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Sammanfattning    

Arbetsmiljön för sjuksköterskor omfattar den omgivning de har kring sig i arbetet, både 

ur ett fysiskt och ett psykologiskt perspektiv och är en viktig faktor för den anställdes 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. Då bristen på sjuksköterskor är stor globalt, vilket 

påverkar patienters tillgänglighet till vård, behöver man se över arbetsmiljön för att 

behålla sjuksköterskor aktiva inom professionen. För att skapa en god arbetsmiljö har 

ledningen en skyldighet att verka för detta. Ledarens bakgrund och egenskaper påverkar 

hur personalen ser på ledarskapet och sin arbetsmiljö. Syftet med vår litteraturöversikt 

var att söka fördjupad kunskap om sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse 

inom slutenvården. Metoden var en litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar som 

analyserats för att hitta gemensamma kategorier, vilket var välbefinnande, ledarskap, 

sjuksköterskors bakgrundsvariabler och privatpersonen bakom sjukskötersketiteln. 

Resultatet visar att upplevelsen av arbetstillfredsställelse har en stark koppling till 

sjuksköterskors välbefinnande. Sjuksköterskor beskriver att dessa två begrepp även 

påverkar livet utanför arbetet. Saknas upplevelsen av arbetstillfredsställelse och 

välbefinnande får det negativa konsekvenser för privatlivet.  I diskussionen lyfts 

ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ett bra ledarskap ökar personalens 

engagemang och vilja till samarbete, vilket gynnar alla på arbetsplatsen. För att vända 

trenden vad gäller sjuksköterskebristen och dess konsekvenser idag, uppmanar både 

WHO och FN till att arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor bör 

förbättras. De påtalar även att det är viktigt att se över sjuksköterskors egen hälsa och 

välbefinnande för att de själva ska kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. När 

välbefinnandet inte prioriteras på arbetsplatsen kan det leda till problem så som stress, 

konflikter, mobbing och ohälsa bland personal. Även om det idag finns forskning kring 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, förordar forskare vidare och djupare forskning 

då upplevelsen är subjektiv, mångdimensionell och komplex. 
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INLEDNING 

Situationer som sjuksköterskor möter i arbetslivet kan skilja sig från de som 

sjuksköterskestudenter möter i skolans värld. Arbetsmiljön och arbetstillfredställelsen 

för sjuksköterskor är idag ett uppmärksammat ämne även på riksdagsnivå, i form av 

bland annat valfrågor inför Valet 2018. Författarna till denna uppsats har under sin 

utbildning haft olika erfarenheter av hur den psykologiska arbetsmiljön kring 

sjuksköterskor upplevs och vad den har för påverkan på deras arbetstillfredsställelse. 

Utifrån dessa olika upplevelser har vår nyfikenhet väckts och ett intresse om att söka en 

djupare förståelse för ämnet har vuxit fram. Vi vill med vår uppsats, genom en 

litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa artiklar, vidare studera sjuksköterskors 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. Förhoppningen med uppsatsens resultat är att öka 

kunskapen om sjuksköterskors arbetsmiljö och hur den påverkar 

arbetstillfredsställelsen.  

 

 
 

BAKGRUND 

Arbetsmiljö  

Förr sågs arbetsmiljö bara ur en säkerhetssynpunkt, men idag ses det till helheten för 

individen. Det ställs idag krav på att arbetsmiljön inte bara ska vara säker, utan även att 

den skall vara hälsosam och att det bör ges möjlighet för anställda att påverka 

arbetssituationen (Nationalencyklopedin 2018).  En sund och trivsam arbetsmiljö är 

beroende av balansen mellan personaltillgång och arbetsbelastning. För att möta kravet 

ligger det på ledningens ansvar att skapa denna balans. Arbetsmiljöverket (2018) 

beskriver att när resurserna är undermåliga och kravet stort, riskerar personal att drabbas 

av ohälsa, och ett försämrat arbetsresultat uppstå. 

 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS1977:1160) har arbetsgivaren skyldighet att verka för en 

god arbetsmiljö. Det ligger på dennes ansvar att arbeta förebyggande för att förhindra 

ohälsa eller risk för detta. Vidare skall en arbetsgivare leda arbetet på ett planerat och 

kontrollerat sätt och där efter upprätta handlingsplaner för att skapa en god arbetsmiljö. 

I detta förebyggande och ledande arbete bör arbetsgivaren ha förståelse för att 

människor har olika förutsättningar i arbetslivet.  Arbetsgruppen har rätt att utse ett 

skyddsombud som skall se till att arbetsplatsen har en trygg och säker miljö. 

Skyddsombudet skall, i och med sin roll, inte särbehandlas i sitt vanliga arbete.  

 

Ledare och chef inom hälso- och sjukvård 

Då dagens hälso- och sjukvård blir allt mer komplex behöver arbetsgivaren investera i 

personalen för att kunna bevara hälsosamma arbetsplatser och en inspirerande miljö, 

men även för att säkerställa en kvalitativ vård. För att kunna åstadkomma detta fordras 

det att ledningen uppmärksammar hur sjuksköterskor mår i förhållande till sitt arbete. 

Lundin och Sandström (2015, ss. 16-19) skiljer på begreppen chef och ledare. De menar 

att en chef är vald från högre instans medan en ledare utses av gruppen. En ledare är inte 

alltid en chef och en chef ses inte alltid som en ledare, men det är en fördel om chefen är 
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en ledare. Ett bra ledarskap genomsyras av förmågan att kunna leda ett arbetslag framåt 

och att kunna vara en del i arbetsgruppen. Detta innefattar bland annat att kunna ta till 

vara på den kunskap som personal besitter och att använda den till fördel för 

verksamheten. Rollen som ledare fås inte, den måste förtjänas av de anställda. En ledare 

som kan inge trygghet, förtroende och främja samhörighet mellan olika yrkeskategorier 

har större möjlighet att få personalen med sig och därmed öka gruppsammahållningen. 

