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ABSTRACT 
We spend a third part of our lives at work. The level of job satisfaction is therefore an 
important aspect of life. In the1990´s stress related to workplaces has increased, which has 
resulted in that many nurses have been on the sick list due to stress related causes. The World 
Health Organization defines health as a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity. Sense of coherence seems to an 
important factor to avoid negative stress and support health. The aim of this study was to 
describe how nurses experience job satisfaction and the strategies they use to obtain job 
satisfaction. A systematic literature review was conducted in order to investigate what nurses 
considered as positive or negative aspects in their work situation and for their job satisfaction. 
Important aspects of the level of job satisfaction were autonomy, leadership, development of 
competence and reflection. The discussion is based on Antonovsky´s sense of coherence 
according to nurses function as leaders. 
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INLEDNING 
Arbete ger oss de ekonomiska resurserna i vårt liv och hjälper oss att strukturera upp vår 

tillvaro. Det ger oss också sociala kontakter som är viktiga för vår självkänsla. Ibland kan 

arbetet dock ställa alltför höga krav på vår förmåga genom att vara tungt, ensidigt, hetsigt 

eller för ansvarfullt (Åkerstedt, 1997).  

 

Kaufmann och Kaufmann (1998) skriver att de flesta människor tillbringar ungefär en 

tredjedel av livet på arbetet, och menar då att det inte är konstigt att tankar och känslor 

beträffande vårt arbete påverkar hela livssituationen. 

 

Sjuksköterskors omvårdnadsarbete innebär bland annat att möta människors lidande, och då 

ställs extra krav på att arbetet upplevs givande annars riskerar kvalitén på omvårdnaden att bli 

sämre. Vi fann det därför vara av intresse, att försöka fånga en bild av vad sjuksköterskor 

upplever som betydelsefullt, för utveckling av arbetstillfredsställelse och vilka strategier som 

beskrivs som viktiga, för att sjuksköterskor ska uppleva arbetstillfredsställelse. 

 

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans ansvar 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bygger på en humanistisk människosyn där 

individen är i centrum. Målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska vara av god kvalité och tillgodose patientens behov 

av trygghet i vården, behandlingen ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Omvårdnaden ska som all annan hälso- och sjukvård vila på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 

1993:17) anger att syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska 

lidande och även ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnaden ska planeras och genomföras 

så att patientens självbestämmande respekteras och behovet av säkerhet och integritet 

tillgodoses. Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt patientbemötande.  
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Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 

1993:17) kan omvårdnadsåtgärder beskrivas i följande övergripande funktioner, som i 

praktiken är integrerade:  

• Stödjande eller utförande av sådana handlingar som patienten för sitt dagliga liv inte 

kan utföra själv. 

• Samordning och planering av diagnostiska åtgärder och behandlingar, och åtgärder i 

syfte att få till stånd en hälsobefrämjande miljö. 

• Information till patient och eventuellt anhöriga om de åtgärder som föreslås och 

planeras. 

• Information och rådgivning om de åtgärder som kan vidtagas för att befrämja hälsa 

eller förhindra ohälsa och försämring av hälsotillstånd. 

 

I Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1993:17) 

anges också att sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnadsarbetet, då hon har en kvalificerad 

utbildning i specifik omvårdnad. I detta ansvarsområde ingår att ha ett primärt ansvar för 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och 

utvärderas på ett ändamålsenligt sätt, samt samordnas med behandling och andra åtgärder. 

Sjuksköterskan ska också se till att omvårdnadsåtgärder genomförs i samverkan med andra 

personalgrupper. Sjuksköterskan ska också ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska 

grunderna för omvårdnadsåtgärder tydliggörs, så att de kan ligga till grund för det dagliga 

arbetet. I ansvaret ingår även att utvärdera den egna verksamheten och att följa utvecklingen 

och forskningen inom verksamhetsområdet, för att lära nya rön och förmedla dem vidare. 

I kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS 1995:5) anges att 

sjuksköterskan ska arbeta förebyggande, ta ansvar för omvårdnaden av enskilda patienter, 

medverka vid och i vissa fall utföra undersökningar och behandlingar, ge information till 

patienter och anhöriga. Sjuksköterskan ska planera, leda arbetet och samordna detta med 

andra yrkeskategorier. Sjuksköterskan ska också ge handledning till studenter och 

medarbetare, samt hålla sig ajour med forskning inom området. 

Den senaste tiden har det vid flera tillfällen uppmärksammats i media att patienter inte blir 

bemötta på ett sätt som överensstämmer med vår Hälso- och sjukvårdslag. Enligt Hälso- och 

sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd (HSAN 2003) har antalet anmälningsfall i vården ökat.  

