 

styr och tar beslut (Edlund, 2015).  

 

ARBETSMILJÖ 
Arbetsmiljö kan påverkas av olika faktorer som hur det är möblerat, vilka lampor som 

används och om det är varmt eller kallt på arbetsplatsen. Det innefattar även den 

psykosociala delen, hur arbetstagarna trivs med varandra och vilken kultur som råder på 

arbetet. De olika delarna av arbetsmiljö uppfattas på olika sätt av arbetstagarna, eftersom 

alla är enskilda individer med sina egna bakgrunder och synsätt (Håkansson, 2005).  

 

KASAM - KÄNSLAN AV SAMMANHANG 

Aron Antonovskys teori KASAM som innebär känsla av sammanhang används i 

resultatdiskussionen. KASAM består av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i definitionen, både yttre och inre upplevelser 

innefattas. En hög nivå av begriplighet innebär att upplevelser som människan möter går att 

förklara och handskas med. Hanterbarhet är vilka resurser som finns till förfogande vid olika 

händelser och hur resurserna kan hjälpa till i situationen som har uppstått. En människa som 

drabbas av olycka, men har en hög känsla av hanterbarhet ser sig inte som ett offer eller 

tycker att livet är orättvist, allt kommer att lösa sig med tiden. Meningsfullhet är den tredje 

delen, vilket innebär att vara delaktig i det som sker i sitt liv. En stark känsla av 

meningsfullhet enligt KASAM, kan kännas i samband med händelser i livet som människan 

fått investera både hängivelse och engagemang i (Antonovsky, 2005). KASAM kan användas 

för att förstå sjuksköterskans förmåga att hantera situationer som kan uppstå. Det kan vara 

till hjälp för ökad förståelse för hur sjuksköterskan ska kunna förbättra sin arbetsplats och 

höja arbetstillfredsställelse.  
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PROBLEMFORMULERING 

Det beräknas att mellan 2400 och 2700 sjuksköterskor varje år att lämna hälso- och 

sjukvården för att de går i pension fram till år 2020 (Socialstyrelsen, 2015). Det skrivs 

dagligen i sociala medier och dagstidningar om bristen på sjuksköterskor och hur det 

påverkar sjukhusens ekonomi och patientsäkerheten. Det skrivs även om sjuksköterskors 

brist på välmående och hur sjukhusen ska bli attraktiva arbetsplatser för sjuksköterskor.  Då 

frågan om varför sjuksköterskor väljer att sluta på en arbetsplats tycks vara ständigt aktuellt, 

har vi funnit det viktigt att undersöka vad som kan ligga bakom det beslut som tas. Med 

andra ord, vad uppger sjuksköterskor vara orsaker som bidrar till ökad eller minskad 

arbetstillfredsställelse.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa olika orsaker som bidrog till ökad eller minskad arbetstillfredsställelse 

för sjuksköterskor.   

 

METOD 

DESIGN 

Tillvägagångssättet för detta examensarbete är en litteraturöversikt. Den används för att få 

en överblick över det befintliga problemområdet genom att redan publicerad forskning 

sammanställs (Friberg, 2012). Enligt Polit och Beck (2011) ska en litteraturöversikt vara 

grundad på redan befintlig forskning och studier. Den ska till största del innehålla 

primärkällor från dem som utformat och utfört studierna. Den kan även innehålla 

sekundärkällor då studien är utformad av en person men utförd av någon annan. 

 

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

För att artiklarna skulle inkluderas i arbetet skulle de belysa orsaker som bidrog till ökad 

eller minskad arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor. Majoriteten av deltagarna i studierna 
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skulle vara allmänsjuksköterskor för att arbetet skrivs utifrån allmänsjuksköterskors 

perspektiv inom valt område. Artiklar då enbart sjuksköterskor med vidareutbildning har 

intervjuats valdes bort. I några av artiklarna blev specialistsjuksköterskor och 

undersköterskor intervjuade men då var det en stor del allmänsjuksköterskor med i 

studierna också, vilket gjorde att de inkluderades. Dessutom var det i dessa artiklar tydligt 

förklarat vilken yrkeskategori som sade vad i intervjuerna.  

 

LITTERATURSÖKNING 

Inledningsvis gjordes sökningar i Cinahl inom valt område och sökorden som användes var 

Nurses [Mesh], Work Environment [Mesh], Job Satisfaction [Mesh], Empowerment och Patient care 

för att skapa en inblick i ämnet, samt att skapa en grund för resultatet. Sökningarna har skett 

i Cinhal, PubMed och PsycInfo. Sökorden som användes där var: Nurse's Role [Mesh], 

Employment [Mesh] och Job Satisfaction [Mesh]. Sökningar gjordes även i SveMed utan resultat. 

Under arbetets gång gjordes ytterligare sökningar och fler sökord lades till för att optimera 

artikelsökningarna efter syftet: Employment Termination [Mesh], Nurse Attitudes [Mesh], Job Re-

Entry [Mesh] och Stress Psychological [Mesh] (se tabell 1). Vi har valt att översätta job 

Satisfaction till arbetstillfredsställelse. Avgränsningar som användes var English för att 

författarna skulle förstå språket i artiklarna. De gånger då artiklarna funnits med vid flera 

olika sökningar har de artiklarna valts ut från första sökningen som gjorts för att inte 

inkludera dubbletter i arbetet.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Databaser, 

datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Valda Inkluderade 

Cinahl, 

2015-09-07 

(MH "Nurses") AND (MH "Work 

Environment") AND (MH "Job 

Satisfaction") 

English 113 27* 

21** 

4*** 

3**** 

3 

Cinahl 

2015-09-09 

(MH "Employment Termination") 

AND (MH "Nurse Attitudes") 

English 66 7* 

6** 

4*** 

1**** 

1 

PubMed 

2015-09-09 

((("Nurse's Role"[Mesh]) AND 

(("Employment"[Mesh]) AND 

"Job Satisfaction"[Mesh])))  

English 177 34* 

16** 

1*** 

1**** 

1 

Cinahl 

2015-09-10 

(MH "Job Re-Entry") AND (MH 

"Nurse Attitudes") 

English 27 6* 

5** 

4*** 

4**** 

4 

PsycInfo 

2015-09-10 

Clinical Environment AND 

Physical Health AND Nurse 

AND Stress 

English 35 4* 

3** 

2*** 

2**** 

2 

*efter läst titel, ** efter läst abstrakt, *** efter läst artikeln, **** efter granskning  

 

URVAL OCH GRANSKNING 

Urvalet av vetenskapliga artiklarna utfördes i olika steg, författarna utgick under hela 

processen utifrån syftet. Arbetet inleddes med att båda författarna läste titel, abstrakt och 

sedan artikeln. Artiklar som ej ansågs vara relevanta utifrån syftet valdes bort. Designen som 

artiklarna var baserade på var kvalitativa, kvantitativa, samt artiklar som bestod av en mixad 

metod i litteraturstudien. Totalt lästes och granskades 21 artiklar av båda författarna, 10 

artiklar valdes bort under granskningen då de ej uppnådde granskningsgrad ett och två. En 

modifierad kvalitetsgranskning enligt de två mallarna av Carlsson och Eiman (2003) gjordes 

(se bilaga 1 och 2). För att utgå från syftet valdes punkten “patienter med lungcancer” bort och 

ersattes med “antal sjuksköterskor som deltog”. Granskningen utfördes två gånger, vilket 

innebar att båda författarna granskade artiklarna var för sig för att sedan diskutera resultatet 

av granskningen för att säkerställa att båda författarna hade uppfattat artiklarna på samma 
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sätt. Elva artiklar valdes ut till resultatet varav fem kvalitativa, fyra kvantitativa och två med 

mixad metod. Studierna i artiklarna utfördes i Canada, Kina, Iran, Irland, Nederländerna, 

Nya Zeeland, Pakistan, Sverige och USA (3) (se bilaga 3). Författarna har främst valt att 

inrikta sig på sjuksköterskor, men det finns även med övrig sjukvårdspersonal så som 

undersköterskor då de ofta arbetar i team. Studierna i artiklarna som inkluderades utfördes 

på sjukhus. Resultatet är till stor del är baserat på kvalitativa artiklar, då författarna 

eftersträvade att få mer beskrivande artiklar. Arbetets syfte fanns i åtanke under hela arbetet. 