Det förutsätter att ledaren har en god människosyn samt förstår människors olikheter 

och lika värde (Lundin & Sandström 2015, ss. 16 – 19). Vidare ses ledarskapet som 

positivt när kommunikationen mellan personal och ledare sker på ett sådant sätt att den 

är öppen, rak och ärlig. En viktig del i kommunikationen är ledarens förmåga att lyssna 

på personalen och visa ett intresse för deras åsikter. Lundin och Sandström (2015, ss. 16 

– 19) menar att ett hållbart ledarskap fodrar ett kontinuerligt driv mot nya kunskaper 

som gynnar ledarens utveckling.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är kopplat till hur den anställde subjektivt upplever sitt arbete, 

som positivt eller negativt (Kaufmann & Kaufmann 2016, s.51). Om de anställda 

uppleveler arbetstillfredsställelse blir de mer engagerade, plikttrogna och produktiva i 

sina arbeten. Om arbetstillfredsställelsen upplevs som hög ökar välbefinnandet och de 

anställda får i och med detta mer energi till att utföra sina arbetsuppgifter. Det är också 

viktigt att se över arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen för att uppnå goda resultat, 

vilket kan vara en svår uppgift då arbetstillfredsställelse har många dimensioner. Detta 

är komplext och det behövs mer nyanserade instrument för att kartlägga personalens 

upplevelser av arbetstillfredsställelse.  Arbetstillfredsställelsen associerades på 1920-

talet med att den anställde var mest tillfreds med sitt arbete när liten arbetsinsats 

genererade hög lön. Årtiondet därpå kom nya studier som visade att lönen inte var det 

väsentliga. Då var det däremot den sociala interaktionen med kollegor och visad 

uppskattning för utfört arbete som var avgörande (Kaufmann & Kaufmann 2016, s. 

320).    

 

Kliniskt aktiva sjuksköterskor idag 

Sjuksköterskors ansvarsområde innefattar den omvårdnad som sker kring patienten. De 

skall arbeta förebyggande, hälsofrämjande och lindra lidande med utgångspunkt i allas 

lika värde. Sjuksköterskor har även ett ansvar för att den vård de bedriver är 

evidensbaserad och etiskt utformad (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2018) fanns det 123 000 legitimerade sjuksköterskor i 

Sverige år 2015. Med en befolkning på 9 851 000 i Sverige samma år, genererar det ca 

80 personer per sjuksköterska. Av dessa 123 000 var 88 % sysselsatta inom hälso- och 

sjukvården. SCB (2016) förutspår att behovet av sjuksköterskor i Sverige kommer att 

hålla i sig på samma nivå fram till år 2035, på grund av ett ökat behov av sjukvård då 

befolkningen blir allt äldre. Vidare har Världshälsoorganisationen (2018) tagit fram en 

rapport där de beskriver att fram tills år 2030 behövs det cirka 9 miljoner sjuksköterskor 

och barnmorskor runt om i världen. Det största behovet finns i Asien och Afrika.  
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskors arbetssituation leder ofta till att de upplever stress och förlorad 

arbetstillfredställelse. Det här kan i sin tur generera negativa effekter, inte bara på den 

vård som patienten erhåller, utan även på sjuksköterskors upplevelse av deras egen 

hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor som inte upplever arbetstillfredsställelse, på 

grund av flera faktorer, har en ökad benägenhet att söka sig till andra yrken. I längden 

leder det till en ökad brist på sjuksköterkor samt förlängda vårdköer och vårdtider för 

patienten. Denna trend bör brytas för att sjuksköterskeyrket återigen skall kopplas till 

något att vara stolt över samt att öka vårdtillgängligheten. Vid brist på sjuksköterskor 

finns risken att omvårdnaden inte blir utförd tillfredsställande, vilket kan generera 

allvarliga konsekvenser för både patienter och närstående. De sjuksköterskor som 

kommer nyutbildade har visserligen ny, aktuell kunskap, men saknar å andra sidan den 

gedigna erfarenheten som sjuksköterskor har som arbetat i många år. När sjuksköterskor 

väljer att lämnar professionen försvinner värdefull kunskap och erfarenhet. Den 

förlorade kunskapen är oersättlig och det fordras mycket arbete för att minska denna 

klyfta. För att få en rätsida på hur arbetstillfredsställelse upplevs av sjuksköterskor 

behövs mer kunskap och nyfikenhet. Sjuksköterskors perspektiv ställs sällan i fokus och 

det är kanske i deras upplevelser av arbetstillfredsställelse som man behöver börja för 

att identifiera problemen.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att söka fördjupad kunskap om sjuksköterskors upplevelse av 

arbetstillfredsställelse inom slutenvården. 

 

 

METOD 

Studien grundar sig på en litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141-152). En 

litteraturöversikt innebär att skapa sig en kunskapsöversikt av befintlig forskning i ett 

visst ämne inom sjuksköterskors verksamhetsområde.  

 

Datainsamling  

Datainsamling har gjorts mellan 2018-09-25 och 2018-10-12. Artiklar inkluderades 

endast från databasen CINAHL då den genererade ett urval av relevant forskning. Det 

söktes även i databaserna PubMed och Medline men de genererade inget önskat resultat. 

Sökningarna avgränsades i tid (2010 – 2018), peer reviewed, vårdvetenskapliga, avsåg 

slutenvården samt skrivna på engelska. Sökningarna gjordes med hjälp av olika 

kombinationer av meningsbärande ord, nurse, well being, work environment och work 

satisfaction. Även andra sökord användes så som care, employee, experience, intention 

to leave, occupational health och working life (Bilaga 1). 

 

I den första fasen av datainsamlingen läste vi först rubriker och sedan de abstrakt som 

verkade vara relevanta för syftet.  De artiklar som svarade mot litteraturöversiktens 

syfte lästes igenom i sin helhet. Detta genererade 10 artiklar som inkluderades i 
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uppsatsen (Bilaga 2). Exklusionskriterier var att artiklarna var skrivna ur ett 

chefsperspektiv.  

