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Sammanfattning 

Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar de sista decennierna. Det ställs 

större krav på kostnadseffektivitet utifrån den ekonomiska situationen. En motsättning finns mellan 

medicinens möjligheter och vårdens resurser. Arbetsgivare har till uppgift att tillgodose behovet av 

sjukvård och samtidigt uppfylla kravet på en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor som ges möjlighet att 

utveckla sin kompetens i en stimulerande arbetsmiljö, har förutsättningar att känna 

arbetstillfredsställelse. Studier har visat att med nöjda sjuksköterskor följer nöjda patienter, bättre 

följsamhet hos patienterna och högre vårdkvalitet. Sjuksköterskor kan uppleva otillfredsställelse i 

sitt arbete när de inte når upp till sina egna och andras förväntningar.  

 

Genomförd studie syftar till att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse. Kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i litteraturöversikten och 

redovisas i resultatet som två huvudteman: Få stöd/inte få stöd och ge stöd. Få stöd/inte få stöd 

delades in i två subteman, möjligheter och hinder. Arbetsbelastning visade sig vara ett framträdande 

hinder. När inte den inre bilden av vad en sjuksköterska borde göra stämde överens med 

verkligheten upplevde de otillfredsställelse. När sjuksköterskor däremot kunde stödja patienten på 

ett sådant sätt att det bidrog till dennes välbefinnande upplevde de arbetstillfredsställelse. 

Ledarskap, organisation, autonomi, samarbete var andra betydande faktorer för sjuksköterskans 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

 

Slutsatsen av arbetet är att sjuksköterskans arbetsmiljö är avgörande för upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse. Arbetsgivaren har en viktig roll i att se till att sjuksköterskan får stöd i sitt 

arbete med patienterna så att hon/han i sin tur också kan ge stöd till patienterna beträffande 

information, undervisning, förmedla trygghet och bedriva en patientsäker vård.  

 

 

Nyckelord: Job satisfaction, nurse  
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INLEDNING 

Det talas mycket om stress och tidsbrist på våra arbetsplatser. Sjuksköterskor 

uttrycker att de ska utföra samma arbete men med minskade resurser. Den medicinska 

kunskapen, forskning inom omvårdnad och den tekniska utvecklingen har ökat kraven 

på kunskap och kompetens. Det ställs helt andra krav på sjuksköterskan idag, jämfört 

med för 20 år sedan. Sjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse påverkar 

omvårdnaden av patienten. Efter att ha arbetat många år inom vården som 

sjuksköterskor undrar vi vilka faktorer som har betydelse för att behålla engagemang 

och känna arbetstillfredsställelse. 

 

BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport upplever delar av vårdens 

personalgrupper att de inte värdesätts tillräckligt (Socialstyrelsen, 2009). Många har 

funderat på eller sökt arbete utanför vården. Arbetsplatsens klimat och möjligheten till 

kompetensutveckling är avgörande för om sjuksköterskor är tillfreds med sitt yrke. 

Redan för 20 år sedan kom Björvell och Brodin (1992) fram till att närmare hälften av 

de 153 sjuksköterskor, som deltog i deras studie, funderade på att lämna yrket. De var 

minst nöjda med samarbete, stöd från chefen och tid för omvårdnad. Senare studier 

har visat att med sjuksköterskor som upplever arbetstillfredsställelse följer nöjda 

patienter, bättre följsamhet hos patienterna och högre vårdkvalitet (Aiken, Clarke, 

Sloane, Lake & Cheney 2008; Aiken, Sloane & Sochalski, 1998). Inde (2007) menar 

att sjuksköterskor som ges möjlighet att utveckla sin kompetens i en stimulerande 

arbetsmiljö har förutsättningar att känna arbetstillfredsställelse. Detta är en viktig 

komponent för att utföra god omvårdnad.  

 

En definition av begreppet arbetstillfredsställelse är Lockes som hävdar att det är ett 

positivt känslomässigt tillstånd som uppstår ur den anställdes bedömning och 

erfarenheter av och i arbetet (Wikipedia, 2010). Tre gemensamma variabler beskrivs i 

litteraturen i förhållande till sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

Dessa är autonomi, arbetsbelastning och sjuksköterskans samarbete med läkaren 

(Soeken & Zangaro, 2007).  

 

Maslows (1987) framställer motivation som en stark faktor för tillfredsställelse. Han 

gör en hierarkisk rangordning av människans behov, en motivationsteori. När 

människor fått sina fysiska behov, som mat, vatten, ren luft osv, tillgodosedda 

försöker hon också tillfredsställa de psykiska behoven, som trygghet, kärlek, sociala 

behov, självkänsla och självförverkligande. Att få sina psykiska behov tillfredsställda 

leder till större glädje och ökad personlig utveckling hos individen (Maslow, 1987).  

 

Arbetstillfredsställelse kan enligt Herzberg (1966) definieras genom en teori med två 

av varandra oberoende, men också samverkande inre och yttre faktorer. Yttre faktorer 

är det samma som missnöjesfaktorer och är relaterade till arbetsmiljön, vilket 

innefattar politisk styrning, arbetsledning, lön, personalrelationer och 

arbetsförhållanden. Inre faktorer är det som ger motivation och hör ihop med basala 

mänskliga behov och blir faktorer som ger arbetstillfredsställelse. De basala behoven 

är prestation, erkännande, ansvar, arbetet självt och möjlighet till karriär (Hertzberg, 

1966). 
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Det patientnära arbetet är en viktig källa för att sjuksköterskor ska känna sig tillfreds 

med sitt arbete. Med patientnärmre vård menas att patientens sätts i centrum och den 

medför ökad arbetstillfredsställelse och ökad gemenskap i arbetslaget. Målet är att 

organisation, förhållningssätt, kompetens och arbetsklimat anpassas efter patientens 

behov (Inde, 2007; Gardulf et al. 2008).  

 

Wiklund (2006) menar att vårdaren bör kunna ta hand om sig själv och ha god 

förmåga till egenvård. För att vara professionell krävs en grad av hälsa, att vara lyhörd 

för sig själv och tillgodose sina egna behov av vila och aktivitet. I mötet med 

patienter, närstående och kollegor, det vill säga vårdarens möte med vårdverkligheten, 

måste vårdaren vara i världen som en enhet med utgångspunkt från den levda 

kroppen. Billeter- Kopponen & Fredén (2005) menar att det är viktigt att vårdaren inte 

gör avkall på sig själv och sina värderingar, utan har förmåga att sätta gränser. 

Utbrändhet och stress hos sjuksköterskor omöjliggör ett professionellt förhållningssätt 

till patienten. Det måste tas i beaktande vikten av att skapa en arbetsmiljö, som bidrar 

till en upplevelse av god hälsa hos sjuksköterskan, så sjuksköterskan kan utföra ett bra 

arbete, vara professionell och känna arbetstillfredsställelse. 

 

Eriksson (1984) menar att hälsa är något naturligt och ursprungligt hos människan, 

människan som kropp, själ och ande. Hälsa är att uppleva sig som en hel människa. 

Det är inte statiskt tillstånd utan en rörelse där riktningen bestäms av människans 

behov och begär. Hälsa skall dock inte uppfattas som motsatsen till sjukdom utan 

människan kan vara i hälsa i högre eller lägre grad. Möjligheterna finns inom henne 

själv därför måste hon börja där. Antonowski (1991) menar att människor som trots 

att de utsatts för stark stress ändå kan uppleva en känsla av sammanhang, som innebär 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vårdprocessen bygger på en 

helhetssyn, där det mänskliga mötet mellan patient och vårdare, dvs vårdrelationen är 

det centrala. En humanistisk vård ser den unika människan med respekt och vördnad 

(Eriksson, 2000; Forsberg & Wengström, 2008). Eriksson (1988) menar att graden av 

integrering mellan vetenskap, verklighet och vårdandets kärna, patient-

vårdarrelationen avgör vårdprocessens kvalitet. Den formas från de resurser och 

möjligheter som finns i den aktuella situationen. Det innebär att vårdaren måste våga 

stanna upp och möta hela människan. 