För att säkerställa kvalitén av artiklarna och arbetet inkluderades endast artiklar med 

granskningsgrad ett som innebär hög kvalité (80 %) och två som innebär medel kvalité  

(70 %) enligt granskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). En tabell sammanställdes för 

att lättare få en översikt om vad artiklarna hade för innehåll och hur de skulle kunna knytas 

ihop med varandra för att se likheter och skillnader (se bilaga 4). 

 

ANALYS 

Analysen i en litteraturstudie ska beskriva hur författarna till arbetet har gått tillväga under 

arbetets gång, såsom hur de har samlat information, delat upp artiklar och strukturen i 

arbetet. Den ska gärna innehålla en tabell över inkluderade artiklar för att lättare få en 

överblick om vad varje artikel innehåller och det viktigaste från resultatet. Under hela 

processen skapar sig författarna en uppfattning om artiklarna och vad de säger. Innehållet 

ska sedan sammanfattas så att en ny helhet skapas. Teman som blir rubriker och 

underrubriker, kan användas för att läsaren lättare ska få en överblick (Axelsson, 2008). Båda 

författarna har läst artiklarnas resultat ett flertal gånger för att skapa en överblick över 

inkluderade artiklar. De utvalda och granskade artiklarna numrerades från 1 till 11 utifrån 

vilken sökning som utförts. Artiklarnas resultat färgkodades utifrån syftet och olika 

nyckelord framträdde. Dessa nyckelord kondenserades och blev grunden för de olika 

underrubrikerna och sedan för huvudrubrikerna. Under arbetets gång har underrubriker 

och huvudrubriker korrigerats för att förtydliga. En tabell med de olika “nyckelorden” som 

togs från artiklarna skapades för att förtydliga innehållet i artiklarna, där X innebär att 

artikeln innehåller ett nyckelord som sedan användes för att utforma rubrikerna till 

resultatet (se bilaga 4). Analysen resulterade i tre huvudrubriker och 6 underrubriker: 

Personalbrist och hög arbetsbelastning, Fysiska problem orsakade av arbetet, Privatliv, 
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Kommunikation och avdelningskultur, Relationen till läkare, Relationen till chefer och 

ledning. Citat presenteras för att förtydliga och bidra med djupare förståelse för individernas 

upplevelser. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Artiklarna som användes i denna litteraturöversikt för ett etiskt resonemang eller är 

godkända av en etisk kommitté. De etiska överväganden som vi författare till föreliggande 

uppsats har, handlar om att vara noggranna i översättningen inte utesluta information som 

utifrån syftet kan ha betydelse för resultatet, samt att återge citat korrekt. Enligt Polit och 

Beck (2011) innebär etik att forskningen tar hänsyn till professionella, juridiska och sociala 

skyldigheter gentemot studiedeltagarna, vilket vi har haft i åtanke under läsningen och 

granskningen av artiklarna. 

RESULTAT 

Fynden i resultatet har konstruerats i form av tre huvudkategorier: Arbetsbelastning, 

Relationen till arbetskollegor och Yrkets status (se figur 1). 

 

 

Figur 1: Översikt av huvudkategorier 
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ARBETSBELASTNING 

PERSONALBRIST OCH HÖG ARBETSBELASTNING 

I en studie svarade 130 sjuksköterskor av 248 deltagande att de hade planer på att lämna 

professionen (Borkowski, Amann, Song & Weiss, 2007). Sjuksköterskor beskrev att hög 

arbetsbelastning hade en betydelse för om de valde att lämna arbetsplatsen (Hertting, 

Nilsson, Theorell & Larsson, 2004; Huntington, Gilmour, Tuckett, Neville, Wilson & Turner, 

2011; Simons & Mawn, 2010; Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström, 2004). De största 

negativa korrelationerna fanns vid låg bemanning av sjuksköterskor och hög 

arbetsbelastning. Ju högre arbetsbelastning desto sämre blev arbetstillfredsställelsen. 

Självbestämmande och arbetstillfredsställelse visade sig vara kopplade till varandra på ett 

positivt sätt då mer självbestämmande för sjuksköterskor ledde till högre 

arbetstillfredsställelse. I studien ansåg 130 av 155 sjuksköterskor att självbestämmande var 

viktig del av arbetet (Tummers, Landeweerd & van Merode, 2002). Sjuksköterskor uppgav 

att de inte var nöjda med sina arbetstider. Övertidsarbete, oregelbunden arbetstid och 

helgtjänstgöring minskade arbetstillfredsställelse, detta gällde särskilt dem som hade 

familjer. Oregelbundna arbetstider i kombination med hög arbetsbelastning bidrog till en 

känsla av stress och otillräcklighet. I en studie visade det sig att 51 sjuksköterskor av 130 

ansåg att arbetsförhållandet var av stor betydelse för välmående hos sjuksköterskor (Sjögren 

et al., 2004). Sjuksköterskor uppgav att bristen på personal skapade oro. Bristen gjorde att 

sjuksköterskan kunde behöva arbeta långa skift vilket gjorde att relationen mellan 

sjuksköterskorna och deras patienter blev allt sämre. Detta i sin tur ledde till minskad 

arbetstillfredsställelse för sjuksköterskorna (Atefi, Abdullah, Wong & Mazlom, 2014). Det 

fanns också en oro för framtiden då vården sades trötta ut personalen och att den långa 

utbildningen inte lönade sig (Hertting et al., 2004). När sjuksköterskor fick frågan om vad 

som kunde göra arbetet mer attraktivt nämndes mer flexibla arbetstider, att arbeta från 

måndag till fredag och inte ha pass på kvällar, helger och lovdagar (Sjögren et al., 2004). Hög 

arbetsbelastning och ett högt tempo på arbetsplatsen kunde vara stimulerande om 

förutsättningarna fanns så att varje uppgift kunde utföras på ett bra sätt (Hertting et al., 

2004). En förutsättning uppgavs av sjuksköterskor vara tillgång till teknisk utrustning på 

arbetsplatsen som kunde innebära att dem inte behövde gå till andra avdelningar för att låna 

teknisk utrustning. Sjuksköterskor sade också att utrustningen kunde underlätta arbetet och 
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gav mer självbestämmande vilket höjde arbetstillfredsställelsen (Tummers et al., 2002). Mer 

personal och färre arbetsuppgifter skulle göra att det skapades mer tid för varje patient, 

vilket skulle leda till att personalen kom tillbaka. Sjuksköterskorna tror även att det kunde 

göra att kvalitén på vården ökade. En av de tillfrågade understryker dock att det var viktigt 

att ha rätt personal, inte bara till antal, utan även att alla skulle besitta en viss kunskap och 

kompetens (Sjögren et al., 2004). Att få arbeta med och hjälpa människor ansågs vara det 

mest givande med yrket. (Atefi et al., 2014; Hertting et al., 2004).”When I help my patients 

with their needs and problems, I feel happy and this makes me feel satisfied” (Atefi et al., 

2014, s.355). 