 

Dataanalys 

Insamlad data granskades utifrån Fribergs granskningsmall (2017, ss.141-152) genom 

att kritiskt läsa och granska valda artiklar flera gånger för att hitta samband mellan 

artiklarna. Båda författarna läste alla artiklar och sedan sammanställdes likheter och 

skillnader för att hitta kategorier. Analysen resulterade i fem kategorier. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet visar på några viktiga faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. Den viktigaste av dem är en känsla av välbefinnande, vilket 

beskrivs som nära kopplat till arbetstillfredsställelse. Ledarskap, delaktighet, 

sjuksköterskans bakgrundsvariabler samt sjuksköterskan som privatperson är några 

andra viktiga faktorer som påverkar upplevelsen. Resultatet visar också på att 

arbetstillfredsställelsen ser olika ut geografiskt. 
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Välbefinnande – betydelsefullt för arbetstillfredsställelse 

Ett begrepp som har en stark koppling till arbetstillfredsställelse är välbefinnande. 

Samspelet mellan sjuksköterskor kan gynna välbefinnandet om de känner en tillhörighet 

till arbetsgruppen och att arbetet som utförs ses som meningsfullt av medarbetare. 

Sjuksköterskor behöver även känna stöd från kollegor och det tillsammans med ett gott 

samarbete kan också gynna välbefinnande och arbetstillfredsställelse (Utriainen, 

Kyngäs & Nikkilä 2011). Den kollegiala kommunikationen är viktigt för upplevelsen av 

välbefinnande på arbetet. Sjuksköterskor beskriver vikten av att kunna kommunicera 

med organisation och ledning, men framför allt med kollegor. När kommunikation och 

kollegialt stöd uteblir, ökar risken för att det inom arbetsgruppen utses syndabockar till 

eventuella problem. Arbetskultur innehållande negativa beteenden, så som mobbing, 

trakasserier och gruppbildning, kan leda till att sjuksköterskors välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse minskar. Detta kan i längden leda till att sjuksköterskor väljer att 

lämna arbetsplatsen eller professionen i stort. Personalbrist och otillräckliga resurser är 

ett genomgående problem som framkommer i forskning kring sjuksköterskors 

arbetsmiljö (Pin-Pin Choi, Cheung & Mei-Che Pang 2012). Dessa två faktorer har en 

stor inverkan på sjuksköterskors upplevelse av välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse. Personalbrist, till följd av nedskärningar, kan leda till en ökad 

arbetsbelastning vilket påverkar sjuksköterskor både på det fysiska och mentala planet. 

Detta påverkar i sin tur arbetsgruppen med ökad arbetsbelastning, försämrad 

arbetsmoral och minskad arbetstillfredsställelsen (Huntington, Gilmour, Tuckett, 

Neville, Wilson & Turner 2011).  Finns det istället kollegor som stödjer och hjälper 

varandra kan upplevelsen vända till en mer positiv känsla och välbefinnandet stärks 

(Huntington et al. 2011). 

 

Sjuksköterskors bakgrundsvariabler 

Upplevelsen av arbetstillfredsställelse påverkas av sjuksköterskors bakgrundsvariabler, i 

form av ålder, utbildningsnivå och erfarenhet. Sjuksköterskor med högre utbildning 

upplever sin arbetstillfredsställelse som mindre positiv, medan äldre sjuksköterskor utan 

akademisk examen, upplever sitt arbete som mer tillfredställande (Suliman & Aljezawi 

2017, Mustafaei Najaf-Abadi & Rezaei 2017). Det finns evidens som pekar på att ålder 

och upplevelsen av arbetstillfredsställelse är sammankopplade, men en studie från Kina 

(Pin-Pin Choi, Cheung & Mei-Che Pang, 2012) beskriver också att antalet arbetade år 

och tidigare arbetserfarenhet kan påverka upplevelsen. De sjuksköterskor som väljer att 

lämna professionen och som upplever en lägre nivå av arbetstillfredsställelse, har ofta 

en lång yrkeserfarenhet. De som väljer att byta arbetsplats, men kvarstanna inom 

professionen, är däremot de med kortare arbetserfarenhet (Leineweber et al. 2015).  

 

Ledarskapets, delaktighetens och arbetsmiljöns betydelse för 

arbetstillfredsställelse 

Upplevelsen av arbetstillfredsställelse har en stark koppling till ledarskap, delaktighet 

och arbetsmiljö.  Det kan vara avgörande faktorer för sjuksköterskors vilja att 

kvarstanna inom professionen. Ett gott ledarskap med ett ömsesidigt förhållande mellan 

ledning och personal ökar de anställdas vilja att hjälpa till och ställa upp vid 

personalbrist. Dåligt ledarskap riskerar att mötas av missnöje och uppgivenhet, vilket 
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sjuksköterskor beskriver som en anledning till att säga upp sig från arbetet (Leineweber 

et al. 2015, Skinner, Van Dijk, Stothard & Fein 2017). Sjuksköterskors upplevelse av 

arbetstillfredställelse kan öka när ledningen bryr sig och intresserar sig för de anställdas 

välmående. Sjuksköterskor uppger att ledarskapet har en positiv inverkan på 

arbetstillfredställelsen, men de trycker på att det finns ett behov av förbättringar 

gällande belöning och feedback från ledningen. Vidare upplever sjuksköterskor att 

ledare behöver ha en god och uppdaterad kunskap om professionens arbete samt hur en 

trygg arbetsplats bör se ut. De flesta sjuksköterskor upplever att delaktighet är en viktig 

del av arbetstillfredsställelsen. Ett bra ledarskap ger sjuksköterskor möjlighet till 

delaktighet överlag, men framför allt i beslutsfattande rörande deras arbetssituation. Om 

ledningen motiverar och förklarar sina beslut upplever sjuksköterskor en ökad 

delaktighet, vilket kan leda till en ökad känsla av arbetstillfredställelse (Okey Eneh, 

Vehviläinen-Julkunen & Kvist 2011). Sjuksköterskor som varken får sin röst hörd eller 

får delta i beslutsfattande kan känna sig osynliga och maktlösa. Denna maktlöshet kan 