 

Organisation och arbetsmiljö 

Arbetet ska främja samverkan, trivsel och arbetsmotivation. Den anställde ska ges 

möjlighet till utveckling och inflytande. Nitzelius och Söderlöf (2008) menar att 

arbetsmiljölagen och hälso-och sjukvårdslagen är jämbördiga. Det är arbetsgivarens 

uppgift att förena dessa lagar så att sjukvårdsbehovet tillgodoses och kravet på god 

arbetsmiljö uppfylls. Inom hälso-och sjukvården finns olika aktörer tex politiska, 

administrativa och professionella. Var och en verkar inom sitt område där olika 

intressen möts (Hallin och Siverbo, 2003). Den svenska hälso- och sjukvården har 

genomgått stora förändringar de sista decennierna. Det ställs större krav på 

kostnadseffektivitet utifrån den ekonomiska situationen. En motsättning finns mellan 

medicinens möjligheter och vårdens resurser. Diskussioner pågår ständigt om hur 

hälso- och sjukvården ska organiseras (Rönnberg, 2005).  

 

Lagen ställer patientens rättigheter i fokus och krav på ökad vårdkvalitet 

(Socialstyrelsen, 2005). Dessutom skall den främja goda kontakter mellan patienten 
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och hälso- och sjukvårdpersonalen. Patientens behov av kontinuitet och säkerhet skall 

tillgodoses. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen (Socialstyrelsen, 1982).  

 

Patient-vårdarrelationen är vårdprocessens kärna, den interagerar ständigt med 

omgivande system. Patienten och vårdpersonalen kontra samhällets uppfattning om 

målresultat skiljer sig åt. Samhället mäter omvårdnadsprocessen kvantitativt, där 

räknas personalkostnad, dygnskostnad, vårdtider etc. Det övergripande målet blir att 

hålla budgeten. Patient- vårdarrelationen styrs av kvalitativa mål. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att behålla sin professionalitet (Eriksson, 1988). Sjuksköterskan har 

ansvar för patientens omvårdnad och arbetet skall präglas av helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan ska verka för att stärka hälsan, förebygga sjukdom 

och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 

behov, minska lidande samt ge möjligheter till en värdig död. Omvårdnaden skall 

vidare baseras på vad som kan anses som vetenskap och beprövad erfarenhet samt ske 

med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskans 

arbetsområden definieras som tre huvudområden. Omvårdnadens teori och praktik, 

forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt följer samtliga kompetensområden (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterska, 2005).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan är ytterst ansvarig för omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan 

ansvarar för att omvårdnaden planeras, genomförs och utvärderas i samverkan med 

patienten och andra personalgrupper. Sjuksköterskans egna hälsa är viktig för att 

vårdrelationen till patienten ska fungera. Stress och tidsbrist kan omöjliggöra ett 

professionellt arbete och förhållningssätt samt kan leda till minskad 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskan. Arbetstillfredsställelse är viktigt för att 

kunna ge en god vård. Sjuksköterskor kan uppleva otillfredsställelse i sitt arbete när 

de inte når upp till sina egna och andras förväntningar. Därav frågeställningen: Vad är 

det som påverkar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse?  

 

SYFTE  

Beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. 

 

 

METOD 

Litteratursökning 

Sökningen inleddes i databaserna Cinahl och Pub Med då de har inriktning mot vård 

och medicin. Sökorden var work satisfaction, job satisfaction, organisation, work 

experience och nurse. Samtliga sökord prövades enskilt och i kombination. Sökning 

på enbart job satisfaction gav mer än 2000 svar i Cinahl. Kombinationen av job 

satisfaction och nurse var de sökord som bäst kunde kopplas till vårt syfte, jämfört 

med övriga kombinationer. Sökningen i Cinahl gav 140 artiklar och i Pub Med fann vi 

182 artiklar. Sökningen begränsades också till åren 2003-2009, för att få tillgång till 
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den mest aktuella forskningen. Dessutom valdes enbart artiklar som var peer rewied. 

Då det finns mycket skrivet inom området inkluderades enbart artiklar från Norden, 

Europa, Nordamerika och Australien. Levnadsstandard och arbetsförhållanden inom 

dessa områden kan betraktas som någorlunda likvärdiga. Nästa steg blev att läsa alla 

titlar. De titlar som inte handlade om arbetstillfredsställelse kopplat till 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete med patienter exkluderades. Därefter lästes 47 

abstracts. Abstracten lästes och jämfördes med syftet. 17 artiklar valdes ut som lästes i 

sin helhet. 8 artiklar exkluderades då de inte svarade på vårt syfte. Till slut valdes 9 

artiklar ut som granskats för vårt resultat. De relevanta artiklarna återfinns i tabell 1. 

6 av artiklarna är kvantitativa. Citaten är hämtade från de kvalitativa artiklarna. 

Med hjälp av artiklarnas referenslistor har vi funnit litteratur som varit användbar för 

bakgrunden och gett oss ökad förståelse för området. 

 

Analys 

Uppsatsen är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har granskats. Med en 

litteraturöversikt kan man genom ett strukturerat arbetssätt kartlägga kunskapsläget 

inom ett område och resultatet blir en beskrivande översikt. Analys av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar möjliggörs i en litteraturöversikt då det här sättet 

att analysera inte är lika ingående som en metasyntes eller metaanalys. 

Problemområdet kan vara intressant både ur kvalitativ och kvantitativ synpunkt. Val 

av litteraturöversikt som metod kan motiveras då det är önskvärt att skapa en 

överblick inom valt område, skapa en utgångspunkt för vidare forskning och 

sammanställa vad som redan finns inom forskningsområdet (Friberg 2006). 

Artiklarnas resultat granskades enligt Fribergs riktlinjer för kvalitetsgranskning 

(2006). Varje artikel har lästs flera gånger av respektive författare på var sitt håll för 

att få en helhetsbild över valt område. Därefter gjordes markering av viktiga delar var 

gång texten lästes för att finna gemensamma nämnare. Var och en av författarna 

analyserade resultatet i artiklarna var för sig, för att finna likheter och skillnader. 

Därefter jämfördes respektive resultat. Frågan om artikeln svarade an på vårt syfte 

fanns hela tiden med. Båda författarna diskuterade och värderade resultaten vilket 

resulterade i att huvudteman och subteman skapades. Följande två huvudteman som 

har betydelse för arbetstillfredsställelse kunde urskiljas; Få stöd/inte få stöd och ge 

stöd. Två subteman i få stöd/inte få stöd delades in i möjligheter och hinder. Ett 

framträdande hinder är arbetsbelastning som tar ett stort utrymme i artiklarna. Den 

beskrivs som något negativt därför har den en egen rubrik under subtemat hinder. Ge 

stöd beskrevs genomgående av sjuksköterskorna i studierna som något positivt, därför 

finns inget subtema under detta huvudtema. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av huvudtema få stöd/inte få stöd och ge stöd. Under 

huvudtema få stöd/inte få stöd presenteras underteman möjligheter och hinder.  

Det andra huvudtemat är ge stöd. 

 

Tabell 1. Huvudtema och subtema 
 

Få stöd/Inte få stöd 

 

Ge stöd 

 

Möjligheter Hinder   

 

 

 

  

 

Få Stöd/Inte få stöd 

 

Möjligheter 

Det finns ett starkt samband (p<0,001) mellan ett kreativt arbetsklimat som är 

personalorienterat och sjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse. Här har 

närmaste chefens ledaregenskaper stor betydelse (Sellgren, Ekvall & Tomsson, 2008; 

Koetzer et al. 2006). Det upplevdes som positivt på arbetstillfredsställelsen när 

sjuksköterskors intressen togs på allvar av arbetsledningen. Detta stöd inkluderar att 

bli lyssnad på och förses med tillräcklig och adekvat information (Morgan & Lynn, 

2009; Cortese, 2007). Relationen till närmaste chef beskrevs av sjuksköterskorna som 

tillfredsställande då hon/han fick feedback på sitt arbete samt om chefen visade på ett 

hänsyn för sjuksköterskors livssituation utöver det på arbetet. Det upplevdes också 

som positivt då överordnade förde sjuksköterskors talan som grupp eller en enskild 

sjuksköterska, då de upplevde att de ej blev behandlade på ett önskvärt sätt av tex 

doktorer, administrativ organisation och patienter (Cortese, 2007).  