Detta problem kan sammankopplas med Watsons omvårdnadsteori (1985) som beskriver att 

sjuksköterskan bör vara lyhörd mot sig själv och sina egna känslor, för att kunna vara lyhörd 



 3

och visa empati mot andra. Hon menar att människor alltför ofta tillåter sig själva att tänka 

sina tankar, men inte att känna sina känslor. Enda sättet att utveckla lyhördhet mot sig själv 

och andra, är att lära känna sig själv och sina känslor, både smärtsamma och positiva. 

 

Watson (1985) menar att en sjuksköterska som förnekar sina egna känslor finner det svårt att 

hjälpa andra att uttrycka känslor. En sjuksköterska som är lyhörd mot sina egna känslor, har 

lättare för att låta patienten eller de närstående få uttrycka känslor. 

 

Watson (1985) skriver att människor ofta är rädda för att vara ärliga och rannsaka sig själva, 

kanske på grund av rädsla för att bara hitta brister. Många människor känner att de inte 

utvecklas eller inte använder hela sin potential. De tenderar att leta efter möjligheter utanför 

sig själva, medan källan för utveckling finns inuti dem. Watson (a.a.) menar att sjuksköterskor 

i sin utbildning lär sig att inte vara för känslosamma eller bli för involverade i andras känslor. 

Sjuksköterskan kan då överreagera för att skydda sina egna känslor. Resultatet av att 

sjuksköterskan håller inne med sina känslor är att hon då istället kan bli opersonlig. 

Känslighet för sig själv och andra kan avgöra i vilken utsträckning sjuksköterskan utvecklas 

och vilken kvalité det blir på relationen till patienten.  

 

Arbetsmiljö och hälsa 
Agervold (2001) menar att när de första arbetsmiljöundersökningarna gjordes var intresset 

riktat mot olika typer av konsekvenser av arbetsbelastning. Det första som behandlades var 

psykisk hälsa. Begreppet är svårt att definiera entydigt, men ofta hänvisas till World Health 

Organization-WHO:s-definition av hälsa. Enligt WHO (2004) är hälsa ett tillstånd av 

fullständig fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

Agervold skriver att de flesta arbetsmiljölagar hänvisar till WHO:s definition. 

Arbetsmiljöundersökningar visar att det är viktigt att ta reda på miljöns skadliga konsekvenser 

på olika faktorer. Det kan gälla graden av psykiska trötthets- och utbrändhetsreaktioner och 

psykosomatiska symptom, som visar sig i sjukdomssymptom och sjukfrånvaro.  

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) har arbetsgivaren ansvar för att planera, leda och 

kontrollera verksamheten, så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren 

ska också samverka med arbetstagaren för att uppnå en god arbetsmiljö, som innebär att 

arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och dess sociala och 

tekniska utveckling. Arbetsförhållanden ska anpassas till människors fysiska och psykiska 
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förutsättningar. Arbetstagaren ska ges möjlighet till att medverka i utformningen av den egna 

arbetssituationen, samt i förändrings- och utvecklingsarbete. Det ska eftersträvas att arbetet 

ger möjlighet till variation, social kontakt och sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

Arbetsförhållandena ska ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, liksom till 

självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 

 

Menckel och Österblom (2000) skriver att forskning har visat på betydelsen av att människor 

mår bra, att de har en bra ledning och en god arbetsmiljö på sin arbetsplats. De menar att det 

trots detta fortfarande finns arbetsmiljöer som inte är bra, där människor skadar sig, mår dåligt 

på grund av för mycket stress eller på annat sätt får svårt att stanna kvar på sitt arbete. Detta 

har särskilt skett under senare år då ekonomiska problem fått företag och organisationer att 

minska på resurser. 

 

Sjuksköterskor upplever sig idag ha en alltmer pressad arbetssituation. Flera undersökningar 

och rapporter har visat att arbetstakten och stress i arbetet har ökat under 1990-talet, främst 

för kvinnor inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2001). Kommun- och 

landstingsanställdas vanligaste sjukskrivningsorsak är kroniska smärttillstånd, men de 

psykiatriska diagnoserna är de som ökat mest och utgjorde år 2000 25% av 

långtidssjukskrivningarna (Åsberg, Nygren, Rylander & Rydmark, 2002). Enligt 

Socialstyrelsen (2001) har anställda inom kommuner och landsting haft en speciellt negativ 

hälsoutveckling under 1990-talet. Besparingar med neddragning av personal borde ha bidragit 

till vissa former av ohälsa, på samma sätt som för många andra yrkeskategorier. Analyser och 

statistik tyder på att vård- och omsorgspersonal har haft den sämsta utvecklingen av både 

arbetsmiljö och välbefinnande under den senare delen av 1990-talet. 