även påverka deras möjlighet att förbättra sin arbetssituation. Sjuksköterskor beskriver 

också att organisationen i stort inte alltid lyssnar till deras åsikter, vilket kan resultera i 

en upplevelse av otillfredsställelse på arbetet (Skinner, Van Dijk, Stothard & Fein 

2017). Ledarskapet och delaktigheten påverkar även hur arbetsmiljön upplevs av 

sjuksköterskor. Arbetsmiljön har visat sig ha en stark koppling till 

arbetstillfredsställelse. Upplevs arbetsmiljön som mindre positiv påverkar det 

arbetstillfredsställelsen negativ. Om arbetsmiljön däremot upplevs hälsosam genererar 

den inte bara en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen utan även på den 

kvalitetsvård patienterna erhåller. Vidare kan arbetsmiljön ha en inverkan på 

sjuksköterskors avsikt att stanna kvar i yrket (Bai 2015, Pin-Pin Choi, Cheung & Mei-

Che Pang 2012). 

 

 

Orättvisa och schemaläggning  

Dåligt ledarskap kan visa sig i att utvald personal favoriseras på grund av vänskapsband 

med chefer. Dessa kan te sig i form av fördelaktiga scheman och andra förmåner vilket 

resulterar i ytterligare otillfredsställelse bland övrig personal. Sjuksköterskor beskriver 

att det finns ledarskap som kantas av maktbegär och en vilja att få utöva sin 

chefsposition på ett sätt som varken gynnar personal eller patienter (Skinner, Van Dijk, 

Stothard & Fein 2017, Huntington et al. 2010). Orättvisa på arbetsplatsen ter sig på 

många olika sätt, en vanligt förekommande orättvisa är den som rör fördelning av 

arbetspass och schemaläggning. Sjuksköterskor upplever att de kan bli bestraffade med 

dåliga scheman samt att schemaläggning används för att kontrollera de anställda.  De 

anställda som ifrågasätter eller inte håller med ledning och chefer riskerar att bli 

bestraffade med mindre önskvärda pass. I de fall där ledare uppfattas som orättvisa och 

saknar lyhördhet, drar många sjuksköterskor sig undan från att göra arbetsuppgifter 

utöver det som åligger deras omvårdnadsansvar. Sjuksköterskor som upplever orättvisa 

på arbetet kan påverkas som individer genom sänkt känsla av egenvärde. Dessa 

sjuksköterskor belyser också vilka effekter en negativ arbetskultur kan få på livet i stort. 

Den stress och orättvisa behandling som sjuksköterskor kan utsättas för på arbetsplatsen 

riskerar även att påverka deras privatliv (Skinner, Van Dijk, Stothard & Fein 2017). 
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Privatpersonen bakom sjukskötersketiteln 

Sjuksköterskor som upplever stress och orättvis behandling tar ofta med sig problemen 

hem. Detta påverkar i sin tur relationerna till familjen och det sociala livet utanför 

arbetet. Sjuksköterskor beskriver att gränsen mellan arbete och privatliv tenderar att 

suddas ut. Den stress som sjuksköterskor upplever på arbetet kan generera problem med 

humör, sömn, ångest och i längden utbrändhet vilket riskerar att gå ut över både barn 

och övrig familj. En sjuksköterska berättar att hon inte klarar av att bemöta barnen på ett 

passande sätt då hon känner sig stressad på grund av sin arbetssituation. Sjuksköterskor 

som upplever fysiska problem, men även smärtproblem och utmattning på grund av 

stress, känner en lägre grad av arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor kan uppleva att 

välbefinnande och hälsa kan uppnås eller stärkas genom att minska eller förändra 

arbetstid då arbetssituationer ibland kan upplevas som övermäktiga (Skinner, Van Dijk, 

Stothard & Fein 2017, Huntington et al. 2010). 

 

Upplevelsen av arbetstillfredsställelse varierar mellan europeiska 

länder 

Den subjektiva upplevelsen av arbetstillfredsställelse uppfattas olika från individ till 

individ. Graden av upplevelse skiljer sig även åt i olika delar av världen. Trots att 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse varierar stort mellan olika länder har de dock 

gemensamt att ingen enbart uppger positiva upplevelser. Bland tillfrågade 

sjuksköterskor i Europa skattar de nederländska sjuksköterskorna upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse högst medan grekiska upplever arbetstillfredsställelsen lägst. 

Bland Sveriges 10 133 tillfrågade sjuksköterskor uppger en femtedel att de inte 

upplever arbetstillfredsställelse på arbetet (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & 

Sermeus 2012). 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av databas grundade sig på att den genererade flest artiklar som svarade an på 

syftet. Andra databaser, så som Pub Med och Medline, gav inte samma tillfredsställande 

resultat som Cinahl och valdes därför bort. Sökorden som användes för artikelsökning 

växte fram allt eftersom arbetet framskred. Nya ord och begrepp som uppkom användes 

för att få ett djup på sökningen. Under uppsatsens gång upplevdes det lättare att söka 

artiklar då vi blev mer kritiska. Inklusionskriteriet gällande ålder på artiklarna valdes då 

vi upptäckte att det finns mycket färsk forskning inom ämnet. Således valdes artiklar 

publicerade före 2010 bort för att få en mer aktuell bild över sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Exklusionskriteriet var att artiklarna hade ett ledarperspektiv då 

det inte svarade an på syftet. Det som stärker validiteten/reliabiliteten är att den 

forskning som användes var aktuell och hade både kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

Studierna som inkluderades var också gjorda i olika länder och kulturer för att få ett 

globalt perspektiv. Det som minskar validiteten/reliabiliteten i uppsatsen är att det inte 
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finns ett historiskt perspektiv. Den ger inte en tillbakablick på hur 

arbetstillfredsställelsen har utvecklats och förändrats genom åren.  