 

På vilket sätt sjuksköterskearbetet är organiserat påverkar sjuksköterskans upplevelse 

av arbetstillfredsställelse. Ett patientnära arbetssätt möjliggör för sjuksköterskan att 

organisera arbetet på ett sätt som är till gagn för patienten (Mäkinen et al. 2003; 

Stuart, Jarvis & Daniel, 2008). Mäkinen et al. (2003) menar att ett patientnära 

arbetssätt, goda möjligheter att dokumentera omvårdnaden och ansvar för 

patientvården bidrar till sjuksköterskors tillfredsställelse med arbetsledning. Det får 

också positiva effekter på personlig utveckling och samarbete med andra 

yrkesgrupper. Sjuksköterskor som arbetar på mindre enheter och de med tillfällig 

anställning rapporterar en högre tillfredsställelse med arbetsledning än de med fast 

anställning och de sjuksköterskor som arbetar på större enheter. Vidare upplever 

sjuksköterskor på mindre enheter större tillfredsställelse med den personliga 

utvecklingen jämfört med de som arbetar på större enheter (Mäkinen et al. 2003). 

 

Sjuksköterskor känner tillfredsställelse i sitt arbete då de upplever sig själva som 

viktiga för att vård och behandling ska fungera effektivt tillsammans med andra 

yrkesgrupper (Cortese et al. 2007; Sellgren et al. 2008; Gardulf, 2008; Kacel et al. 

2005; Koetzer et al. 2006; Morgan & Lynn, 2009; Mäkinen et al. 2003; Stuart et al. 
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2008). Det upplevda sociala stöd från sina kolleger och andra yrkesgrupper som 

läkare, administratörer, sjuksköterskeassistenter bidrar till sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Kommunikation och respekt är viktigt i samarbetet, att bli 

tagen på allvar och värderad för sin åsikt och expertis var av stor betydelse för 

sjuksköterskorna (Cortese, 2007; Koetzer et al. 2006; Lamarche & Tullai-

McGuinness, 2009; Morgan & Lynn 2009). Tillräckligt med personal som tex fler 

sjuksköterskor, administratörer och sjuksköterskeassistenter som kan stödja 

sjuksköterskor bidrar till arbetstillfredsställelsen på ett positivt sätt (Morgan & Lynn, 

2009).  

 

Morgan & Lynn (2009) menar att autonomi är en viktig beståndsdel i 

professionalismen hos sjuksköterskor. Med autonomi avses här möjlighet att 

kontrollera arbetet genom att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Sjuksköterskor 

vill inte vara för kontrollerade av arbetsgivare och ha kontroll över beslutsprocessen 

inom ramen för sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskor vill kunna styra arbetstakten själva 

i omvårdnadsarbetet. I liknelse med erfarenhet inom yrkesrollen ses autonomi som 

något sjuksköterskan förtjänar och får lättare att utöva då hon växer i sin yrkesroll. 

Autonomi med möjlighet till ansvar och yrkesmässig utveckling är en betydande 

faktor för arbetstillfredsställelsen (Morgan & Lynn 2009). Detta innebär för 

sjuksköterskor ett utökat ansvar, ökad möjlighet till att fatta egna beslut, 

arbetsuppgifter som bidrar till utveckling, möjlighet att kunna byta 

avdelning/arbetsuppgifter och delaktighet i forskning/utveckling (Cortese, 2000; 

Kacel et al. 2005; Lamarche & Tullai-McGuinnes, 2009). 

 

Utveckling av den egna kompetensen i det vardagliga arbetet och att få användning 

för sin professionella kompetens samt omedelbar uppskattning och stöd från närmaste 

chef vid deltagande i utveckling och forskning, är faktorer som har betydelse för 

arbetstillfredsställelse menar Gardulf et al. (2008). Årligt utvecklingssamtal var 

viktigt för arbetstillfredsställelsen, där närmaste chef och medarbetare kan föra en 

dialog kring gemensamma och individuella mål. I andra arbeten utanför sjukvården 

har lönen och andra förmåner stor betydelse för upplevelsen av arbetstillfredsställelse 

och kvalitet (Morgan & Lynn, 2009). Morgan & Lynn (2009) menar att lönen inte 

nödvändigtvis är den huvudsakliga drivkraften för tillfredsställelse hos 

sjuksköterskor. Därmed inte sagt att den inte skulle ha betydelse, snarare verkar det 

som om de intervjuade sjuksköterskorna anser den mindre viktig jämfört med andra 

faktorer som påverkar deras upplevelse av arbetstillfredsställelse. De flesta 

klagomålen på lönen var att sjuksköterskor ansågs sig vara undervärderade i 

förhållande till erfarenhet inom yrket, brist på ersättning då de arbetade under 

obekväma arbetstider, under arbetsbelastning utöver det vanliga eller då de ansåg sig 

ha mindre betalt än kolleger som gjorde samma arbete (Morgan & Lynn, 2009). 

Möjlighet till karriär inom den egna professionen var enligt Gardulf et al. (2008) en 

faktor som har betydelse för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, men endast ett 

fåtal hade fått möjlighet att göra en personlig utvecklingsplan tillsammans med 

närmaste chef. Morgan & Lynn (2009) beskriver att sjuksköterskors uppfattning om 

karriärmöjligheter i huvudsak var deras möjligheter till att finna arbeten inom olika 

specialiteter inom och utanför yrket. Vad beträffar avancemang inom det egna yrket 

(klättra på karriärrstegen) var det inte så viktigt bland sjuksköterskorna kopplat till 

arbetstillfredsställelsen. Den egna personliga yrkesutvecklingen ansågs viktig och 

vilka möjligheter som fanns för den. Flera sjuksköterskor menade att yrket som sådant 

gav möjligheter att lära sig något nytt varje dag.  
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Hinder   

Den närmaste chefens ledarskapsstil bidrog till känsla av otillfredsställelse i arbetet 

om sjuksköterskors upplevde brist på erkännande i sitt arbete (Cortese, 2007; Morgan 

& Lynn, 2009). Brist på feedback och beröm ansågs påverka sjuksköterskors 

motivation och engagemang för sitt arbete negativt. Något som framträdde i Morgan 

& Lynns (2009) och Corteses (2007) intervjuer var att när besluts togs av ledningen 

som inte var förankrade på arbetsplatsen upplevde sjuksköterskor minskad 

arbetstillfredsställelse. Många distriktssköterskor kände missnöje med sitt arbete på 

grund av förändringar på kort tid inom hälso- och sjukvårdens organisation (Stuart et 

al. 2008). De kvalitativa studierna beskriver att sjuksköterskor ofta förväntas utföra 

arbetsuppgifter som skulle falla mellan stolarna. Ofta tillkom nya arbetsuppgifter som 

på ett outtalat sätt (av chefer, läkare) förväntades ingå i sjuksköterskans arbete utan att 

det fanns nedskrivet (Cortese, 2007; Morgan & Lynn, 2009; Stuart et al. 2008). 

“I almost fell like we´re a dumping ground sometimes for everybody´s  legislation. 

Just give it to the district nurses” (Stuart et al. 2008, s.3017). 

“I think nurses have become clean-up folks for everything that sort of falls through 

the cracks and you know if a hospital gets dinged on documentation, well the nurses 

are the ones that are supposed to document” ( Morgan & Lynn, 2009, s.406). 