 

FYSISKA PROBLEM ORSAKADE AV ARBETET 

Hög arbetsbelastning kunde skapa fysiska problem hos sjuksköterskor. En sjuksköterska 

berättade att hennes egna fysiska och mentala hälsa offrades när hon arbetade som 

sjuksköterska. Vanliga skador visade sig som ryggskador, skador som var orsakade av 

utrustning, smittsamma sjukdomar och förslitningsskador. Smärta som en konsekvens av en 

skada påverkade sjuksköterskans välmående (Huntington et al., 2011). Tunga lyft, 

förflyttningar, obekväma arbetsställningar vid omvårdnad och att lokalerna på sjukhusen 

inte var anpassade för arbetet som skulle utföras försvårade ytterligare (Huntington et al., 

2011; Sjögren et al., 2004). Dessutom ansåg sjuksköterskor att patienter stannade en kortare 

tid på sjukhus, var mer sjuka och krävde en mer omfattande omvårdnad vilket i sin tur också 

ledde till ökad arbetsbelastning (Hertting et al., 2004). 

 

The pain that I feel has been brought on due to my duties as a nurse, the harder the day at work the 

worse the pain is felt in my back and hips (this pain can be so bad I cannot sleep at night) 

(Huntington et al., 2011, s.1416). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde fysiska begränsningar som fatigue och smärta. 

Fatigue beskrevs som “utmattning”; att de blev “dränerade”, “trötta och griniga” och “zombie-

lika”. Fatigue var förknippat med olika faktorer som sömnrubbningar på grund av 

nattskiftsarbete, psykisk utmattning från att ha arbetat 12-timmarsskift och mycket 

arbetsuppgifter (Huntington et al., 2011). 
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The biggest stress in my life is shift work. Last week I worked 6 nights, afterwards turning my body 

clock back is a nightmare. I wake in the middle of the night for hours for at least 2/7 afterwards, 

consequently I am tired and cranky! ditto late followed by an early, it takes me 24 hrs to recover 

(Huntington et al., 2011, s.1417). 

 

PÅVERKAN PÅ PRIVATLIVET 

Arbetsbelastningen bidrog också till att stress uppstod. Det skapade spänning hos 

sjuksköterskorna och lätt kunde känna sig irriterade (Hertting et al., 2004). Det gjorde även 

att sjuksköterskor inte kunde koncentrera sig vilket gjorde att de inte arbetade lika effektivt 

(Atefi et al., 2014). Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara svårt att slappna av efter dagar 

då det varit kaos på arbetet, de beskrev att de var trötta och irriterade när de kom hem. Det 

kunde vara svårt att inte tänka på krävande patienter även efter arbetet och att inte fundera 

på vilken omvårdnad patienten fick eller inte fick och om den var rätt. ”I can wake up 

worrying in the middle of the night [and wonder]: Did I really do the right thing?” (Hertting 

et al., 2004, s.151). 

 

Sjuksköterskor sade också att de utöver sina arbetsuppgifter hade mycket arbetsuppgifter 

som en undersköterska skulle kunna utföra. Det var små extrauppgifter som att hämta 

vattenglas, servera fika eller bädda ur lakan, men som tillsammans upplevdes ge en mycket 

högre arbetsbelastning. Detta ledde i sin tur till att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga 

och stressade då de inte hann med sina egna arbetsuppgifter. Det upplevdes vara svårt att 

dra en gräns för vad som var sjuksköterskans arbetsuppgifter och vad som blev extraarbete 

(Hertting et al., 2004; Khowaja, Merchant & Hirani, 2005; Lavoie-Tremblay, O'Brien-Pallas, 

Gelinas, Desforges & Marchionni, 2008; Suresh, Matthews & Coyne, 2013). 

 

I feel as if I was utilised to perform a wide range of duties such as washing beds to carrying out clerical 

work, which I feel are not nursing task. I feel that performing those non-nursing tasks took up a large 

part of my time, which I could have otherwise attributed to direct personal/patient care. This left me 

feeling very stressed and under pressure to complete my own work (Suresh et al., 2013, s.774). 
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Sjuksköterskor berättade att de ibland arbetade på flera olika sjukhus samtidigt och de 

förväntades arbeta väldigt mycket, detta gjorde dem för att få upp lönen. Detta resulterade i 

att de inte fick tid för sina familjer eller att ta semester (Atefi et al., 2014; Borkowski et al., 

2007; Lavoie-Tremblay et al., 2008). För att orka arbeta som sjuksköterska var det viktigt att 

försöka eftersträva en balans mellan sina egna behov och patientens. Det kunde innebära att 

sjuksköterskan inte arbetade med inneliggande patienter på sjukhus utan exempelvis på en 

mottagning eller att inte arbeta nätter, utan i stället bara dag-pass för att kunna få ett socialt 

rikare liv (Hertting et al., 2004). Det fanns också oro för att inte kunna orka arbeta ända fram 

till pensionen. Det var något som särskilt sjuksköterskor som hade 10-15 år kvar till 

pensionen tänkte på. Sjuksköterskorna behövde prioritera mellan sin egen hälsa, familj och 

ekonomi. Att arbeta kvar tills pension trots smärta och värk eller att komma tillbaka till 

arbetet efter utbrändhet var också något som ansågs vara svårt (Hertting et al., 2004). “It’s 

really wearing to work full-time; you never get a chance to catch your breath” (Hertting et 

al., 2004, s.151). 

 

RELATIONEN TILL ARBETSKOLLEGOR 

I början av sin karriär var sjuksköterskor extra känsliga för psykisk stress och det var flera 

sjuksköterskor som upplevde att de blev orättvist behandlade av mer erfarna kollegor 

(Lavoie-Tremblay el al., 2008; Simons & Mawn, 2010; Suresh et al., 2013). Det innefattade dels 

att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att äldre, mer erfarna kollegor kunde ha en 

fientlig inställning, dels att de utelämnade viktig information vid omvårdnadsarbetet 

(Simons & Mawn, 2010). Nyutexaminerade sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att ha 

äldre kollegor som stöttade. De uppgav även att tillsyn av en kvalificerad, mer erfaren 

kollega gjorde att de växte professionellt (Hertting et al., 2004). Samtidigt som det fanns en 

brist på sjuksköterskor på arbetsplatsen blev inte nya sjuksköterskor omhändertagna, vilket 

resulterade i att de efter ett tag slutade på arbetsplatsen (Khowaja et al., 2005). 

 

In my first year as a nurse, I saw the majority of senior nurses were much too happy to keep 

information to themselves and would rather see a new registered nurse fall flat on her face rather than 

give him or her the information to prevent it (Simons & Mawn, 2010, s.308). 
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Samarbete i arbetsgruppen kunde också leda till ökad arbetstillfredsställelse bland 

sjuksköterskorna (Kalisch, Lee & Rochman, 2010; Tummers et al., 2002). En kollega att 

konsultera och diskutera med uppgavs visserligen utgöra en trygghet, men om det var låg 

bemanning fick sjuksköterskorna på egen hand ofta ansvara för en större patientgrupp än 

vad de brukade, vilket kunde leda till att det blev svårt att samtidigt ge en god omvårdnad 

(Hertting et al., 2004). “Work life is in some degree of turmoil; low morale in workforce, 

increased workload, reduced job satisfaction. Feel the quality of nursing care is reducing; 

limited resources, greater throughput of patients, compromising standards” (Huntington et 

al., 2011, s.1416). 