 

Om de anställda i ett företag blir sjukskrivna på grund av stress förlorar både arbetstagare och 

arbetsgivare på detta. Omorganisationer, minskning av arbetsstyrkan och ett ökande 

arbetstempo kan helt klart skapa vinster kortsiktigt, men de senaste årens utveckling av 

sjukskrivningar visar att kostnaderna på lång sikt kan bli oväntat stora (Åsberg et al., 2002). 

 

Arbetstillfredsställelse 
Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att arbetstillfredsställelse kan förstås som den attityd 

vi har till vårt arbete. Begreppet attityd kan definieras utifrån en trekomponentsmodell där 
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tanke, känsla och handling ligger till grund för dess innebörd. Intresset för 

arbetstillfredsställelse har varit stort inom organisationspsykologin sedan 1920-talet, då man 

ansåg att individer skulle trivas bra på sina arbeten om de hade hög lön och behövde utföra en 

liten arbetsinsats. Efter hand ändrades inriktningen och slutsatser drogs att även sociala behov 

var viktiga. På 1930-talet gjordes stora kartläggningsundersökningar som påvisade att 

arbetstillfredsställelse hängde samman med medarbetarnas känsla av självständighet i arbetet, 

bra kollegiala förhållanden och meningsfulla arbeten. Författarna menar att en ökad 

tillfredsställelse och trivsel i arbetet kan bidra till bättre hälsa, livskvalité, prestationsförmåga 

och sannolikt bättre samarbetsförmåga hos individen (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  

 

Spector (1997) skriver att arbetstillfredsställelse är hur människor ur olika aspekter upplever 

sin arbetssituation. Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse inkluderar belöningar som 

lön, extraförmåner, social bekräftelse från kolleger och chefer, arbetets natur och 

organisationen. 

 

Kaufmann och Kaufmann (1998) skiljer på två typer av teorier kring arbetstillfredsställelse, 

innehållsteorier och processteorier. Exempel på innehållsteorier är Herzbergs tvåfaktorteori, 

och Maslows behovsteori. Herzbergs (1959) grundprincip är att en medarbetare som trivs 

också kommer att vara en motiverad och produktiv medarbetare. Teorin bygger på att det 

finns faktorer i arbetet som skapar tillfredsställelse då de är tillgängliga, men de skapar inte 

missnöje om de tas bort. Exempel på sådana faktorer är uppskattning, kunskap, utveckling 

och ansvar. Då faktorer av denna typ saknas i arbetet kommer personalen att inta en mer 

neutral inställning. Det finns andra typer av faktorer i arbetet som exempelvis lön, status, 

fysisk miljö och trygghet som inte leder till arbetstillfredsställelse då de finns till hands, men 

om de tas bort kommer att medföra att personalen upplever missnöje.  

Maslow (1987) menar att de mänskliga behoven kan delas in i fem huvudkategorier: 

Fysiologiska- , trygghets- , sociala- , uppskattnings- och självförverkligandebehov. Behoven 

är hierarkiskt organiserade, där de lägsta grundläggande behoven måste tillfredställas innan de 

högre aktiveras. Förutsättningen för tillfredställd personal är att de personliga grundläggande 

behoven blir uppfyllda först. Det är när basbehoven såsom trygghet och lön är tillfredsställda, 

som individen kommer att söka uppskattnings och självförverkligandebehov. Det är således 

svårt att tala om ett meningsfullt arbete med en individ som inte fått sina grundläggande 

behov tillfredställda. Är väl den materiella tillfredsställelsen tillgodosedd, kommer kravet på 
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att den dagliga prestationen skall upplevas som meningsfull att vara väl så fundamental för 

arbetstillfredsställelsen. 

 

Kaufmann och Kaufmann (1998) skriver att processteorier bygger på hur de faktorer som 

påverkar attityden samspelar med aspekter i själva arbetet, som exempel personliga behov, 

värderingar och förväntningar som individen har på arbetsmiljön. Det finns personal som har 

högre prestationsbehov än andra. Då arbetsplatsen har ett begränsat utrymme för utmaningar 

och utveckling kommer dessa individer att bli mer missnöjda än de som har ett lågt 

prestationsbehov. Därför betraktas missnöje i arbetet som avvikelsen mellan vad arbetet kan 

erbjuda och det som personen förväntar sig eller har behov av.  