 

Då det inte fanns tillräckligt med personal som kan stödja sjuksköterskan fick det en 

negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. När inte den inre bilden av vad en 

sjuksköterska borde göra stämmer överens med verkligheten upplevde de 

otillfredsställelse. Att utföra icke sjuksköterskeuppgifter istället för 

sjuksköterskeuppgifter upplevdes direkt otillfredsställande. Det kunde vara  

arbetsuppgifter som egentligen är ämnade för sjuksköterskeassistenter och 

sekreterare. Sjuksköterskorna upplevde att de blir ansvariga för mer än 

sjuksköterskearbetet (Morgan & Lynn, 2009). Samarbetet med läkaren uppfattades av 

sjuksköterskorna som otillfredsställande då de upplevde brist på erkännande och inte 

blev tagna på allvar i sin yrkesroll. När läkarens information till patienten var 

bristfällig ansågs det otillfredsställande av sjuksköterskor eftersom de ofta fick frågor 

av patienten som egentligen var läkarens ansvar (Cortese, 2007; Koetzer et al. 2006).  

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning har en stor inverkan på upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Att 

inte kunna utföra sitt dagliga arbete som man förväntas göra är frustrerande, en 

sjuksköterska förklarar det så här: 

 
”I don´t feel that I can work to my level of expertise and I can´t create the positive 

outcome that I could if I had more time, or more help, or fewer patients. And that is what 

really frustrating for me…because it is the patient who suffers” (Morgan & Lynn 2009, 

s.407).  

 

De intervjuade sjuksköterskorna angav att en ökande arbetsbelastning innebär att de 

måste utföra för många arbetsuppgifter på samma tid som tidigare och att risken för 

misstag ökar tex fel medicinering. Möjligheterna till en adekvat/bra relation till 

patienten minskar. För mycket övertid, stress och intensiva arbetspass med ett alldeles 

för högt arbetstempo, med för många patienter av intensiv/akut karaktär bidrog inte 

till arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskorna (Cortese, 2007; Koetzer et al. 2006; 

Morgan & Lynn, 2009; Stuart et al. 2008) 
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“If we dont´t write it that day, you´re into the next day. The phones go immediately at 8 

o´clock. It´s all the way through. You go to your patients. They´ve all got something they 

want, that they don´t do for themselves. You wake up worrying about did you remember 

to do something for somebody? That´s the stress level. It´s one that we live with because 

that´s how we´ve always been, but I don´t think it´s good” ( Stuart et al. 2008, s. 3016). 

 

Behöva ge avkall på viktiga arbetsuppgifter som inte är av akut art på grund av en hög 

arbetsbelastning påverkar också sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

Sjuksköterskor förväntas utföra mer arbete med minskade resurser. Generellt sett 

består otillfredsställelsen i att inte kunna fullgöra sina arbetsuppgifter vad gäller 

patientvården och avdelningsarbetet. Att utsättas för tids- och energipress gör att 

många sjuksköterskor beskriver sitt arbete i termer som överlevnad. De tenderar att 

bara hinna göra det nödvändigaste. Det nödvändigaste beskrivs som det arbetsgivaren 

uppfattar som viktigast men inte alltid det som sjuksköterskorna själva uppfattar som 

viktigast. Sjuksköterskor blir frustrerade av att inte kunna utföra ett arbete som 

motsvarar deras personliga uppfattning om standard /kvalitet i arbetet (Koetzer et al. 

2006; Morgan & Lynn, 2009; Stuart et al. 2008). När chefer inte är närvarande i 

pressade svåra situationer som sjuksköterskorna befinner sig i upplevs det som 

otillfredsställande av sjuksköterskorna att närmaste chef inte visar intresse och bidrar 

med sitt stöd/förslag på lösningar (Cortese, 2007). 

 

Ge Stöd 

 

För sjuksköterskorna är det viktigt att tillhöra en professionell yrkesgrupp med hög 

standard och moraliska ideal, att känna yrkesstolthet i vårdandet och utveckla sin 

kompetens genom utbildning och yrkeserfarenhet (Morgan & Lynn, 2009). Att kunna 

vara professionell och ge god omvårdnad sätts högt i förhållande till 

arbetstillfredsställelse visar Kacel et al. (2005) i sin kvantitativa undersökning. 

Sjuksköterskeyrket karakteriseras av att kunna stödja patienten på sådant sätt att det 

bidrar till dennes välbefinnande (Cortese, 2007; Morgan & Lynn, 2009; Stuart et al. 

2008) som i den här intervjun: “That´s where we get our biggest job satisfaction, is 

patient care, because that´s what we came in to nursing for, was to look after people” 

( Stuart et al. 2008, s. 3016) 

 

Morgan & Lynn (2009) menar att för sjuksköterskorna är det viktigt att kunna göra de 

små saker som bidrar till en väsentlig skillnad i deras tillfredsställelse i att vårda 

patienterna. Enligt Morgan & Lynn (2009) är en stor gemensam nämnare i 

intervjuerna hur tillfredsställande det är för sjuksköterskan att stödja patienten. En 

intervjuad säger: 

 
 “I know this sounds corny, but being able to help people (is what is satifying).When you 

feel like you´ve made them more comfortable, or their family more comfortable with 

what´s going on with them, then that´s the part I do like” (Morgan & Lynn, 2009, s.404). 

 

En annan betydande tillfredsställelsefaktor var positiv förändring i fysiskt eller 

psykiskt tillstånd hos patienten. Det här området belyser sjuksköterskors 

tillfredsställelse i att finna lösningar i omvårdnadsarbetet för att kunna förbättra för 

patienten. En sjuksköterska uttrycker det så här: “I guess what gives me the greatest 

pleasure is when I´m able to intervene and prevent something from getting worse for 
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the patient. I actually start recognizing things and I feel like I´m making a difference” 

(Morgan & Lynn, 2009, s.404). 

 

I intervjuerna med sjuksköterskorna framkom att många kände tillfredsställelse med 

att handleda andra sjuksköterskor övrig personal/agera mentor. En sjuksköterska 

relaterade till hur hon kände sig som ny i yrket och upplevde det positivt att kunna 

stödja en ny sjuksköterska genom svårigheter som förknippas med att vara ny i sitt 

yrke (Morgan & Lynn, 2009). Det kändes också tillfredsställande att handleda och 

stödja sjuksköterskestuderande (Cortese, 2007). Att undervisa patienterna angående 

deras vård, behandling eller sjukdom ansågs också givande för sjuksköterskorna 

(Morgan & Lynn, 2009). “I really get a lot of satisfaction when I can teach  

somebody something and they say ´Wow, now one  ever explained it to me that way 

before, now I understand it a little bit better”(Morgan & Lynn, 2009, s.405). 

 

Relationer med patienter och deras anhöriga ansågs bidra till arbetstillfredsställelsen 

då sjuksköterskorna fick uppskattning, då patienter/anhöriga uttryckte tacksamhet, 

erkännande för sjuksköterskans roll och arbete och när kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient/anhöriga upplevdes som professionell och fungerande 

avseende meningsfull information och undervisning om vård och behandling 

(Cortese, 2007; Stuart et al. 2008). Otillfredsställelse i relationen med patienten och 

deras anhöriga fanns i de fall när sjuksköterskorna utsattes för orättvisa anklagelser 

Även när följsamhet av ordinationer och behandlingar hos patienter och anhöriga var 

sämre upplevdes otillfredställelse. Detta skapade många gånger frustration hos 

sjuksköterskorna (Cortese, 2007). Att agera som patientens advokat var en annan 

viktig komponent i vården som gav sjuksköterskorna tillfredsställelse. Trots att 

sjuksköterskor kan vara oense med läkare, administratörer eller själva organisationen 

kände sjuksköterskorna tillfredställelse i att kunna företräda patienten och särkilt i de 

fall då patienten inte klarade av detta själv (Morgan &Lynn, 2009). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Vi fann att arbetstillfredsställelse är ett komplext fenomen. För att samla och 

sammanställa kunskaper inom det valda området fann vi att en litteraturöversikt av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar var den metod som bäst svarade på vårt syfte. 