 

KOMMUNIKATION OCH AVDELNINGSKULTUR 

Dålig kommunikation med andra sjuksköterskor och medicinsk personal var också något 

som kunde skapa oro (Huntington et al., 2011; Simons & Mawn, 2010). En del sjuksköterskor 

upplevde sig inte passa in i gruppen och kände utanförskap. Det kunde vara på grund av 

etnicitet, utbildning eller att sjuksköterskan inte var en del av ordinarie arbetsgruppen utan 

arbetade där tillfälligt som bemanningssjuksköterska eller från sjukhusets bemanningspool 

(Simons & Mawn, 2010). Sjuksköterskorna upplevde ibland att det kunde förekomma en rå 

avdelningskultur och kollegorna ofta tog chansen att ge varandra pikar. Det kunde innefatta 

sarkasmer, ryktesspridning eller förlöjligande (Huntington et al., 2011; Simons & Mawn, 

2010). Sjuksköterskor berättade också att de var dåliga på att stötta varandra och att det 

förekom konflikter och intriger på arbetsplatsen (Huntington et al., 2011; Simons & Mawn, 

2010; Sjögren et al., 2004). Kollegor som hjälpte och stöttade varandra hade en stor betydelse 

för att öka arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor (Atefi et al., 2014). Sjuksköterskor sade 

också att stöttande kollegor kunde vara anledningen till att stanna kvar på arbetsplatsen när 

de kände att de istället skulle kunna sluta arbeta (Huntington et al., 2011). 

 

In recent weeks I have come close to handing in my notice but the thing that keeps me there is the 

supportive staff (you don’t get staff like that on all wards) and I so badly want to be a good nurse and 

deepen my knowledge and grounding. I am conscious that if I leave nursing now (after only 20 

months) I will quickly become de-skilled (Huntington et al., 2011, s.1417). 
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RELATIONEN TILL LÄKARE 

En annan relation på arbetsplatsen som var av betydelse för sjuksköterskan var den mellan 

sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskor vittnade om att det fanns en hierarki, att relationen 

till läkare kunde kännas ojämlik för att läkarna ansågs ha mer makt. Sjuksköterskor 

upplevde att de kände sig som läkarens assistenter (Hertting et al., 2004; Huntington et al., 

2011). En sjuksköterska tog upp att det förekom mycket verbal mobbning från läkare och att 

den orättvisa behandlingen ledde till ökad stress på arbetsplatsen (Huntington et al., 2011). 

 

That we are often our own worst enemies and reflect what I would put down as a ‘self oppression’ 

from being constantly being ‘putdown’ by other members of the team and the ‘hand maiden to the 

doctor’ is not yet been eliminated [sic] (Huntington et al., 2011, s.1417). 

 

Läkar- och sjuksköterskerelationen var en viktig del, då det handlade om att arbeta 

tillsammans på en vårdavdelning för att patienten skulle få bästa möjliga vård (Atefi et al., 

2014). Sjuksköterskorna uttryckte att det vore önskvärt om yrkesgrupperna kunde arbeta 

mer holistiskt och dela med sig av kunskap till varandra. Om arbetet och samarbetet flöt på 

smidigt kunde en känsla av samhörighet bildas i gruppen och en känsla av att de olika 

kompetenserna i gruppen kompletterade varandra (Hertting et al., 2004). Sjuksköterskorna 

ville även att läkarna skulle vara mer närvarande på arbetsplatsen, i stället för att bara få 

information om patienten via sjuksköterskan. På så sätt menade sjuksköterskor att 

kommunikationen mellan professionerna blev bättre och läkarna blev mer uppdaterade om 

vad som hände på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna sade också att omvårdnadsarbetet blev 

lättare att planera om kommunikationen var god (Atefi et al., 2014; Hertting et al., 2004; 

Khowaja et al., 2005). När sjuksköterskor och undersköterskor som slutat inom vården har 

blivit tillfrågade om vad de behöver för att komma tillbaka, betonades vikten av att 

maktobalansen och bråken som uppstod mellan olika professioner upphör (Sjögren et al., 

2004). 

 

RELATIONEN TILL CHEFER OCH LEDNING  

En sjuksköterska berättade att avdelningschefen kunde skälla ut sjuksköterskorna ute i 

korridoren, vilket hen menade tyder på en brist på respekt. Sjuksköterskan ansåg att den 
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överordnade hade kunnat ta in arbetstagaren på sitt kontor och pratat där, men valde i stället 

att ta utskällningen framför patienter, kollegor och andra sjukhusmedarbetare (Khowaja et 

al., 2005). Ett vanligt problem på arbetsplatsen var att ledningen och cheferna inte tog sitt 

ansvar för arbetsplatsen och de anställda. Till exempel ansåg en del sjuksköterskor att de inte 

kände något stöd från cheferna samt att cheferna inte var samarbetsvilliga. Cheferna lade 

inte märke till det arbete som deras personal utförde och lyssnade inte på problemen som 

fanns på arbetsplatsen (Atefi et al., 2014). Vid nedskärning kunde personal i arbetsgruppen 

känna sig otrygga för att de inte visste om de skulle få vara kvar på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskor som blev omplacerade av arbetsgivaren mot sin vilja kände sig illa 

behandlade (Hertting et al., 2004). Sjuksköterskor kunde dessutom uppleva att chefen 

särbehandlade utvalda delar av arbetsgruppen. Det kunde uttrycka sig i orättvisa 

schemaläggningar, arbetsbelastning, patientuppgifter eller användande av sjuk- eller 

semestertid (Simons & Mawn, 2010). “My hospital is understaffed and I’m usually the first to 

be asked to work extra hours or overnight double because ‘I’m young’ and ‘I don’t need a lot 

of sleep” (Simons & Mawn, 2010, s.307).  

 

Nyutexaminerade upplevde att de inte fick vara med och ta beslut på arbetsplatsen (Lavoie-

Tremblay el al., 2008, Suresh et al., 2013). Sjuksköterskor ville få möjligheten att vara med i 

utvecklingen av organisationen och få delta i beslutsfattandet. De ville också ha möjligheten 

att ändra sina arbetsuppgifter och utveckla professionen (Sjögren et al., 2004). Att få lära sig 

nya saker och få delta i arbetsplatsförbättringar var något som stimulerade professionell 

utveckling. Det fanns en framtidstro för yrket då patienter kommer att kräva kompetenta 

sjuksköterskor (Hertting et al., 2004). Sjuksköterskor kände ofta att de var i behov av stöd 

från chefer och ledning för att kunna utveckla sin professionella yrkesroll under tiden de 

arbetade och föreslog själva att de skulle få vara med på seminarium, konferenser och 

workshops (Atefi et al., 2014). Beröm från sina kollegor och stöd från överordnade gav en 

högre känsla av arbetstillfredsställelse (Hertting et al., 2004). 