 

Resultatdiskussion 

Upplevelsen av arbetstillfredsställelse är en oerhört komplex och subjektiv erfarenhet 

där många faktorer kan påverka. De gemensamma faktorer som litteraturöversikten har 

genererat visar på att ledarskap, personalbrist och delaktighet är stora områden som 

berör sjuksköterskor runt om i världen. Det som visade sig påverka 

arbetstillfredsställelsen mest var välbefinnandet. Sjuksköterskor beskriver även hur 

deras negativa upplevelse av arbetstillfredsställelse påverkar familjelivet men även 

sociala interaktioner. I det långa loppet kan denna negativa upplevelse tillsammans med 

stress ge påverkan på sjusköterskors egen hälsa med utbrändhet och sjukskrivningar 

som följd. 

 

Arbetstillfredsställelsen påverkas av den subjektiva upplevelsen av välbefinnande, 

vilken ser olika ut beroende på vart individen befinner sig geografiskt men även på vem 

denne är. Välbefinnande kan upplevas då individen känner balans mellan privatliv och 

arbetsliv. Att en god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap gynnar välbefinnandet 

bekräftas av Romppanen & Häggman-Laitila (2016). Ett förebyggande arbete främjar 

hälsa och upplevelsen av ett positivt välbefinnande på arbetsplatsen. Detta kan göras 

genom ett bra ledarskap, möjlighet till vidareutveckling samt att öppet kunna 

kommunicera. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 2013) 

beskriver att välbefinnande på arbetet påverkas av tre faktorer, känslomässiga, fysiska 

och sociala, både på och utanför arbetsplatsen. Möjligheten till en positiv upplevelse av 

välbefinnande på arbetet ökar med hjälp av ömsesidig kommunikation och stöd från 

kollegor och ledning. 

 

Uppsatsens resultat tyder på starka kopplingar mellan ledarskap och sjuksköterskors 

upplevelse av arbetstillfredsställelse, vilket även påverkar deras välbefinnande. Då 

ledaren är engagerad i personalen och ser alla individer som unika med olika 

förutsättningar är det lättare att synliggöra vilket stöd och support som de anställda 

behöver. Resultat liknar det resultat som Ylitörmänen, Turunen och Kvist (2018) kom 

fram till i en studie gjord bland sjuksköterskor inom slutenvården. De beskriver att 

arbetstillfredsställelsen bland sjuksköterskor under de senaste åren uppmärksammats då 

allt fler sjuksköterskor har lämnat sina arbetsplatser på grund av dåligt ledarskap och 

utebliven arbetstillfredsställelse.  En bra ledare kan generera en god och trivsam 

sammanhållning i arbetsgruppen. Hur en ledare uppfattas av sin personal, kan bero på 

dennes yrkesbakgrund då sjukvårdsutbildad ledare har en större förståelse och kunskap 

kring arbetet. Har ledaren en vårdutbildning ökar chansen till att denne blir en naturlig 

del i arbetsgruppen och att alla strävar mot gemensamt framtagna mål. En ledare med 

tidigare erfarenhet av patientarbete har en större förståelse för att vården bör prioriteras 

utifrån patientens behov och inte enbart utifrån organisationens. När personalen trivs är 

de mer motiverade att i arbetet ge stöd och hjälp till varandra, vilket i sig kan öka både 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande. 

 

I en rapport från ICN (2018) framkommer det att sjuksköterskors utbildningsnivå har en 

betydelse för kvaliteten i omvårdnaden. Sjuksköterskor med en högre utbildning kan ha 
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ett mer kritiskt synsätt på vården, vilket ger en mer patientsäker och evidensbaserad 

vård som kan öka arbetstillfredsställelsen. Forskning som ICN belyser visar på att 

dödligheten ökar på sjukhus där en akademisk examen bland sjuksköterskor saknas. 

Även Aiken et al. (2011) har hittat evidens för att utbildningsnivån har en signifikant 

betydelse. De menar att en 10 % -ig ökning av akademiskt utbildade sjuksköterskor kan 

sänka dödligheten med 4 % inom slutenvården. Med bakgrund av detta är det 

anmärkningsvärt att utbildningsnivån bland tyska sjuksköterskor är så pass låg i 

jämförelse med likvärdiga länder runt om i Europa. Spanien och Norge har 100 % 

akademiskt utbildade sjuksköterskor medan Tyskland näst intill har 0 %. Kopplas detta 

till resultatet, som nämner att de med högre utbildning upplever minst 

arbetstillfredsställelse, bör det vara så att om sjuksköterskan har en akademisk 

utbildning uppmärksammas brister tydligare i vården och vilka effekter dessa har. Med 

ett mer kritiskt förhållningssätt, som en akademisk examen kan ge, kan sjuksköterskan 

ha svårare att vara nöjd med sitt utförda arbete och förlora arbetstillfredsställelsen då 

hon strävar efter en högre kvalitet av evidensbaserad vård. 

 

Ovan nämnda statistik om sjuksköterskor i Europa visar på hur viktigt det är att få 

sjuksköterskor att uppleva en hög grad av arbetstillfredsställelse så det stannar kvar 

inom professionen.  Prognosen över sjuksköterskebristen ser inte ut att förändras inom 

en snar framtid. Samhället och makthavare behöver göra yrket attraktivt igen och ge 

tillbaka den stolthet och status som det en gång hade. Sjuksköterskor ska kunna stå 

rakryggade och med stolthet säga att de är sjuksköterskor. Detta kräver att makthavare 

prioriterar sjuksköterskors löneutveckling och ser till att det finns tillräckligt med 

personal inom vården. Bristen beror inte bara på att sjuksköterskor säger upp sig, utan 

även i många fall på sjukskrivningar och ohälsa. Den redan pressade situationen blir 

bara värre med tiden då kvarvarande sjuksköterskor får en ännu högre arbetsbelastning, 

vilket också påverkar arbetstillfredsställelsen.  

 

För att säkerhetsställa en positiv utveckling behöver arbetstillfredsställelsen och 

arbetsmiljön för sjuksköterskor förbättras. Detta fordrar inte stora uppoffringar, utan 

kan uppnås genom enkla medel så som öppenhet, delaktighet och meningsfullhet. 