 

I detta arbete definieras arbetstillfredsställelse enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) som 

innefattande känslomässiga och kognitiva aspekter, vilka uttrycks i människors 

förhållningssätt till sitt arbete. När attityden är positiv benämns det arbetstillfredsställelse, och 

när attityden är negativ betecknas det som missnöje. 

 

Arbetsrelaterad stress 
Stressreaktionen är människors sätt att förbereda sig på handling och på så vis skärpa 

uppmärksamheten, vilket är en naturlig del av livet (Assadi & Skansén, 2000).  

 

Det är framförallt fem faktorer som är väsentliga för arbetsrelaterad stress. Den första är 

arbetets krav, det vill säga hur fort man måste arbeta, hur svårt arbetet är, eller hur mycket 

ansvar arbetet kräver. Den andra faktorn är individens kontroll över arbetssituationen. 

Därefter kommer arbetets stimulansnivå, vilket innebär hur intressant, omväxlande och 

meningsfullt individen tycker att arbetet är. Den fjärde faktorn är graden av socialt stöd i 

arbetet, det vill säga om arbetskamrater och chefer har en uppmuntrande och stödjande attityd. 

Den femte och sista faktorn handlar om arbetets fysiska krav, i vilken utsträckning arbetet 

kräver exempelvis tunga lyft eller bärande, som kan medföra muskel och ledbesvär på lång 

sikt (Åkerstedt, 1997).  

 

Stress kan delas in i positiv och negativ stress. En lagom nivå av stress är positivt och kan 

inför en prestation medföra att individen fokuserar bättre. Lite stress kan vara stimulerande 

om en individ trivs med sin uppgift och känner inflytande i arbetet. Den positiva stressen kan 
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dock bli negativ om kropp och själ inte får tid till återhämtning, vilket kan leda till att de 

fysiska och psykiska krafterna tar slut (Assadi & Skansén, 2000).  

 

Maslach (1985) beskriver utbränningssyndromet som ett fenomen som uppstår då en individ 

utsätts för långvarig daglig stress, och det yttrar sig i emotionell utmattning, 

personlighetsförändring och en nedsatt prestation. Utbränning är en reaktion som kan 

förekomma hos individer som arbetar med människor som har problem, vilket kan vara 

kroniskt emotionellt påfrestande. Agervold (2001) menar att det typiska hos dem som drabbas 

av utbrändhet är att engagemanget till en början är stort, men efter några år visar det sig att det 

inte gick som man tänkt sig. Detta resulterar i ett försämrat självförtroende och en känsla av 

att inte vara tillräckligt duktig eller räcka till. Hallsten, Bellaagh och Gustafsson (2002) menar 

att fenomenet utbränning förklarar den sjuklighetsbild, som växt fram i västerländskt arbetsliv 

på senare år, på grund av ökad arbetsbelastning. Ett utmärkande drag under de två senaste 

decennierna har varit att utbränning visat sig vara ett arbetsorsakat fenomen, som påvisats 

bland yrkesverksamma personer. Enligt detta social-psykologiska perspektiv kan utbränning 

förklaras som en arbetsrelaterad stress och krisreaktion, som innefattar vissa negativa 

upplevelser och attityder. Ekman och Arnetz (2002) hävdar att den stressrelaterade ohälsan 

ökar dramatiskt i många yrken, och det har blivit ett stort samhällsproblem då det lågt räknat 

kostar 3-4 % av BNP. 

 

Ett salutogent synsätt 
Antonovsky (1991) har grundat det salutogena perspektivet, som inriktar sig på varför 

människor har hälsa, istället för att som det patogena synsättet, fråga sig varför människor är 

sjuka. Alla utsätts vi förr eller senare för kroppsliga, psykiska eller sociala påfrestningar i 

livet, som dessutom kan vara kraftiga och långvariga. En del av oss blir sjuka, medan andra 

som utsätts för samma påfrestningar förblir friska.  

Antonovsky liknar det med en flod som symboliserar livets flöde, där ingen går säker på dess 

stränder. I floden finns en del förgreningar som leder till lugna vatten och andra som leder till 

farliga, strida strömmar och strömvirvlar. Floden är densamma för alla människor, det är 

simförmågan som varierar och den är styrd av ens känsla av sammanhang – KASAM.  