 

YRKETS STATUS 

Bristen på respekt för professionen och kunskapen som sjuksköterskor besitter, kunde bidra 

till att sjuksköterskor slutade. Sjuksköterskor ansåg att yrkets status var väldigt låg (Khowaja 
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et al., 2005; Sjögren et al., 2004). En sjuksköterska talade i en intervju om att hen i stället 

kanske borde ha utbildat sig till läkare eftersom läkarna hade högre status och värderades 

högre i jämförelse med sjuksköterskorna (Khowaja et al., 2005). Sjuksköterskorna ansåg inte 

heller att deras kunskap togs på allvar. De hade ofta större insyn i patientens välmående, 

men trots det såg ofta patienterna mer upp till läkarna och lyssnade mer på vad de sa (Atefi 

et al., 2014). Sjuksköterskorna sade också att de inom organisationen inte sågs som individer 

utan som en hel grupp och att den enskilda individens kompetens inte synliggjordes. De 

sades sig varken få feedback på saker som de kunde förbättra eller uppskattning för det som 

de gjorde bra (Sjögren et al., 2004). ”Nobody saw me or was interested in what I could 

contribute. My knowledge was not in demand or was not taken advantage of” (Sjögren et al., 

2004, s.753). 

 

En annan anledning till varför sjuksköterskor valde att sluta på arbetsplatsen berodde till 

stor del på att de inte ansåg att de fick en lön som reflekterade deras kompetens och arbetet 

som utfördes, de kände sig underbetalda (Atefi et al., 2014; Borkowski et al., 2007; Hertting et 

al., 2004; Lavoie-Tremblay et al., 2008). Vidareutbildning eller fortbildning var inget som 

ansågs ge mer lön eller inflytande på arbetsplatsen. Däremot kunde byte av arbetsplats göra 

att sjuksköterskan blev befordrad och höjde sin lön. Samtidigt sade en del sjuksköterskor att 

de inte vågade begära en hög lön, då de var rädda att de kommer att få lämna arbetsplatsen 

först, om det skulle bli en nedskärning av personal (Hertting et al., 2004). Sjuksköterskor 

kände sig lågt rankade då annan personal på samma arbetsplats hade högre löner, 

framförallt upplevdes det vara skillnaden mellan löner för läkare och sjuksköterskor (Atefi et 

al., 2014; Borkowski et al., 2007; Lavoie-Tremblay et at., 2008). “There was no development in 

my career, even though I did courses in my free time, took initiatives of my own on the ward 

and so on” (Sjögren et al., 2004, s.754). Ett annat citat från en sjuksköterska: “The main reason 

for me to return to nursing care would be if I were given a salary that's in proportion to the 

responsible work I do” (Sjögren et al., 2004, s.755).  

 

När sjuksköterskor blev förflyttade eller slutade tog det ett tag innan en ersättare hade 

kommit in i arbetet och arbetsgruppen. Sjuksköterskor ansåg att kompetens gick förlorad när 

kollegor bytte arbetsplatser och att det blev dyrt i längden när personal ofta bytte arbetsplats 
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(Hertting et al., 2004). “It took longer than we expected to bring the newcomers and the 

remaining permanent staff together” (Hertting et al., 2004, s.148). 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Syftet i det här arbetet har varit att belysa olika anledningar som bidrar till att sjuksköterskan 

väljer att lämna eller stanna kvar på sin arbetsplats. Litteratursökningarna har främst gjorts i 

Cinahl då det är en stor omvårdnadsdatabas, men författarna har även sökt i databaserna 

PubMed och PsycInfo för att inte missa andra källor. Sökord som är relevanta för syftet har 

valts och med tiden har ytterligare sökord lagts till. Söktermen “nurse” användes för att 

artiklarna ska handla om sjuksköterskor. Även “assistent nurses” har förekommit i artiklarna 

vilket är undersköterskor, även dessa artiklar används i resultatet då det i artikeln har varit 

tydligt vad sjuksköterskorna anser och undersköterskor anser. 

För att säkerställa en hög kvalité och trovärdighet av arbetet granskades samtliga artiklar 

och de som valdes till resultatet tillhör grad ett och två enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Överförbarheten i arbetet styrks genom att båda författarna läste och granskade alla artiklar i 

arbetet. Efter det gjordes en uppdelning av de inkluderade artiklarna för att båda författarna 

skulle sammanfatta hälften var, sedan fördes en diskussion av vad som kunde vara relevant. 

En svaghet kan vara att båda författarna ej sammanfattade alla artiklar var för sig innan 

diskussionen fördes. Artiklarna har i stor utsträckning berört liknande ämnen, vilket kan 

styrka fynden i artiklarna. Vi fann såväl positiva som negativa aspekter i artiklarna under 

arbetets gång. En svaghet kan vara att det mestadels framgår negativa aspekter i resultatet, 

dock tog artiklarna som resultatet bygger på mestadels upp negativa aspekter. Men de 

positiva aspekter som funnits i de olika artiklarna, har till största del inkluderats i arbetet. 

Resultatet var baserat på 11 artiklar som kan vara i minsta laget och det kan vara en svaghet 

att vi ej inkluderat fler artiklar. Författarna anser att ämnet är och har varit aktuellt under en 

längre tid och har därför valt att inte ha någon tids/års begränsning när de sökt artiklar. 

Detta kan vara en svaghet då de inte enbart fokuserat på hur forskningsläget ser ut idag, 

men det kan även vara en styrka att få en överblick över hur forskningen sett ut under en 
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längre tid och dess utveckling. Ytterligare en svaghet kan vara att studierna som artiklarna 

är baserade på är utförda i olika länder. Detta för att vi inte vet hur arbetsförutsättningarna 

för sjuksköterskor är i andra länder.  

 

RESULTATDISKUSSION 

I denna uppsats har vi sökt svar på syftet som var att belysa olika orsaker som kan bidra till 

en större eller mindre arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Analysen sammanställdes 

på så sätt att tre huvudkategorier skapades: Arbetsbelastning, relationer till arbetskollegor 

och yrkets status (se figur 1). Hög arbetsbelastning, låg lön, hierarki och dåliga relationer med 

kollegor på arbetsplatsen bidrog till att sjuksköterskorna inte kände sig tillfredsställda med 

arbetet, vilket kunde leda till att de slutade på arbetsplatsen. Däremot att få arbeta med 

människor, goda relationer med och stöd från kollegor gjorde att de var mer nöjda på arbetet 

och valde att stanna kvar. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor uppgav hög arbetsbelastning som en anledning till att 

sluta på sin arbetsplats. De beskrev att patienter upplevdes vara sjukare än förr, dels för att 

befolkningen blev äldre men också att fler var multisjuka och färre sängplatser fanns på 

sjukhusen. Detta framkom även i en svensk studie gjord av Sellgren, Kajermo, Ekvall och 

Tomson (2009). Det kan kopplas samman med Antonovsky’s del meningsfullhet, då det inte 

känns meningsfullt att arbeta om man inte orkar med arbetet för att det upplevs vara 

krävande. Om patienterna blir sämre och fler, samtidigt som bemanningen är otillräcklig kan 

arbetet kännas mindre meningsfullt. En hög arbetsbelastning under en längre tid påverkar 

sjuksköterskor negativt då yrket kan kännas mer krävande och sjuksköterskor väljer att 

sluta.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att arbetstillfredsställelse och självbestämmande 

hängde samman med hur arbetsbelastning var. Enligt Spence Laschinger och Fida (2015) kan 

sjuksköterskor påverkas negativt av låg bemanning för att det sänker arbetstillfredsställelsen 

och att låg bemanning även kan leda till att kvalitén på vården inte blir tillräcklig. I enlighet 

med KASAM skulle detta kunna förstås i termer av hanterbarhet, på så sätt att situationen 

blir svårare att hantera för sjuksköterskor om arbetsbelastningen är hög. Det ger också 
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effekter på arbetstillfredsställelse och huruvida sjuksköterskorna uppfattar att de har något 

självbestämmande. Hanterbarhet handlar också om att förstå vilka tillgångar som finns, 

exempelvis hur samarbetet med arbetskollegor fungerar, antalet kollegor och om chefen är 

stöttande.  