Tidigare nämnd forskning, av bland annat Pin-Pin Choi, Cheung och Mei-Che Pang 

(2012), beskriver att sjuksköterskor idag inte känner sig uppmärksammade. De är själva 

experter på sin arbetsmiljö och ledare bör ta vara på den kunskap de besitter för att nå 

en hållbarhet i sjuksköterskeyrket. Ur ett ekonomiskt perspektiv bör det arbetas 

förebyggande för att förhindra uppsägningar och ohälsa vilket kostar samhället stora 

summor i form av sjukskrivningar och nyutbildning av sjuksköterskor. Väljer de 

nyutbildade sjuksköterskorna sedan att inom en snar framtid lämna professionen, har 

investeringen i ny kunskap gått förlorad. Genom att öka tillgången på sjuksköterskor 

kan den förbyggande vården stärkas, så som patientundervisning och hälsofrämjande 

beteende. Ur ett socialt perspektiv får sjuksköterskan ta de stora konsekvenserna av den 

uteblivna upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Ett sänkt välbefinnande tar mycket 

energi och kan även påverka deras familjer och anhöriga. Detta kan leda till en ökad 

intention att lämna yrket och i värsta fall professionen helt. Genom att stärka och 

utveckla kvaliteten på ledare kan det i sin tur stärka sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse och välbefinnande i deras arbetsmiljö. 
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FN (2015) har tagit fram Globala mål där en punkt handlar om hälso- och sjukvård. De 

har som mål att innan år 2030 stärka hälsan bland världens befolkning samt att minska 

dödligheten i sjukdomar som kan förhindras. Sjuksköterskor är en viktig del i hälso- och 

sjukvården och det är av stor vikt att de känner arbetstillfredsställelse för att vilja stanna 

kvar inom professionen så att dessa mål kan uppnås. De globala målen belyser även att 

personal inom hälso- och sjukvård behöver stärkas i sin profession samt ges tillräckliga 

resurser. Detta innebär att det behöver vara fler yrkesverksamma i arbetet kring ohälsan 

bland jordens befolkning både i de rika områdena men framförallt i de mer utsatta. 

 

Sjuksköterskor beskriver en upplevelse av otillräcklighet både hemma och på arbetet 

men även en utebliven uppskattning från ledare och chef. Dessa negativa känslor ökar 

risken för att sjuksköterskor påverkas djupt in i själen. Ord som maktlöshet och 

otillfredsställelse är vanligt förekommande då sjuksköterskor pratar om sin 

arbetstillfredsställelse. Det framkommer också att en del sjuksköterskor upplever att de 

har fått offra sin egen hälsa för sitt yrkesval (Huntington et al. 2010). Vi tror att de 

sjuksköterskor som så att säga vårdar med hjärtat tenderar att ge för mycket av sig 

själva. Detta skulle en chef eller ledning kunna ta fördel av och utnyttja för att lösa 

personalproblem. En sjuksköterska som egentligen skulle ha varit ledig en helg, går in 

och jobbar för att inte patienter ska bli lidande. De vill så väl, men vad får de tillbaka? 

 

I en studie av Skinner, Van Dijk, Stothard och Fein (2017) säger en sjuksköterska:  

 

” If you are angry, frustrated and hurt and have a low 

self-esteem because of being treated unfairly or unjustly at 

work then you are not going to cope as well and produce a 

good quality of home life and personal life if those things 

are affected by your work, which they are because work is 

a big part of your life.” 

(Skinner, Van Dijk, Stothard & Fein 2017, s. 204) 

 

Sjuksköterskan som säger detta beskriver tydligt vilka effekter en dålig arbetsmiljö kan 

ha på sjuksköterskors vardagliga arbete och deras privatliv. Frustration och uppgivenhet 

påverkar även kollegor och i det långa loppet även patienterna.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att sjuksköterskors arbetsmiljö behöver förbättras för att de ska kunna 

uppleva arbetstillfredsställelse, men även för att behålla dem kvar i professionen. Det är 

av stor vikt att ledare och chefer gör sjuksköterskor delaktiga i beslut och 

schemaläggning samt visar dem uppskattning och förståelse. Om sjuksköterskor känner 

att det finns ett gott ledarskap på arbetsplatsen påverkar det även deras välbefinnande. 

Upplevelsen av arbetstillfredsställelse är beroende av känslan av välbefinnande och 

båda skall vara en prioritet i ledningens beslutsfattande. Viktigt är också att ha förståelse 

för att arbetstillfredsställelsen utmanas i takt med att sjuksköterskebristen ökar. Detta 

genererar både en osäker patientvård men även en ohälsosam yrkeskår. Sjuksköterskors 

privatliv blir också drabbat då arbetstillfredsställelsen minskar på grund av ökad 
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arbetsbelastning. Detta ger negativa effekter både på sjuksköterskor själva men även på 

deras familjer och närstående.  

 

Kliniska implikationer 

Öka arbetstillfredsställelsen bland dagens sjuksköterskor genom att: 

• Öka känslan av sjuksköterskors välbefinnande genom att skapa en 

hälsosam arbetsplats. 

• Öka delaktigheten i beslutsfattande för sjuksköterskor inom slutenvården.  

• Ledare och chefer bör säkerställa en tillfredsställande grundbemanning. 

• Säkerställa en god arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen. 
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Bilaga 1 

Sökhistorik 

 

Databas Sökord Antal träffar  Urval 

Cinahl Nurse AND "work 

environment" AND 

“care 

2,379 1 

Cinahl nurse AND ( "work 

environment" OR 

"job environment" ) 

AND satisfaction 

AND ( experiences 

or perceptions or 

attitudes or views or 

feelings ) AND 

europe  

9 2 

Cinahl "work environment" 

AND nurse* AND 

psychological 

564  1 

Cinahl Nurse AND 

"occupational 

health" 

4677 1 

Cinahl nurse job 

satisfaction and 

work environment 

2083 1 

Cinahl "work environment" 

AND nurse AND 

"job satisfaction" 

AND "intention to 

leave"  

44 1 

Cinahl nurse* AND work 

environment AND 

satisfaction AND 

reflection 

19 1 

Cinahl well-being AND 

nurse* 

1710 1 

Cinahl nursing staff AND 

leadership AND 

swedish OR finnish 

OR danish OR 

norwegien 

27 1 

    



 19 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

 

Författare: 

Årtal: 

Titel: 

Tidskrift:  

Syfte: Metod: Resultat: 

Författare: 

Aiken, L., 

Sloane, D., 

Bruyneel, L., 

Van den Heede, 

K. & Sermeus, 

W.  