 

De centrala komponenterna i KASAM handlar om i vilken utsträckning vi upplever tillvaron 

som meningsfull, hanterbar och begriplig. Meningsfullhet är begreppets 
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motivationskomponent, som syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de krav som livet ställer en inför, är värda att 

investera energi och engagemang i. Meningsfullheten gör också att man konfronterar problem 

och negativa händelser med en inställning om att det finns en mening med allt i livet. 

Hanterbarheten innebär den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 

förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man 

överösts av. Begripligheten syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, tydlig och 

strukturerad, snarare än som ett kaotiskt, oordnat, slumpmässigt och oförklarligt brus. En 

människa med en hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon 

kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de när de kommer som överraskningar 

åtminstone går att ordna eller förklara 

 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad arbetstillfredsställelse innebär för 

sjuksköterskor och vad som bidrar till att sjuksköterskor upplever arbetstillfredsställelse. 

 

Frågeställningar 
- Hur befrämjas arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor? 

 

- Hur beskriver sjuksköterskor hinder för att uppnå arbetstillfredsställelse? 

 

- Vilka strategier bidrar till att skapa möjligheter för sjuksköterskor att uppleva 

arbetstillfredsställelse? 

 

 

METOD 
Metoden för datainsamlingen var litteraturstudie. Backman (1998) skriver att syftet med 

litteraturstudier vanligen är att sammanställa vetenskaplig litteratur, som finns inom ett givet 

område. Betoningen ligger på att framställa en komprimerad sammanställning av resultat, för 

att på så sätt ge en översikt av aktuell kunskap inom ett specifikt område. 
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Litteratursökning 
Nyberg (2000) skriver att det finns olika sätt att söka information, och de olika metoderna 

kompletterar varandra. Systematisk sökning innebär att man systematiskt går igenom olika 

specialdatabaser för att med datorns hjälp söka artiklar, rapporter som indexerats enligt sökord 

eller enligt de klassifikationskoder som biblioteket använder. Man kan då kombinera flera 

sökord på olika sätt. Osystematisk sökning innebär att man letar i bibliotekets hyllor för att se 

vad man hittar, denna metod kan dock vara ganska ineffektiv. Då man tillämpar de här 

metoderna kan man använda sig av kedjesökning då man utifrån författarnas källhänvisningar 

söker sig bakåt till de källor som forskaren/författaren använt. 
 

Sökningen av litteraturen har genomförts på Högskolan Trollhättan-Uddevalla (HTU):s 

bibliotek i Vänersborg. Systematisk sökning har gjorts via databaserna Cinahl och Science 

Direkt, som innehåller referenser inom omvårdnadsområdet. Sökord som användes var: 

Nurses, Stress och Job Satisfaction. Första sökordet Nurse kombinerades med de 

nästkommande sökorden, vilket gav ett stort antal träffar. De begränsningar som gjordes vid 

sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1996-2004, de skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska och komma från en vetenskaplig tidsskrift. Osystematisk 

sökning har genomförts bland HTU:s biblioteks tidsskrifter. Relevant litteratur har även 

hittats i de sökta artiklarnas referenslistor genom kedjesökning. 

 

Urval 
För att ge en överskådlig bild över antalet träffar som sökorden gav presenteras i Tabell 1 en 

översikt från olika databaser med använda sökord. För att hitta de mest lämpliga sökorden, 

användes Thesaurus i Cinahl. För att kombinera sökorden användes Booles logiska operator 

AND. Nyberg (2000) skriver att vid sökning i databaser kan Booles logiska operatorer 

användas för att gruppera söktermer, exempel på sådana är AND, OR och NOT. 
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Tabell 1: Översikt över antalet träffar i de använda databaserna. 

 

Databas: Kriterier: Sökord: Antal träffar: Använda:  
Cinahl Only peer-rewied 

and 1996-2004 
Nurses AND Stress 1 0 

  Nurses AND  
Job Satisfaction 

104 5 

Science 
Direct 

Only nursing & 
health 
professions 
and 1996-2004 

Nurse AND Stress 88 2 

  Nurse AND  
Job Satisfaction 

37 4 

 

 

Artiklarnas abstract lästes igenom för att se om de var relevanta för arbetets syfte och 

frågeställningar. Fokus har ritats mot artiklar från västerländska länder, då deras 

sjukvårdssystem liknar det som finns i Sverige. En del artiklar fick sorteras bort då de på 

grund av sin subjektivitet, ej uppfyllde kriteriet på att vara vetenskapliga. De artiklar som ej 

fanns tillgängliga på HTU:s bibliotek beställdes. Totalt gav den systematiska sökningen fem 

artiklar i databasen Cinahl och sex artiklar i databasen Science Direkt. Genom osystematisk 

sökning och kedjesökning hittades ytterligare tio artiklar. I resultatet har således 21 artiklar 

använts, vilka presenteras i Tabell 2. 