Valet att göra en litteraturöversikt gjordes för att få en bild om vad som finns inom 

forskningsområdet ur ett brett perspektiv. Artiklarna härrör från olika geografiska 

områden, där sjukvårdssystemet kan vara olika uppbyggt. Sjuksköterskors 

arbetsområde ser olika ut i olika länder. Däremot kan ländernas levnadsstandard 

betraktas som likvärdig. Vår intention har varit att ge ökade insikter inom området 

med betoning på att beskriva och inte leverera en total översikt av området, därför 

känns metoden lämplig för en uppsats på C-nivå. En annan metod som kunnat 

användas hade varit en empirisk studie med intervjufrågor direkt till sjuksköterskor 

vilket hade kunnat medföra mer djup och förståelse för området som beskrivs. 
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Engelskspråkig litteratur granskades för resultatet. Det var ibland svårt att finna en 

korrekt svensk översättning då det i båda språken fanns flera synonymer att välja 

bland. Då fick vår egen förståelse från texten styra vilket ord som till sist valdes och 

ansågs passa bäst in i sammanhanget. Sökningen av artiklar var inte alltid lätt och den 

var tidskrävande, men efter upprepade försök och sökning från övergripande till mer 

begränsad sökning hittades relevant material för vår studie. Viss hjälp med sökning 

och att lära känna databaserna bidrog bibliotekets personal med. De kvalitativa 

artiklarna som analyserades för arbetet svarade på hur sjuksköterskan upplever 

arbetstillfredsställelse ur olika perspektiv medan de kvantitativa utgick från mätbara 

aspekter på arbetstillfredsställelse. I båda typerna av artiklar fanns relevant material 

för vårt resultat. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Få stöd/inte få stöd 

Att få stöd är viktigt för arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor. Det innebär att 

sjuksköterskor upplevde ett stöd från närmaste chef i sitt dagliga arbete med en rimlig 

arbetsbelastning och tillräckliga resurser för att kunna utföra en god och säker vård. 

Arbetsgivaren har som tidigare nämnts en skyldighet att förena hälso- och 

sjukvårdslag med arbetsmiljölag, då dessa är jämbördiga lagar (Nitzelius & Söderlöf, 

2008). Faktorer i arbetsmiljön och hos sjuksköterskan själv påverkade upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse både positivt och negativt. Wiklund (2006) betonar 

sjuksköterskans förmåga till egenvård som en viktig utgångspunkt för att kunna vara 

professionell och må bra i sitt arbete.  

 

Ledarskap och organisation togs upp som betydelsefulla faktorer i studierna. 

Organisationsförändringar sker ständigt. Det är viktigt att beslut och förändringar är 

förankrade hos medarbetarna vilket också framträdde bland sjuksköterskorna i 

Morgan & Lynn (2009) och Corteses (2005) intervjuer med sjuksköterskor. 

Relationen till chefen beskrevs av sjuksköterskorna som tillfredsställande då hon/han 

fick feedback, detta inkluderar att bli lyssnad på och förses med tillräcklig och 

adekvat information. Motsatt blev effekten vid brist på feedback och beröm med 

minskat engagemang och motivation för sitt arbete som följd visade studierna. 

Personalens engagemang är viktigt för att patienten ska bli nöjd. Patientnärmre vård, 

där patienten sätts i centrum, där miljön och organisationen runtomkring är anpassad 

efter patienten och inte tvärtom påverkar vården och arbetstillfredsställelsen hos 

sjuksköterskan positivt, något som Mäkinen et al. (2003) och Stuart et al. (2008) visar 

i sina studier.  

 

Sparbeting hänger ständigt över vården, den anses kosta för mycket. Den tekniska 

utvecklingen och forskning gör att högspecialiserad vård kan bedrivas på en helt 

annan nivå än tidigare och som också innebär ökade kostnader för samhället. 

Rönnberg (2005) menar att patientens möjligheter att påverka vården har stärkts under 

1900-talet och att den trenden håller i sig in på 2000-talet och fortsätter att påverka 

morgondagens sjukvård. Ett tydligt exempel på patientens förstärkta ställning är 

möjligheten att kunna välja vårdgivare och utarbetandet av vårdgarantier som 

garanterar vård och behandling inom en preciserad tid. Svårigheten är att förena en 
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god vård med begränsad ekonomi, att använda resurserna på ett optimalt sätt och göra 

de prioriteringar som krävs. 

 

Sjuksköterskor får prioritera i sitt dagliga arbete med patienterna. Arbetsuppgifter får 

vänta för att arbetsbelastningen är hög. Studierna visade att sjuksköterskor upplevde 

otillfredsställelse då de fick ge avkall på viktiga arbetsuppgifter som inte var av akut 

art på grund av en hög arbetsbelastning. Arbetet beskrevs av sjuksköterskorna i termer 

som överlevnad och att bara hinna göra nödvändigaste, det upplevdes frustrerande av 

sjuksköterskorna att inte kunna utföra ett arbete som motsvarade deras personliga 

uppfattning om kvalitet i arbetet. Då rör det sig oftast om prioriteringar som inte är av 

direkt akut art men som ändå ska ses som betydelsefulla i patientvården (Koetzer et 

al. 2006; Morgan & Lynn, 2009; Stuart et al. 2008). Faran är att det i förlängningen 

kan äventyra patientsäkerheten, eftersom vårdandet bedrivs med en löpande band 

mentalitet, där korta möten, punktinsatser utan en djupare innebörd bedrivs och där 

själva närheten till patienten går förlorad. Eriksson (2000) och Wengström (2008) 

lyfter fram det mänskliga mötet mellan patient och vårdare som det centrala i 

vårdrelationen och Eriksson (1988) menar att det är avgörande för vårdens kvalitet.  

 

Sjuksköterskors kompetens bör användas på rätt sätt. Sjuksköterskor i studierna 

upplevde missnöje och otillfredsställelse med att utföra arbetsuppgifter som 

egentligen kan göras av någon annan yrkeskategori (Cortese ,2007; Stuart et al. 2008; 

Morgan & Lynn 2009). Det som är mest frustrerande med dessa arbetsuppgifter är att 

de oftast inte för oss närmare patienten utan snarare tvärtom och sjuksköterskans 

profession kommer inte till sin fulla rätt. Det kan inte ses som att arbetsgivaren 

använder sina resurser på ett optimalt sätt.  

 

Flera studier visar hur viktigt det är för arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor att 

få stöd från kollegor och andra yrkesgrupper, att bli tagen på allvar och värderad för 

sin åsikt och sitt yrkeskunnande (Cortese, 2007; Koetzer et al. 2006; Lamarche & 

Tullai-McGuinness, 2009; Morgan & Lynn, 2009). Samarbetet med läkaren, 

arbetsbelastning och autonomi lyftes fram i en meta-analys av 31 studier 

representerad med 14 567 sjuksköterskor som de områden som hade störst betydelse 

för sjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse (Soeken & Zangaro, 2007).  

 

Morgan & Lynn( 2009) liknar erfarenhet inom yrkesrollen med autonomi som de 

menar är något sjuksköterskan förtjänar och får lättare att utöva då hon växer i sin 

yrkesroll. Koppling kan göras till Benner (1984) som menar att sjuksköterskan 

genomgår fem stadier från att från början av sin yrkeskarriär vara novis till att så 

småningom efter ett antal år bli expert. Novisens handlande styrs till största delen av 

regler eftersom de ofta inte har erfarenhet från de situationer de träffar på. 

Expertsjuksköterskan använder sig istället av sin erfarenhetsbakgrund och 

urskillningsförmåga för att få en helhetsbild av den aktuella situationen och finna 

adekvata lösningar för uppgiften (Benner, 1984). Med bakgrund av detta väcks frågan 

om sjuksköterskor som är nya i sitt yrke upplever arbetstillfredsställelse annorlunda 

jämfört med sina mer erfarna kollegor.  