 

Teknisk utrustning nämns också som en positiv faktor som bidrog till mindre tungt arbete. 

Dock framkom det i resultatet att det kunde vara en stressfaktor att behöva gå till andra 

avdelningar för att hämta utrustning som behövdes. I en studie gjord av Choi, Cheung och 

Pang (2013) framkom det att resurser var en viktig del för sjuksköterskors 

arbetstillfredsstälelse. I enlighet med KASAM kan detta gå in under delen hanterbarhet. God 

struktur och att vara förberedd på händelser är något som kan bli lidande vid hög 

arbetsbelastning. Då arbetet inte längre är hanterbart för sjuksköterskorna, när de ständigt 

måste stressa för att hinna med allt och inte kan skapa en struktur för arbetet minskar 

begripligheten och hanterbarhet och i slutändan meningsfullheten. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fick mindre tid hos patienterna vilket skapade en stress för 

att vården som gavs inte var tillräcklig och dessutom kunde det vara svårt att skapa en 

relation till patienten. Sjuksköterskorna beskrev att det var givande att få arbeta med 

människor. Lützen, Blom, Edwalds-Kvist och Winch (2010) tog upp frågan om moralisk 

stress i samband med arbetsrelaterad stress och moraliskt klimat på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskor som hade arbetat en kortare tid var mer optimistiska angående arbetsklimatet 

än de sjuksköterskor som hade arbetat en längre tid. Det moraliska arbetsklimatet påverkade 

den moraliska stressen. Sjuksköterskor eftersträvade att hitta balansen mellan att ge en bra 

vård för patienten och att undvika skada. De skulle ha erfarenheter av moralisk förståelse 

och moraliskt stöd (Lützén, Blom, Ewalds-Kvist, & Winch, 2010). Antonovsky (2005) beskrev 

meningsfullheten som en viktig del av KASAM. Att få arbeta med patienter sägs vara 

givande vilket kan förstås som att arbetet ger en känsla av meningsfullhet. Om 

meningsfullheten med arbetet minskas tror vi att händelser som kan påverka hanterbarheten 

och begripligheten kan upplevas som mer negativa och svårare.  

 

I resultatet framkom vikten av en stöttande, trevlig relation till sina kollegor och chefen. Det 

framkom att några av deltagarna i en studie tyckte att cheferna och ledningen inte stöttade 
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arbetstagarna och inte tog tillräckligt stort ansvar på arbetsplatsen. Det framkom även att 

sjuksköterskorna tyckte att de hade mycket extrauppgifter som en undersköterska egentligen 

skulle kunna göra och att alla extrauppgifter bidrog till en högre arbetsbelastning. I en studie 

gjord av Sellgren, Kajermo, Ekvall och Tomsom (2008) visade det sig att chefer och ledare 

hade stor påverkan på arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och om personalen stannade på 

arbetsplatsen eller valde att sluta. Enligt Spence Laschinger och Fida (2015) ansåg 

sjuksköterskor att ledarskap var en viktig arbetsuppgift på arbetsplatsen, framförallt för att 

skapa effektivt arbete, bra arbetsmiljö och för att på så sätt kunna höja sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. I enlighet med KASAM är ledarskapet viktigt på arbetsplatsen för att 

kunna skapa en god struktur i hur arbetet ska utföras samt att skapa en god relation med 

sina kollegor, det blir en del av hanterbarheten. Dels att det är viktigt att känna stöd från 

cheferna, att ha en tydlig struktur och arbeta efter uppsatta mål. Dels att själv vara en tydlig 

och trygg arbetsledare och delegera uppgifter som undersköterskor kan göra och att de ska 

känna trygghet och våga fråga om något känns oklart. 

 

Sjuksköterskor ansåg att de ofta fick arbeta längre pass, oregelbundna tider och på helger, 

detta ledde i sin tur till ökad stress. I en studie gjord av Mooney (2007) intervjuades 

sjuksköterskor om sin tid som nyutexaminerade. Sjuksköterskorna i studien tog upp ämnen 

som berörts i det här resultatet, som att de förväntades arbeta på storhelger, att det kunde 

vara svårt att göra sin röst hörd och att chefer tillrättavisade personal i allmänna utrymmen. 

Samtidigt framkom även att en sjuksköterska sa att hen kände sig trygg och jämlikt 

behandlad av de mer erfarna, vilket skilde sig från vad sjuksköterskorna i resultatet sa om 

att blev illa behandlade. Men, det kan styrka delen i resultatet som tar upp att det är viktigt 

att äldre personal stöttar. KASAM´s del hanterbarhet kan vara en viktig del om 

sjuksköterskor tvingas arbeta oregelbundna tider, långa pass och på helger. Då 

sjuksköterskorna måste kunna hantera dessa situationer så att det blir en säker vård och 

omsorg för deras patienter.  

 

Sjuksköterskor valde att lämna sin arbetsplats för att de inte tyckte att lönen reflekterade 

deras kompetens. Det framkom även att sjuksköterskor kände sig undervärderade i 

jämförelse med andra yrkeskategorier. Liknande resultat hade Buerhaus et al (2005) i en 
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studie där det framkom att sjuksköterskor tror att bristen på sjuksköterskor till stor del 

berodde på förmåner och lön. De ansåg även att bristen bidrog till att det fanns mindre tid 

för kollegor och samarbete. Om detta kopplas till KASAM, kan lönen vara en bidragande 

faktor till att det känns meningsfullt att gå till arbetet. En lägre lön kan ge en lägre 

meningsfullhet. 

 

Det fanns många orsaker som påverkade sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och att olika 

kombinationer kunde göra att arbetstillfredsställelsen ökade eller minskade. Det kunde 

exempelvis vara att hög arbetsbelastning som var en negativ orsak, inte upplevdes lika 

jobbigt om det fanns trevliga och kunniga kollegor som stöttade varandra. Enligt Choi, 

Cheung och Pang (2013) fanns det olika orsaker som tillsammans påverkade hur 

sjuksköterskor upplevde sitt arbete. Det som påverkade sjuksköterskors arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse var bland annat arbetsbelastning, relation till kollegor, bemanning, 

synen på professionen samt sjukhusledningen och cheferna. Alla faktorer tillsammans bidrar 

till sjuksköterskors val att arbeta kvar eller sluta på sin arbetsplats (Choi, Cheung & Pang, 

2013). KASAM´s del meningsfullheten kan kopplas samman med sjuksköterskors upplevelse 

av arbetstillfredsställelse. Om arbetsplatsen är bra kan meningsfullheten öka. Detta kan i sin 

tur göra att patienterna upplever att de får en meningsfull vård, då patienterna känner sig 

sedda och får sina behov tillfredsställda. 