 

Analys 
Dahlberg (1997) menar att dataanalysen kan ske i tre faser, där den första fasen är en 

bekantgörande fas, som innebär att forskaren läser texten som en helhet och får en förståelse 

för texten. Den andra fasen består av själva analysen, där man skaffar sig en djupare 

förståelse. För att göra detta möjligt delas texten in i mindre delar. I den tredje och sista fasen 

behandlas texten återigen som helhet och sammanställs i någon lämplig form, exempelvis 

genom olika kategorier.  

Författarna har utgått från dessa tre steg då dataanalysen gjordes. I den bekantgörande fasen 

lästes artiklarna igenom. Författarna läste artiklarna var för sig, och därefter gjordes en 

jämförelse över hur var och en hade översatt resultatet och tolkat det. Det upplevdes som 

positivt att vara två, eftersom risken för feltolkning av artiklarna då blev mindre. Därefter 

analyserades artiklarna och författarna sökte efter ett mönster som ligger till grund för de 

frågeställningar som resultatet bygger på: 
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- Hur befrämjas arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor? 

 

- Hur beskriver sjuksköterskor hinder för att uppnå arbetstillfredsställelse? 

 

- Vilka strategier bidrar till att skapa möjligheter för sjuksköterskor att uppleva 

arbetstillfredsställelse? 

 

Därefter behandlades texten som en helhet igen, och innehållet delades upp i olika teman eller 

kategorier. För att åskådliggöra resultatet beskrivs svaren på studiens tre frågeställningar 

genom dessa teman. 
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Tabell 2: Artikelöversikt med författare, år, titel, syfte, deltagande och urval. 

 

Författare: Årtal: Titel: Syfte: Deltagande: Metod: 
 

Adams, A., & 
Bond, S. 

2000 Hospital nurses´ job 
satisfaction, individual and 
organizational characterics. 

Undersökning om vad sjuksköterskor 
tycker är viktigt för 
arbetstillfredsställelsen, med avseende 
på organisatoriska  aspekter. 

834 st 
sjuksköterskor i 
England  

Kvantitativ 
 

Antonsson, A-
C., & 
Sandström, B. 

2000 Reflektion, kärnan i 
omvårdnadshandledning. 

Undersöka hur sjuksköterskor i 
somatisk vård beskriver vad man lär 
sig och hur lärandet går till i 
omvårdnadshandledning. 

8 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Sverige 

Kvalitativ 

Burke, R.J. 2003 Survivors and victims of 
hospital restructuring and 
downsizing: who are the real 
victims? 

Undersöker hur omstruktureringar och 
neddragningar i vården påverkar 
sjuksköterskors tillfredsställelse och 
psykologiska välmående. 

925 st 
sjuksköterskor i 
Canada 

Kvantitativ 
 

Elmcrona, M., 
& Kilebrand-
Winroth, M. 

1997 Klinisk handledning, tio 
sjuksköterskors upplevelser av 
två års processorienterad 
handledning. 

Undersöker sjuksköteskors upplevelser 
av handledning under två år. 

10 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Sverige 

Kvalitativ 

Finn, C.P. 2001 Autonomy: an important 
component for nurses´ job 
satisfaction. 

Undersöker relationen mellan 
autonomi och arbetstillfredsställelse. 

178 st 
sjuksköterskor i 
Australien 

Kvantitativ 

Garrett, D.K., & 
McDaniel, A.M. 

2001 A new look at nurse burnout, 
the effects of environmental 
uncertainty and social climate. 

Undersöka effekterna av 
omstruktureringar och sjuksköterskans 
uppfattning om det sociala 
arbetsklimatet och emotionell 
utmattning. 
 

77 st 
sjuksköterskor 
vid ett sjukhus i 
USA 

Kvantitativ 
 

Healy, C.M., & 
McKay, M.F. 

2000 Nursing stress: The effects of 
coping strategies and job 
satisfaction in a sample of 
Australian nurses. 

Undersöker sjuksköterskors syn på 
coping strategiers effekt på 
arbetstillfredsställelse och stress. 

129 st 
sjuksköterskor 
vid två sjukhus 
i Australien 

Kvantitativ 

Hillhouse, J., & 
Adler, C. 

1997 Investigating stress effect 
pattern in hospital staff nurses: 
result of a cluster analysis. 

Undersöka vad i arbetsmiljön som 
orsakar stress. 