 

Gardulf et al. (2008) betonar utvecklandet av den egna kompetensen i det vardagliga 

arbetet och att närmaste chef kan ge omedelbar feed-back på forskning som bedrivs 

också har betydelse för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Forskning och 

utveckling associeras ofta med högskolevärlden och frågan är hur forskning kan 
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integreras i vårdverkligheten på den egna arbetsplatsen. Det upplevs ibland som om 

det finns ett glapp mellan den vårdvetenskapliga forskningen och vårdverkligheten. 

De brister som finns på arbetsplatserna kan enligt vårt sätt att se det generellt handla 

om brist på kunskap, tid och intresse hos chefer och sjuksköterskor vad den senaste 

omvårdnadsforskningen visar. Finansiellt stöd kan finnas och det gäller att hitta ett 

gemensamt område att forska inom som är evidensbaserat och som sjuksköterskor och 

arbetsgivare anser prioriterat. En arbetsplats som prioriterar forskning, lärande och 

utveckling verkar stimulerande på vårdpersonalen och troligen förbättras vården för 

patienterna som är det centrala i arbetet. I Socialstyrelsens Hälso-och 

sjukvårdsrapport (2009) ställs allt högre krav på personalens kompetens. Frågor som 

kompetensutveckling och karriärutveckling kommer att vara viktigare inom vården än 

idag. 

 

Ge stöd 

För att kunna ge stöd är det viktigt att få stöd, vilket har stor betydelse för 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. För sjuksköterskor är det angeläget att kunna 

stödja patienten och anhöriga och att miljön runtomkring möjliggör ett sådant 

arbetssätt. Studierna visade att det var viktigt för sjuksköterskorna att de kunde vara 

professionella och kunde stödja patienten på ett sådant sätt att det bidrog till dennes 

välbefinnande. Sjuksköterskorna själva upplevde då en känsla av 

arbetstillfredsställelse. Vidare upplevde sjuksköterskor att det också var 

tillfredsställande att handleda andra sjuksköterskor övrig personal/agera mentor och 

undervisa patienten ( Cortese, 2007; Morgan & Lynn, 2009; Kacel et al. 2005; Stuart 

et al. 2008). Morgan & Lynn (2009) framhåller sjuksköterskans betydelse i att agera 

patientens advokat. Ofta får sjuksköterskan föra patientens talan. Det kan vara frågor 

de inte vågar ställa till läkaren på ronden och som sjuksköterskor får tydliggöra och 

återkomma till i diskussioner både med läkare, patient och anhöriga. 

 

Klagomål rörande vård och behandling, långa väntetider och den besvikelse patienten 

känner är sådant sjuksköterskor möter. Vårdverkligheten ser ofta annorlunda ut på 

grund av hög arbetsbelastning, tidspress och för lite personal i relation till det uppdrag 

som är ställt från arbetsgivare, politiker och samhällsmedborgare. Vådvetenskapen 

betonar mötet med patienten som det centrala i vårdandet. Att ha patientens bästa för 

ögonen gör att sjuksköterskor tänjer på sig för att leva upp till de högt ställda krav 

som finns på deras profession. Det visar också på sjuksköterskans viktiga roll i 

omvårdnadsarbetet med engagemang och ansvarskännande förmåga. Det är ett 

betydelsefullt yrke som påverkar andra människors liv.  

 

Praktiska implikationer 

 

Det är viktigt att som sjuksköterska uppleva arbetstillfredsställelse för att kunna 

behålla sitt engagemang genom yrkeslivet. Upplevelsen av arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskan är en resurs för vårdandet, att ta tillvara på bästa sätt. Arbetsgivaren 

har en viktig roll i att se till att sjuksköterskan får stöd i sitt arbete med patienterna så 

att hon/han också kan ge stöd till patienterna vad gäller information, undervisning, 

inge trygghet och bedriva en patientsäker vård. Det är därför angeläget att 

sjuksköterskans arbetsmiljö ses över, att det blir en lärande miljö med rimlig 
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arbetsbelastning och som främjar goda kontakter bland personalen. Några förslag till 

förbättringsarbete kan vara: 

 

 Se över sjuksköterskans arbetsmiljö så att det patientnära arbetet bibehålls och 

uppmuntras. En arbetsmiljöskala kan användas med områden som relationer, 

personlig utveckling och organisationsförändringar.  

 

 Finna arbetsredskap för att mäta sjuksköterskors arbetstillfredsställelse.  

 

 Utvecklingsarbete och forskning införlivas och möjliggörs i det dagliga 

arbetet. 
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Översikt av analyserade artiklar     Bilaga 1 
 

Artikel Perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Job satisfaction of 

Italian nurses nurses: an 

exploratory study; 

Författare: Cortese 

Claudio G 

Tidsskrift: Journal of 

nursing management 

Årtal: 2007 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvalitativ 

Problem 

En hög nivå av 

arbetstillfredsställelse är 

relaterat till en känsla av 

välbefinnande, produktivitet, 

och patienttillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse anses 

minska sjukfrånvaro och 

uppsägningar. 

Syfte 

Urskilja faktorer som 

sjuksköterskor upplever som 

tillfredsställande samt 

otillfredsställande i sitt arbete.  

 

 

Metod 

Intervjuer med 

64 

sjuksköterskor 

på 3 sjukhus i 

norra Italien 

Narrativ 

intervjuteknik. 

Analys 

Intervjuerna 

analyserades i tre 

steg för att finna 

faktorer som ger 

arbetstillfredsstäl

lelse, samt 

faktorer som ger 

missnöje 

 

Fem arbetstillfredsställande faktorer kan 

urskiljas: 

Arbetsinnehåll, professionella relationer, 

ansvar, professionell utveckling och 

autonomi, relationer med patienter och 

anhöriga samt relationer med 

chefer/överordnade. 

Fyra faktorer som sjuksköterskorna i 

intervjuerna var missnöjda med var: 

Ledarskapsstil, organisation, relationen med 

läkaren samt relationen med patienten. 

  

I undersökningen framkommer att 

kommunikationen mellan chef och sjuksköterska 

är bristfällig. Många gånger upplever 

sjuksköterskan mer stöd från kolleger än från 

chefen. 

Det anses viktigt att förbättra organisationen av 

sjuksköterskor för att öka arbetstillfredsställelsen. 

Förbättringsområden är att nyttja de mänskliga 

resurserna på ett optimalt sätt genom att stärka 

ledarskapet så att sjuksköterskan får en klar 

roll/befattningsbeskrivning, motivationen tas 

tillvara, att skapa en ”lärande” organisation, där 

ledaren har en stödjande roll.  

 

Titel: Leadership 

behaviour of nurse 

managers in relation to 

job satisfaction and work 

climate 

Författare: Fransson 

Sellgren S, Ekvall G och 

Tomson G 

Tidskrift: Journa of 

nursing manegement 

Årtal 2008 

Sjukskötersk

eperspektiv, 

samt andra 

underordnad

e på en 

vårdenhet 

Kvantitativ 

Problem 

Bristen på sjuksköterskor är en 

utmaning för arbetsgivare i 

hela världen. Ledarskapet är 

en viktig del för en attraktiv 

arbetsplats 

Syfte 

Studien syfte är att undersöka 

hur ledarskapet påverkar 

arbetstillfredsställelse och ett 

kreativt arbetsklimat 

Metod 

Tre olika 

frågeformulär 

angående 

ledarskapsuppför

ande, kreativt 

arbetsklimat och 

arbetstillfredsstäl

lelse lämnades 

till 770 

sjuksköterskor 

vid ett stort 

universitetssjukh

us 

Analys 

Statistisk 

beräkning  

Underordnade med en chef som betraktades 

som ”super” hade högst rang på 

arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan 

ledarskap och ett kreativt arbetsklimat är 

större än mellan ledarskap och 

arbetstillfredsställelse. Sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och ett kreativt 

arbetsklimat är starkt. Slutsatsen är att 

studien visar att relationen mellan en kreativ 

arbetsplats och arbetstillfredsställelse är 

stark. Chefens egenskaper att leda har en 

stor effekt på arbetsklimatet 

Alla värden i studien visar signifikans med 

p<0,001 utom i förhållande till autonomi 

Sjuksköterskor och annan personal som upplever 

arbetstillfredsställelse är viktigt för att kunna 

erbjuda hög kvalitet och patientsäkerhet. 