 

SLUTSATS 

I föreliggande litteraturöversikt har vi tagit del av vetenskaplig information som bidrar till 

ökad eller minskad arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor.  Resultatet visar på att 

sjuksköterskor anser att det har en hög arbetsbelastning, att det ofta är låg bemanning, att 

det ständigt är en brist på sjuksköterskor, att kollegor har en stor och betydande roll för 

många sjuksköterskor. Dessa delar sänker arbetstillfredsställelsen. Sjuksköterskor vill vara 

med och utveckla och påverka sin arbetsplats och gärna få möjlighet att utveckla sin egen 

profession. Många problem skulle kunna lösas med en bättre struktur, att chefer tar sitt 

ansvar samt handleder och stöttar sin personal. Dessutom behöver sjuksköterskors löner 

höjas. Vi anser att det skulle vara intressant om det görs interventionsstudier på avdelningar 
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inom detta område. Det skulle till exempel kunna vara att arbetstiden förkortas eller att 

sjuksköterskor får en högre lön för att sedan undersöka om gör att personalomsättningen 

minskar och arbetstillfredsställelsen ökar. Vi som författare hoppas att denna 

litteraturöversikt kan hjälpa sjuksköterskor att ställa krav på sina arbetsplatser och veta vad 

de ska sträva efter och ifrågasätta på framtida arbetsintervjuer och arbetsplatsträffar. 
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Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

 

1.  

Atefi, 

Abdullah, 

Wong & 

Mazlom 

(2014) Iran 

Att utvärdera faktorer som 

är relaterade till 

intensivvård, medicin och 

kirurgi sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse samt 

icke arbetstillfredsställelse. 

Kvalitativ 85 Semistrukturerad 

intervju i grupp 

 

Studien identifierade tre huvudteman 

som påverkade sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse och missnöje: 

andlig känsla, arbetsmiljöfaktorer, och 

motivation. Hjälp och engagemang i 

patientens 

vård bidrog till andlig känsla 

rapporterades påverka arbetsglädje. 

För arbetsmiljö- faktorer, laget 

sammanhållning, nytta och 

belöningar, arbetsförhållanden, bristen 

på medicinska resurser, otydliga 

ansvarsområden, patient- och 

läkaruppfattningar, dålig 

ledaregenskaper och diskriminering i 

arbetslivet spelat en viktig roll i 

sjuksköterskors arbetes missnöje. För 

motivationsfaktorer, uppgift krav, 

professionell utveckling och brist på 

klinisk självständighet bidragit till 

sjuksköterskornas 

arbetstillfredsställelse. 

39p 

82 % 

Grad 1 

2. 

Borkowski, 

Amann, 

Song & 

Weiss (2007) 

USA 

 

Att undersöka den befintliga 

vård arbetsstyrkan och att 

identifiera och utvärdera de 

variabler som bidrar till 

sjuksköterskornas avsikt att 

lämna sitt yrke och 

relationerna mellan kön, 

etnicitet och 

utbildningsnivåer. 

Kvantitativ 284 st. Multipel 

regressionsanalys, 

Mätning av 

statistik 

 

Resultaten från denna studie visade att 

manliga sjuksköterskor som är vita, -

icke-spansktalande, eller har mindre 

än en magisterexamen är mer benägna 

att överväga att lämna 

sjuksköterskeyrket, och förmåner var 

viktigare än hänsyn till manliga och 

vita, icke-spansktalande 

sjuksköterskor om sin avsikt att lämna 

sjuksköterskeyrket. 

35p 

74 % 

Grad 2 

3.  

Hertting, 

Nilsson, 

Theorell, & 

Larsson 

(2004) 

Sverige 

Syftet med studien var att 

undersöka registrerade 

sjuksköterskors upplevelser 

av psykosociala 

"stressfaktorer" och 

"drivkrafter", och hur de 

hanterade sina 

arbetssituationer, efter en 

period av 

personalminskningar och 

pågående 

omorganisationen. 

Kvalitativ 14 st. Intervjuer 

upprepade vid tre 

tillfällen, 

ljudinspelning 

Sjuksköterskors upplevda stress, 

inspiratörer och klara alternativ: 

"misstro mot arbetsgivaren", 

"samtidiga krav och utmaningar", 

"professionell tydighet”, en önskan om 

samarbete ", och ansträngningar att 

skapa kontroll '. En tydlighet var 

sjuksköterskors beskrivningar av de 

fenomen som studeras, vilket innebär 

att identifierade teman hade 

underliggande under teman med både 

negativa och positiva aspekter. 

44p 

92 % 

Grad 1 

4. 

Huntington, 

Gilmour, 

Tuckett, 

Neville, 

Wilson & 

Turner 

(2011) New 

Zealand 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattningar om 

verkligheten i praktiken på 

underlag av uppgifter från 

sjuksköterskor och 

barnmorskor som 

undersökte arbetskraft 

egenskaper, balans i livet 

och hälsa hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 7604 st. Kohortstudie Forskning visar att en väl kvalificerad 

och stabil omvårdnadspersonal 

förbättrar kvaliteten på hälsovård och 

hälsoresultat. Ändra arbetsmiljön och 

främja en positiv arbetsplatskultur 

tycks vara grundläggande för att 

stödja bevarandet av sjuksköterskor, 

att detta inte förekommer i vissa 

områden i det rådande klimatet är ett 

bekymmer för yrket och de som 

ansvarar för att tillhandahålla vård. 

42p 

89 % 

Grad 1 

5.  

Kalisch, Lee, 

Att undersöka teamarbete 

och hur enhetens samt 

individens egenskaper 

Kvantitativ  3675 st.  Tvärsnittsstudie, 

Enkät 

undersökning 

Resultat från denna studie visar att det 

inom omvårdnadsteam på akuta 

vårdavdelningar ger en högre nivå av 

36p 

77 % 

Grad 2 



  

& Rochman 

(2010) USA 

påverkar 

arbetstillfredsställelse på 

nuvarande yrke och plats 

lagarbete och rätt bemanning ökad 

arbetsglädje på arbetsplatsen och med 

yrket.  

6.  

Khowaja, 

Merchant & 

Hirani 

(2004) 

Pakistan 

 

Att bedöma sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse, 

arbetsmiljö, orsaker till 

varför sjuksköterskor 

lämnar yrket, 

sjuksköterskors 

förväntningar på ledningen, 

samt behålla sjuksköterskor. 

Kvalitativ 45 Fokusgrupp-

intervjuer 

De mest otillfredsställande faktorer i 

arbetet och på arbetsplatsen 

identifierades som: hög 

arbetsbelastning, stress i samband 

med hög arbetsbelastning, partisk 

ledare, brist på uppskattning och 

stimulans, slutligen en strikt 

inställning av Sjuksköterskeledningen. 

Men den mest tillfredsställande 

faktorn var: att arbeta med en 

internationellt ansedd organisation, 

patienter positiv feedback och 

tillgången på nödvändig utrustning. 

34p 

72 % 

Grad 2 

7.  

Lavoie-

Tremblay, 

O’Brien-

Pallas, 

Gelinas, 

Desforges & 

Marchionni 

(2008) 

Canada 

 

Undersöka sambandet 

mellan den psykosociala 

arbetsmiljön och avsikten att 

sluta hos den yngre 

generationen av 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 1002 st. Enkät -

undersökning 

Sjuksköterskor som är avsedda att 

lämna sina positioner uppfattade en 

betydande insats angående obalans för 

förmåner samt en brist på socialt stöd. 