260 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
USA 

Cluster 
analys 
 

Kalliath, T., & 
Morris, R. 

2002 Job satisfaction among nurses, 
a predictor of burnout levels. 

Undersöka vad arbetstillfredsställelse 
har för betydelse vid emotionell 
utmattning 

203 st 
sjuksköterskor 
vid ett sjukhus i 
USA 

Kvantitativ 

Kramer, M., & 
Schmalenberg, 
C.E. 

2003 Magnet Hospital Staff Nurses 
Describe Clinical Autonomy. 

Undersöker relationen mellan 
autonomi, vårdkvalitet och 
arbetstillfredsställelse. 

279 st 
sjuksköterskor 
på sju sjukhus i 
USA 

Kvantitativ 

Lundh, U. 1999 Job satisfaction among 
Swedish nurses and laboratory 
technologists. 

Undersökning som identifierar källor 
till arbetstillfredsställelse. 

625 st varav 
439 st 
sjuksköterskor 
övriga hade 
andra yrken 
inom vården på 
ett sjukhus i 
Sverige 

Kvantitativ 
 

McGrath, A., 
Reid, N., &  
Boore, J. 

2003 Occupational stress in nursing. Undersöker effekterna av stress i 
sjuksköterskeyrket. 

171 st 
sjuksköterskor 
på Irland 

Kvantitativ 

McNeese-
Smith, D.K. 

1999 A content analysis of staff 
nurse description of job 

Identifiera och beskriva 
sjuksköterskors syn på 

30 st 
sjuksköterskor i 

Kvalitativ 
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satisfaction and 
dissatisfaction. 

arbetstillfredsställelse och missnöje. USA 

Petterson, I-L., 
& Arnetz, B. 

1997 Perceived relevance of 
psychosocial work site 
interventions for improved 
quality of health care work 
environment. 
 
 

Undersöker vad sjuksköterskor och 
läkare tycker är viktigast att förbättra i 
den psykosociala arbetsmiljön. 

185 st 
sjuksköterskor 
och 191 st 
läkare i Sverige 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

Stordeur, S., 
D´hoore, W., & 
Vandenberghe, 
C. 

2001 Leadership, organizational 
stress, and emotional 
exhaustion among hospital 
nursing staff. 

Undersökning om arbetsledarens 
arbetssätt och förmåga till flexibilitet  
påverkade sjuksköteskors 
arbetsrelaterade stress. 

625 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Belgien 

Kvantitativ 
 

Taylor, S., 
White, B., & 
Muncer, S. 

1998 Nurses´ cognitive structural 
models of work-based stress. 

Undersöker orsakerna till stress inom 
en vårdinrättning. 

70 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
England 

Kvalitativ 
och 
kvantiativ 

Tovey, E.J., & 
Adams, A.E. 

1999 The changing nature of nurses´ 
job satisfaction: an exploration 
of sources of satisfaction in 
the 1990s. 

En jämförelse över vad sjuksköterskan 
upplever som tillfredställande i arbete 
under 1990-talet. 

130 st 
sjuksköterskor i 
England 

Kvantitativ 

Tummer, 
G.E.R., 
Landeweerd, 
J.A., & G. Van 
Merode. 

2002 Organization, work and  
reactions: a study of the 
relationship between 
organizational aspects of 
nursing and nurses´ work 
characteristics and work 
reactions. 

Undersöker relationen mellan 
organisatoriska aspekter och graden av 
autonomi och arbetstyngden, samt 
relationen till arbetstillfredsställelse 
och hälsobesvär hos sjuksköterskor. 

155 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Nederländerna 

Kvantitativ 

Tyson, P.D., 
Pongruenghant, 
R., & 
Aggarwal, B. 

2001 Coping with organizational 
stress among hospital nurses in 
Southern Ontario. 

Undersökning hur sjuksköterskor 
hanterar stress med fokus på 
organisatorisk stress. 

107 
sjuksköterskor 
på två sjukhus i 
Canada 

Kvantitativ 
 

Verplanken, B. under 
tryck 

Value congruence and job 
satisfaction among nurses: a 
human relations perspective. 

Undersöker effekter  mellan 
sjuksköterskans grundläggande 
värderingar, värdekonflikter och 
arbetstillfredsställelsen. 

56 st 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Norge 

Kvantitativ
. 

Öhman, S., & 
Wredling, R. 

1995 Vårdpersonalens uppfattning 
om arbetets krav och arbetets 
möjligheter på en 
internmedicinsk klinik. 

Undersökning av hur vårdpersonal 
uppfattar sin arbetssituation efter de 
förändringar som skett i vården.  