Ledarskapet är a och o för en kreativ arbetsmiljö. 

Man anser också att autonomi är en faktor, som 

kommer inifrån och är svårare att påverka.  

Ledarskapet behöver utvecklas till att bli en 

allround-ledare, som bryr sig om människor, är 

intresserad av produktivitet och kan hantera 

förändringar. Uppmuntran av idéer och initiativ är 

viktigt för att personal, sjuksköterskor ska se sitt 

arbete som utvecklande 

 

 



 

Titel: Factors of 

importance for work 

satisfaction among nurses 

in a university hospital in 

Sweden. 

Författare: Gardulf A; 

Orton M; Eriksson LE; 

Undén M; Arnetz B; 

Kajermo KN; Nordström 

G 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences,  

Årtal 2008  

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvantitativ 

Problem 

Det finns en brist på 

sjuksköterskor i många länder. 

I Sverige finns sjuksköterskor 

lämnar yrket 

Syfte 

Undersöka viktiga faktorer för 

sjuksköterskor vid ett 

universitetssjukhus för att 

uppleva arbetstillfredsställelse 

Metod 

833 

sjuksköterskor 

anställda på ett 

universitetssjukh

us svarade på två 

olika 

frågeformulär 

Analys 

Statistisk analys 

5 faktorer. 

1-proffessionell kompetens är användbar. 

2-känsla av tillfredsställelse vid omedelbar 

bekräftelse från chef vid forskning o 

utveckling av sjuksköterskor.. 

3-möjlighet att utveckla den egna 

kompetensen i det vanliga jobbet. 

4-karriärmöjlighet i den egna professionen 

5- årligt utvecklingssamtal med närmaste 

chef 

De flesta faktorer i studiens resultat visar 

signifikans med p<0,001. Några enstaka 

faktorer visar p-med högre värden upp mot p 

<0,035 

Studien visade att sjuksköterskor var missnöjda 

med den brist på uppmuntran de fick för 

yrkesmässig utveckling. Kompetensutveckling är 

viktig för arbetstillfredsställelse. Brist kan bidra till 

att man lämnar yrket. Största 

arbetstillfredsställelsen får sjuksköterskor genom 

patientarbetet har studier visat. Endast ca hälften 

av sjuksköterskorna ansåg att de fick uppmuntran 

från chefen att delta i forskning och utveckling. 

Mer uppmärksamhet behövs för att utveckla att 

kreativt ledarskap. Årligt utvecklingssamtal är ett 

bra sätt. Ett annat sätt är att implementera modeller 

för kompetens och karriärutveckling. Ett problem 

inom svensk sjukvård är att det finns relativt få 

äldre erfarna avdelningsföreståndare med 

inflytande i organisationen. 

Titel: Measurement of 

nurse practitioner job 

satisfaction in a 

Midwestern state. 

Författare: Kacel B; 

Miller M; Norris D 

Tidskrift: Journal of the 

American Academy of 

Nurse Practitioners 

Årtal 2005 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvantitativ 

Problem 

Att förstå faktorer som 

inverkar på 

arbetstillfredsställelsen är 

viktigt både för anställda och 

arbetsgivare för att kunna 

utveckla arbetsplatsen 

Syfte 

Beskriva den nuvarande nivån 

av arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor i en stat i 

mellanvästern  i USA 

Metod 

Frågeformulär, 

MNPJSS. 

Svarsfrekvensen 

var 63%. (250 st 

i urvalet) 

Analys 

Beskrivande 

statistik 

användes. 

Teoretiska grund 

var Herzbergs 

teori för 

arbetstillfredsstäl

lelse. (Herzberg, 

1966) 

Sjuksköterskor är mest nöjda med inre 

faktorer, som uppskattning, utveckling, 

autonomi, patientgrupper, möjlighet att ge 

vård med kvalitet. Författaren har utgått 

från en skala 1-6 där 6 betyder mycket nöjd 

och 1 betyder mycket missnöjd. Utifrån 

detta beräknades spridningen 

(Standardavvikelsen) till mellan 0,78- 0,85. 

De var minst nöjda med yttre faktorer som, 

tid, ekonomi, brist på inflytande inom 

forskning, brist på tid att delta i 

professionella grupper för utveckling. 

Spridningen (standardavvikelsen) var 

mellan 1,32-1,52.  

Störst tillfredsställelse visade yngre 

sjuksköterskor med <1 år i yrket. 

 

Sjuksköterskor med mindre än ett års erfarenhet 

hade höga värden för arbetstillfredsställelse, vilket 

sjönk för ju fler år man arbetat. Detta kan betyda 

mycket för sjuksköterskans roll, hur nya 

medarbetare påverkas av varandra. Missnöje 

uppmuntrar inte sjuksköterskor till 

vidareutbildning och kan leda till att 

sjuksköterskor lämnar yrket. Mer forskning behövs 

för att jämföra graden av arbetstillfredsställelse 

med graden av autonomi. Ett kreativt arbetsklimat 

där forskning och professionell utveckling 

uppmuntras är viktigt för framtiden 

Titel: Percieved Nursing 

Work Environment of 

Acute Care Pediatric 

Nurses 

Författare: Koetzer AM; 

Koepping DM; Leduc K 

 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvantitativ 

Problem 

Sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse är ett 

komplext fenomen och 

innefattar faktorer i 

arbetsmiljön. 

Otillfredsställelse bland 

Metod 

145 

sjuksköterskor 

på 3 pediatriska 

avdelningar                   

(med olika 

inriktningar) från 

WES innehåller 3 områden; 

 1-Relationer 

 2-Personlig utveckling 

 3-Organisationsförändringar 

 Inom dessa finns undergrupper som 

engagemang, stöd från chefer och 

arbetskamrater, autonomi, arbetsbelastning, 

Läkarsamarbete och arbetsbelastning var de 

områden som sjuksköterskorna var minst nöjda 

med i studien. Sjuksköterskorna önskade även 

minskad arbetsbelastning. Äldre sjuksköterskor 

kan ha en annan uppfattning om arbetsmiljön än de 

som är nya i sitt yrke. Det är viktigt att 

arbetsgivare förstår vad som påverkar 



 

Tidskrift: Pediatric 

Nursing 

Årtal: 2006  

sjuksköterskor är vanligt. 40 

% uppvisar stressymtom. 

Stressnivåerna hos 

sjuksköterskor överstiger de 

normala för vårdpersonal i 

allmänhet. Många planerar att 

söka nytt arbete inom ett år. 

Detta innebär stora kostnader 

för samhället samt inverkan på 

vårdkvalitet och effektivitet. 

Syfte 
Beskriva och jämföra 

sjuksköterskors upplevda 

(aktuella) arbetsmiljö och 

deras ”ideala” arbetsmiljö. 

 

ett stort statligt 

barnsjukhus i 

USA erbjöds att 

delta i studien. 

53% svarade. En 

arbetsmiljöskala 

WES (work 

environment 

scale) har 

använts i 

frågeformuläret 

Analys 

Beskrivande 

statistik 

arbetsuppgifter, stöd från läkare, kontroll 

och tydlighet.  

Arbetsbelastning och läkar-

sjuksköterskesamarbetet var de områden 

som visade på störst skillnad mellan den 

faktiska och den ”ideala” arbetsmiljön”. 

Resultatet i studien visar signifikans med p 

< 0,001 

sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljön för att 

kunna förbättra den och på så sätt minska stress 

och otillfredsställelse bland sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor som är delaktiga i beslutsprocessen 

kan också bidra till en betydelsefull förändring. 