De sjuksköterskor som övervägde att 

lämna yrket uppfattade en betydande 

insats angående obalans mellan 

förmåner, höga psykologiska krav och 

hög arbetsbelastning.  

36p 

77 % 

Grad 2 

8.  

Simons & 

Mawn 

(2010) USA 

Undersökte sjuksköterskors 

egna berättelser om 

mobbning som grundar sig 

på befintliga erfarenheter.  

Kvalitativ 184 st.  

(/45) 

Deskriptiv/ 

beskrivande 

metod, 

Enkät-

undersökning, 

med öppen 

slutfråga  

Fyra huvudteman framkommit att 

relaterade till olika typer av 

mobbning, upplevda orsaker till 

mobbning, och effekterna av 

mobbning. De teman som ingår 

struktur mobbning; sjuksköterskor 

"äter deras ungdom"; vara ute efter 

klicken; och lämnar jobbet. Mobbning 

sker i förstahand av erfaren och i 

andrahand av sjuksköterskor, och 

drabbar framförallt av känsliga, 

nyutexaminerad sjuksköterska. 

Mobbning måste undersökas till fullo 

utveckla effektiva strategier för att 

eliminera det. 

38p 

81 % 

Grad 1 

9.  

Sjögren, 

Fochsen, 

Josephson & 

Lagerström 

(2004) 

Sverige 

Undersöka varför tidigare 

sjuksköterskor 

huvudsakligen valt att 

lämna vårdyrket och under 

vilka förutsättningar de kan 

tänka sig att komma tillbaka.  

Kvalitativ och 

kvantitativ 

228 st.  

(60) 

Två öppna frågor i 

en enkät 

analyserades. 

Olika aspekter av arbetsvillkor, 

sjuksköterskor arbetar främst schema, 

administration och status för 

professionen var de dominerande 

orsakerna både för att lämna och med 

tanke på att komma tillbaka. 

Resultaten tyder på att insatser som 

krävs för att behålla personal i vården 

måste åtgärdas både på politisk och på 

lokal nivå. 

38p 

81 % 

Grad 1 

10.  

Suresh, 

Matthews & 

Coyne 

(2012) Irland 

Att mäta och jämföra de 

olika nivåerna av jobb 

relaterad stress och 

stressfaktorer hos nya 

sjuksköterskor i klinisk miljö 

Kvalitativ och 

Kvantitativ 

128 st. 

(120) 

Tvärsnitts-

undersökning 

design och 

självrapportering-

frågeformulär. 

 

 

Nivåerna av upplevd stress och stress 

var hög i båda grupperna. Teman som 

identifierats från svaren på den öppna 

frågan från båda grupperna var 

överbelastning, besvärliga 

arbetsrelationer ouppfyllda 

lärandebehov. Sjuksköterskestudenter 

rapporterade också att kombination av 

akademiska krav med 

verksamhetsförlagd utbildning som en 

stor stressfaktor. Det fanns ingen 

41p 

89 % 

Grad1 



  

signifikant skillnad mellan varje 

grupp. 

11. 

Tummers 

Landeweerd 

& van 

Merode 

(2002) 

Nederländer

na 

 

Relationen mellan de olika 

organisations aspekterna av 

sjuksköterskan på ett 

sjukhus, självbestämmande, 

arbetsbelastningen och hur 

dessa är relaterade till 

arbetstillfredsställelse och 

hälsoproblem.  

Kvantitativ 155 st. Sambandsstudie, 

Enkät 

undersökning 

Förutsägbarheten i 

vården 

Flera organisatoriska aspekter verkar 

vara korrelerad med arbetsegenskaper 

och arbetsreaktioner. Organisatoriska 

aspekter särskilt som påverkar 

arbetsegenskaper och medför, en 

medlande roll i relationen mellan 

organisatoriska aspekter och arbeta 

reaktioner. Arbetstillfredsställelsen är 

inte bara korrelerad med autonomi, 

utan också med arbetsbelastningen. 

Hälsoproblem var huvudsakligen 

korrelerat med arbetsbelastningen.  

36p 

77 % 

Grad 2 

  



  

Bilaga 4: Översikt av artikelinnehåll 

Nyckelord Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Samarbete X  X X X X X X  X X 

Erfarenhet av yrket     X   X   X 

Antal patienter X  X X X  X X  X  

Bemanning    X X X X X X X X 

Arbetsförhållande X X X  X X  X X X  

Lön X X X    X  X   

Arbetstid X X  X X   X X  X 

Handledning  X X         

Uppsägning  X     X     

Etnicitet X X   X   X    

Utbildning  X X X X  X X X  X 

Kollegor X X X X X X X X X X  

Utvecklingsmöjligheter X  X   X X  X   

Arbetsplatsskador X  X X        

Fatigue    X       X 

Fysisk ohälsa X   X  X   X  X 

Psykisk ohälsa   X X  X X X X  X 

Sjukhusledning X  X X  X  X X   

Skiftarbete   X X   X X X   

Schemaläggning   X     X X  X 

Ledarskap        X X X  

Arbetstillfredställelse X  X  X X X    X 

Prova något nytt       X     

Familjeanpassning X        X   

Kompetensen 

sjuksköterska 

X  X   X X  X  X 

Patientsäkerhet         X X  

Patient-relationen X  X X  X      

Tekniska hjälpmedel      X     X 

Stress    X   X   X  

Extrauppgifter   X   X X   X  

Omplacering   X       X  

1) Atefi, Abdullah, Wong & Mazlom, (2014), 2) Borkowski, Amann, Song & Weiss, (2007), 3) Hertting, Nilsson, Theorell, & 

Sätterlund Larsson, (2004), 4) Huntington, Gilmour, Tuckett, Neville, Wilson & Turner, (2011), 5) Kalisch, Lee & Rochman, 

(2010), 6) Khowaja, Merchant & Hirani, (2004), 7) Lavoie-Tremblay, O’Brien-Pallas, Gelinas, Desforges & Marchionni, (2008),  

8) Simons & Mawn, (2010), 9) Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström, (2004), 10) Suresh, Matthews & Coyne, (2012),  

11) Tummers  Landeweerd & van Merode, (2002). 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga 5: Översikt från artikelinnehåll till rubriker 

 

Nyckelord Underrubriker Huvudrubriker 

Antal patienter, 

Arbetsförhållande, 

Arbetsmiljöproblem, 

Arbetsplatsskador, 

Arbetstillfredsställelse, 

Arbetstid, Bemanning, 

Familjeanpassning, Fatigue, 

Fysisk ohälsa, Erfarenhet av 

yrket, Etnicitet, 

Extrauppgifter, 

Handledning, Kollegor, 

Kompetensen sjuksköterska, 

Ledarskap, Lön, 

Omplacering, 

Patientrelationen 

Patientsäkerhet, Prova på 

något nytt, Psykisk ohälsa, 

Samarbete, Schemaläggning, 

Sjukhusledning, Skiftarbete, 

Stress, Tekniska hjälpmedel, 

Uppsägning, Utbildning, 

Utvecklingsmöjligheter. 

 Personalbrist och 

hög arbetsbelastning 

 Fysiska problem 

orsakade av arbetet 

 Privatliv 

  Arbetsbelastning 

 

 Kommunikation och 

avdelningskultur 

 Relationen till läkare 

 Relationen till chefer 

och ledning 

 

 Relationen till 

arbetskollegor 

 

 

 Yrkets status 

 

 

 

 

 

 