Årtal: 2012 

Titel: 

Nurses´reports of 

working 

conditions and 

hospital quality 

of care in 12 

countries in 

Europe. 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies. 

Syfte:  

Att få en överblick över 

europeiska 

sjuksköterskor 

bedömning av sin 

arbetsmiljö och 

vårdkvalitet för att 

identifiera lovande 

strategier för att behålla 

sjuksköterskor i 

sjukhusvården och för att 

undvika ökade kostnader  

Metod: 

Tvärsnittsstudie 

genomförd på 33 659 

sjukhus med 

sjuksköterskor från 

medicin- och 

kirurgavdelningar i 12 

europeiska länder.  

Resultat: 

Det var en stor variation 

bland deltagare när det 

gäller utbildningsnivån, 

arbetsbelastning och 

kompetens. Mer än 1 av 5 

sjuksköterskor upplevde sitt 

arbete som mindre 

tillfredsställande i samtliga 

länder. Sjuksköterskorna 

upplevde resurser och 

ledarskap olika i de olika 

länderna. Många tvivlade 

på ledningens prioritering 

vad det gäller 

patientsäkerhet. På grund 

av tidsbrist uteblev ibland 

sjuksköterskors 

arbetsuppgifter.  

Författare: Bai, 

J. 

Årtal: 2015 

Titel: Does job 

satisfaction 

mediate the 

relationship 

between healthy 

work 

environment and 

care quality? 

Tidskrift: 

British 

Association of 

Critical Care 

Nurses 

Syfte: 

Att undersöka sambandet 

mellan sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse 

och förhållandet mellan 

hälsosam arbetsmiljö och 

omvårdnadskvalitet på 

kinesiska 

intensivvårdsavdelningar. 

Metod: 

En tvärsnittsstudie gjord 

bland 706 

sjuksköterskor från 28 

intensivvårdsavdelningar 

på 14 sjukhus. 

Deltagarna fick svara på 

enkäter om hälsosam 

arbetsmiljö, 

arbetstillfredsställelse 

och kvalitetsvård. 

Resultat: 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

visade positiva 

korrelationer mellan 

sjuksköterskan och 

kvaliteten på vården på 

intensivvårdsavdelningarna. 

Sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse 

visade sig har en påvisbar 

korrelation med en 

hälsosam arbetsmiljö och 

vårdkvaliteten. 

Författare: 

Huntington, A., 

Gilmour, J., 

Syfte: 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

Metod: 

Kvalitativ analys av data 

från en kohortstudie 

Resultat: 

Sjukaköterskorna beskrev 

vården utifrån fyra olika 
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Tuckett, A., 

Neville, S., 

Wilson, D. & 

Turner, C.  

Årtal: 2011 

Titel: Is anybody 

listening? A 

qualitative study 

of 

nurses´reflections 

on practice. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical Nursing 

upplevelse av 

verklighetens kliniska 

praxis baserad på data 

från sjuksköterskors och 

barnmorskors e-

kohortstudie som 

undersökte 

arbetsbelastningen, 

balans mellan arbete och 

fritid samt hälsa hos 

sjuksköterskor.  

genomförd av 

sjuksköterskor från 

Australien, Nya Zeeland 

och Storbritannien. 7604 

sjuksköterskor deltog i 

kohortstudien och av 

dessa lämnade 1909 en 

kvalitativ kommentar. 

162 av dessa handlade 

om sjuksköterskans 

arbete. Analysen 

resulterade i fyra teman. 

teman. Den kroppsliga 

vården, där de beskriver hur 

deras egen hälsa har blivit 

lidande till följd av deras 

val av arbete. Den 

kvantitativa/kvalitativa 

vården handlar om att vara 

nöjd med en vård som 

sjuksköterskan ger under 

förutsättningar som 

arbetsmiljön bjuder på. 

Organisationsvård är hur 

ledningen ger stöd och 

leder arbetet. (O)kollegial 

vård menar det samspel 

sjuksköterskor emellan.  

Författare: 

Leineweber, C., 

Singh 

Chungkham, H., 

Lindqvist, R., 

Westerlund, H., 

Runesdotter, S., 

Smeds Alenius, 

L. & Tishelman, 

C. 

Årtal: 2016 

Titel: Nurses 

‘practice 

environment and 

satisfaction with 

schedule 

flexibility is 

related to 

intention to leave 

due to 

dissatisfaction: A 

multi-country, 

multilevel study.  

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Syfte: 

Att undersöka hur 

sjuksköterskors 

arbetsmiljö och 

tillfredsställelsen med 

flexibla arbetsscheman 

på olika 

organisationsnivåer 

påverkar viljan att lämna 

professionen eller 

arbetsplatsen på grund av 

missnöje.   

Metod: 

En tvärsnittsstudie där 

data samlades in mellan 

januari 2009 och juni 

2010. 23 076 

sjuksköterskor deltog 

från 384 sjukhus från tio 

europeiska länder. 

Analysen gjordes i fyra 

nivåer, länd, sjukhus, 

avdelning och enskilda 

individer. 

Bakomliggande 

variabler, så som ålder, 

kön och erfarenhet togs 

också hänsyn till i 

analysen. Man studerade 

avsikten att lämna 

professionen och 

arbetsplatsen på grund 

av missnöje.  

Resultat: 

Resultatet visar på en stor 

variation i intentionen att 

lämna arbetsplatsen mellan 

olika länder och 

avdelningar. Intentionen att 

lämna professionen hade 

mindre variation mellan 

länder och avdelningar. 