Titel: Canadian Nurse 

Practioner Job 

Satisfaction 

Författare: Lamarche K 

och  Tullai-McGuinnesss 

S 

Tidskrift: Nursing 

Leadership 

Årtal 2009 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvantitativ 

Problem 

Brister i hälso- och 

sjukvårdssystemen riskerar att 

sjuksköterskor lämnar yrket 

eller får sämre hälsa och 

vårdkvaliten blir sämre 

Syfte 

Undersöka nivån av 

arbetstillfredsställelse och dess 

samband med yttre och inre 

faktorer för 

arbetstillfredsställelse bland 

canadensiska ssk inom 

primary heath care 

Metod 

MNPJSS 

frågeformulär, 

samt Minnesota 

satisfaction 

questionnaire. 

Urvalet blev 162 

sjuksköterskor 

Analys 

Beskrivande 

statistik 

Mest inflytande för övergripande 

arbetstillfredsställelse hade de yttre 

faktorerna delaktighet/arbetsgemenskap, p 

=0,2 och de inre faktorerna 

utmaning/självbestämmande, p=0,4. Dessa 

fynd överensstämde med Herzberg´s Dual 

factor of  job satisfaction. 

Resultatet visar signifikans 

 

Lägst värden i den här studien fick yttre faktorer, 

som lön. 

Viktigt för framtida utveckling av sjuksköterskans 

roll är att politiker och ledning arbetar med 

utveckling av autonomi, utmaningar i arbetet, 

utförande, tid för patientvård. Arbeta med 

standardverktyg för att mäta arbetstillfredsställelse 

på arbetsplatsen 

Titel: Satisfaction in 

nursing in the context of 

shortage 

Författare: Morgan JC; 

Lynn MR 

Tidskrift: Journal of 

Nursing Management 

Årtal: 2009 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvalitativ 

Problem 

Bristen på sjuksköterskor gör 

det viktigt att ta reda på vad 

som ger arbetstillfredsställelse 

och hur arbetsgivaren  kan  få 

sjuksköterskor  att stanna kvar 

i yrket 

Syfte 
Beskriva de centrala faktorer 

som sjuksköterskor uppfattar 

Metod 

20 

sjuksköterskor i 

olika åldrar  

intervjuades. De 

arbetade på 2 

sjukhus, ett 

medicinskt 

center och en 

långvårdsavdelni

Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

påverkas av både inre och yttre faktorer. De 

inre delas in i  

1: Humanistisk vård med undergrupperna a) 

stödja patienten b) göra skillnad c) 

undervisa patienten d) agera patientens 

advokat. 2: Professionella ideal med 

undergrupperna a) yrkesstolthet b) 

autonomi c) bibehålla professionalitet d) 

mentorskap/ vara handledare e) respekt för 

Sjuksköterskor finner det svårt att göra mer med 

minskade resurser och är frustrerade att de inte kan 

utföra den vård de är utbildade till. Det är viktigt 

att arbetsgivare inte enbart fokuserar på de yttre 

faktorerna som påverkar sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Arbetsbelastning har en stor 

inverkan på arbetstillfredsställelsen. 



 

som viktiga i 

helhetsbedömningen av sitt 

yrke. Studien belyser hur 

sjuksköterskebristen (avser 

inte enbart brist på antal 

sjuksköterskor utan även brist 

på erfarna sjuksköterskor) 

påverkar upplevelsen av 

arbetstillfredsställelsen. 

ng i en sydöstlig 

delstat i USA 

Analys 

Kvalitativ 

analys. 

Huvudteman och 

subteman  

yrket. 

De yttre faktorerna delas in i lön, 

karriärmöjligheter, samarbete med läkare, 

medarbetare, kollegor, administrativ 

personal, arbetsbelastning och resurser. 

Titel:  
Organization of nursing 

care as a determinant of 

job satisfaction among 

hospital nurses 

Titel: 

Författare: 

Mäkinen A; Kivimäki M; 

Elovainio M; Virtanen M; 

Bond S 

Tidskrift:  
Journal of nursing 

Management 

Årtal 2003 

Sjukskötersk

eperspektiv 

Kvantitativ 

Problem 

Olika vårdmodeller kan 

associeras med 

arbetstillfredsställelse 

Syfte 

Den här studien belyser 

relationen mellan 

arbetsmodell/ organisation och 

arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor. 

Metod 

Frågeformulär 

till 26 

avdelningssköter

skor och 568 

sjuksköterskor 

på vårdavdelning 

ar med 26 

sängplatser. 

12 avdelningar 

arbetade med 

primary nursing 

och 14 

avdelningar 

enligt team 

nursing modell. 

Svarsfrekvensen 

låg på 84 %. 

Kriterier var att 

arbetsmodellerna 

skulle vara väl 

etablerade  

Analys 

Statistisk analys 

Patientcentrerad vård,  möjligheten för 

sjuksköterskor att dokumentera och ansvara 

för patienten bidrar till att sjuksköterskor 

känner mer tillfredsställelse med 

arbetsgivare och den personliga 

utvecklingen. 

Arbetstillfredsställelse delades in i 3 skalor 

efter hur nöjda sjuksköterskorna var med a) 

arbetsgivare b) medarbetare c) personlig 

utveckling. 

Respektive variabel visar en signifikans 

med p <0,001-p<0,05 

Ett patientnära arbetssätt bidrar till att 

sjuksköterskor känner större arbetstillfredsställelse 

för arbetsgivare, medarbetare och med den egna 

personliga utvecklingen. Ett patientnära arbetssätt 

ökar sjuksköterskans autonomi jämfört med andra 

arbetssätt och det möjliggör för sjuksköterskan att 

dokumentera och planera omvårdnaden för 

patienten på ett bättre sätt. 

Titel: A ward without 

walls? District nurses 

perceptions of their 

workload management 

priorities and job 

satisfaction 

Författare: 

Sjukskötersk

eperspektiv. 

Kvalitativ  

Problem 

Distriktssköterskor ställs inför 

allt större krav pga att fler 

svårt sjuka vårdas i hemmet, 

samt allt fler äldre i 

befolkningen 

Syfte 

Metod 

 fokusgrupper, 

individuella 

intervjuer. 31 

deltagare. 

Analys 

Analys från 

Tre huvudteman 

1. Distriktssköterskans prioriteringar 

och deras syn på arbetet… 

Direkt patientvård har högsta prioritet 

för Distriktssköterskan. 

Lägst prioritet har ”pappersarbete” 

datorjobb, läsa e-post, delta i möten, 

Hälso o sjukvården måste jobba med frågan kring 

arbetsbelastning o arbetstillfredsställelse inför 

framtiden och dess ökande krav. 

Distriktssköterskor i denna studie bekräftar 

tidigare studiers resultat att patientnära vård är den 

del av arbetet som betyder mest. Ökad 

arbetsbelastning påverkar Distriktssköterskan och 
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Undersöka 

Distriktssköterskans 

arbetsförhållanden, 

arbetstillfredsställelse och 

utmaning 

fokusgrupperna 

gav resultat för 

vidare forskning 

för intervju av 

nyckelinformant

er, identifierade 

av styrgruppen. 

Intervjuerna 

analyserades och 

meningsbärande 

enheter gav 

sedan teman 

telefon 

2. Aspekter på hemsjukvård med 

hänsyn till stress. 

Tidspress, som att hålla sig inom 

arbetstiden, samt datorjobb var mest 

stressande. De flesta kände att det 

förväntades av dem att arbeta fler 

timmar än arbetstiden. 

3. Distriktssköterskans 

arbetstillfredsställelse. 

Högst arbetstillfredsställelse gav direkt 

patientvård och att få använda sin kunskap 

och skicklighet tillsammans med patienten. 

Relationen med patient och dennes familj 

och del i samhället var av stor betydelse för 

Distriktssköterskan och 

arbetstillfredsställelse. 

 

relationen till patienten negativt. 

Otydlig yrkesroll och tvetydiga anvisningar 

beskrivs som orsak till hög arbetsbelastning. Det 

finn en paradox i att Distriktssköterskor värderas 

högt av patienten, samtidigt som 

Distriktssköterskor är en trött utarbetat 

undervärderad grupp. Distriktssköterskor upplever 

att vård som utförs i hemmen tycks undervärderas, 

som en gömd värld. 

 

 

 