Däremot visade det sig att 

avsikten att lämna 

arbetsplatsen var starkt 

relaterad till avdelningen. 

Författare: 

Mustafaei Najaf-

Abadi, H. & 

Rezaei, B. 

Årtal: 2018 

Syfte: 

Att bedöma förekomsten 

av hälsofrämjande 

beteende och deras 

samband med 

Metod: 

En deskriptiv studie 

bland 

sjuksköterskepersonal på 

Iranska sjukhus under 

Resultat: 

Sjuksköterskors 

stresshantering och fysiska 

aktivitet gav lägst poäng, 

medan hälsoansvaret 
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Titel:Health-

promoting 

behaviours of 

Iranian nurses 

and its 

relationship with 

some 

occupational 

factors: A cross 

sectional study. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management 

yrkesfaktorer bland 

sjuksköterskor.  

2015. Data samlades in 

via frågeformulär som 

innehöll frågor kring 

hälsofrämjande livsstil.  

skattades högst. 

Hälsofrämjande beteende 

bland skiftarbetande 

sjuksköterskor, vikarier och 

låginkomsttagare hade 

signifikant lägst poäng.  

Författare: 

Okey Eneh, V., 

Vehviläinen-

Julkunen, K. & 

Kvist, T. 

Årtal: 2012 

Titel: Nursing 

leadership 

practices as 

perceived by 

Finnish nursing 

staff: high ethics, 

less feedback and 

rewards, 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management 

Syfte: 

Att undersöka 

upplevelsen av finska 

sjuksköterskors 

uppfattning om ledarskap 

och hur sjuksköterskans 

bakgrundsvariabler är 

sammankopplat med 

deras upplevelse.  

Metod: 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie där 4 

sjukhus ingick från östra 

Finland. 1497 

sjuksköterskor deltog 

och besvarade ett 

elektroniskt 

frågeformulär.  

Resultat: 

7 av 10 sjuksköterskor 

upplevde ledarskapet och 

sin yrkesutveckling som 

positiv. Över 1/3 av 

sjuksköterskorna var 

missnöjda med 

omvårdnadsprocesser och 

dess belöning och 

uppskattning, medan endast 

4 av 10 skattade sin 

verksamhetschef som 

endera positiv eller negativ.  

Författare: Pin-

Pin Choi, S., 

Cheung, K. & 

Mei-Che Pang, S. 

Årtal: 2013 

Titel: Attributes 

of nursing work 

environment as 

predictors of 

registered nurses´ 

job satisfaction 

and intention to 

leave. 

Tidskrift: 

Journal om 

Nursing 

Syfte: 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor upplever 

sin arbetsmiljö kopplat 

till arbetstillfredsställelse 

och avsikten att lämna 

arbetsplatsen. 

Metod: 

En tvärsnittsstudie med 

1271 deltagare från 135 

avdelningar från 10 

sjukhus runt om i Hong 

Kong. Data samlades in 

genom intervjuer där 

sjuksköterskorna fick 

beskriva sin upplevelse 

av arbetsmiljö.  

Resultat: 

Det framkom fem 

dimensioner som påverkade 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö, 

professionalism, kollegor, 

ledarskap, personal och 

resurser samt 

avdelningsarbete. Det 

framkom vidare att 

professionalism, ledarskap 

och avdelningsarbete har 

signifikant koppling till 

sjuksköterskors vilja att 

lämna arbetet. Personal och 

resurser var ytterligare 
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Management faktorer som påverkade 

deras 

arbetstillfredsställelse.  

Författare: 

Skinner, N., Van 

Dijk, P., 

Stothard, C. & 

Fein, E. 

Årtal: 2018 

Titel: ”It breaks 

your soul”, An 

in-depth 

exploration of 

workplace 

injustice in 

nursing. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Syfte: 

Att förstå sjuksköterskors 

upplevelse av orättvisa 

på arbetsplatsen och att 

identifiera dess påverkan 

på välbefinnandet. 

Metod: 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor på 

offentliga sjukhus i 

Australien. 

Resultat: 

Upplevelser av orätt och 

orättvisor påverkade 

personalens hälsa och 

arbetsförmåga. Orättvis 

behandling möttes med 

minskad ansträngning och 

engagemang i arbete. 

Författare: 

Suliman, M. & 

Aljezawi, M. 

Årtal: 2018 

Titel: 

Nurses´work 

environment: 

indicators of 

satisfaction. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Syfte:  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

arbetsmiljön på 

jordanska sjukhus. 

Metod: 

En tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design 

användes där 500 

sjuksköterskor deltog.  

Resultat: 

382 av de 500 

sjuksköterskorna, från 3 

olika vårdsektorer, svarade 

på frågorna. Resultatet 

visade att sjuksköterskor på 

offentliga sjukhus hade en 

bättre upplevelse av 

arbetsmiljön än 

sjuksköterskor på privata 

sjukhus. Äldre 

sjuksköterskor, med låg 

akademisk utbildning, var 

mer nöjda med sitt arbete. 

Sjuksköterskor som kände 

ett stöd från ledningen och 

kollegor samt hade en 

hanterbar arbetsbelastning, 

tenderade att stanna kvar på 

arbetet. 

 

Författare: 

Utriainen, K., 

Kyngäs, H. & 

Nikkilä, J. 

Årtal: 2011 

Titel: A 

theoretical model 

Syfte: 

Att beskriva 

utvecklingsprocesser av 

en teoretisk modell för 

åldrande sjuksköterskors 

välbefinnande på arbetet 

samt att testa denna 

Metod: 

En kvalitativ design 

användes där åldrande 

sjuksköterskor inom 

sjukhusvården 

intervjuades. 

Sjuksköterskorna var 

Resultat: 

Huvudkonceptet av 

modellen var interaktioner 

mellan sjuksköterskor, 

sjuksköterskor och 

patienter samt 

patientcentrerad vård.  
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of ageing 

hospital 

nurses´well-

being at work. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management 

modell.  födda mellan 1948 – 

1962.  