355 st 
vårdpersonal, 
varav 144 
sjuksköterskor i 
Sverige 

Kvantitativ 
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RESULTAT 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån de tre frågeställningarna som presenterades i syftet: 

- Hur befrämjas arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor? 

- Hur beskriver sjuksköterskor hinder för att uppnå arbetstillfredsställelse? 

- Vilka strategier bidrar till att skapa möjligheter för sjuksköterskor att uppleva 

arbetstillfredsställelse? 

 

Var och en av frågeställningarna beskrivs genom ett antal teman som sammantaget är den bild 

som litteraturstudien gav till den aktuella frågeställningen. Dessa teman utgör också 

underrubriker i anslutning till presentationen av fynden i detta avsnitt, se Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Indelning av resultatpresentation. 
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Befrämja arbetstillfredsställelse 
Autonomi 
Autonomi visade sig vara en viktig aspekt av sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Finn 

(2001) skriver att sjuksköterskor upplevde autonomi som den viktigaste komponenten för att 

uppleva arbetstillfredsställelse. Tummers, Landeweerd och G. Van Merode (2002) fann också 

att arbetstillfredsställelsen ökade då autonomin var hög bland sjuksköterskor. McNeese-Smith 

(1999) kom fram till att en av byggstenarna för att uppnå tillfredsställelse i arbetet var 

autonomi. 

 

För att kunna ge en god omvårdnad var autonomin en betydande faktor som ledde till hög 

arbetstillfredsställelse. Autonomi kräver dock att sjuksköterskan har ett gott självförtroende, 

vilket chefen kan påverka positivt genom att stötta sjuksköterskan i hennes beslutsfattande 

(Kramer och Schmalenberg, 2003). 

 

Öhman och Wredling (1995) menar att de förväntningar som sjuksköterskor hade på sitt 

arbete, var att det som planerades i arbetet gick att genomföra. Det var även viktigt att arbetet 

medförde ett påtagligt resultat. För att sjuksköterskorna skulle känna stolthet över sitt arbete 

behövde kravet på självständighet och kreativitet bli tillgodosett. Studien visade att autonomi, 

omvårdnadskvalité och arbetsgemenskap hade betydelse för tillfredställelsen.  

 

Organisation och samarbete 
Ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskor och andra yrkeskategorier visade sig vara en 

betydande faktor för i vilken utsträckning sjuksköterskor upplevde arbetstillfredsställelse. 

Adams och Bond (2000) kom i sin undersökning fram till att den kollegiala 

sammanhållningen mellan sjuksköterskor var viktig för arbetstillfredsställelsen. Det 

upplevdes dessutom viktigt att samarbetet med andra personalkategorier fungerade bra och att 

det fanns tillräckligt med personal. Tummers et al. (2002) fann också att högt personalantal 

och ett bra fungerande samarbete gjorde att arbetstillfredsställelsen ökade. Adams och Bond 

(2000) menar att en bra och fungerande vårdorganisation hade stor betydelse på 

arbetstillfredsställelsen. 

McNeese-Smith (1999) fann att relationen mellan medarbetare var viktig för att nå en hög 

arbetstillfredsställelse. Ett fungerande samarbete var en förutsättning för att klara tillfällen 
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med ökad arbetsbelastning. Tillfredsställelsen i arbetet byggde på en känsla av 

självständighet, ett fungerande samarbete och känslan av att vara ett team.  

 

Det sociala klimatet på avdelningen påverkade sjuksköterskans arbetstillfredsställelse och 

personliga inställning mot avdelningen. Ett gott socialt klimat kännetecknades av en riklig 

kommunikation och ett rikligt informationsutbyte mellan kollegor på avdelningen 

(Verplanken, under tryck). 

 

Det var viktigt att individens grundläggande värderingar stämde överens med de som var 

rådande på arbetsplatsen. Känslan av att ha samma grundläggande värderingar spelade en stor 

roll i de anställdas arbetstillfredsställelse, speciellt de värderingar som handlar om mänskliga 

relationer. Värderingarna byggde på att det fanns en känslighet för de anställdas idéer, att det 

tillämpades en rak och öppen kommunikation där alla anställda deltog. Det var också viktigt 

att arbetet byggde på empowerment det vill säga ökat inflytande och makt, lojalitet och 

pålitlighet. De personal som höll fast vid sina värderingar och uppfattade dessa som 

överensstämmande med avdelningens, hade generellt de högsta nivåerna av 

arbetstillfredsställelse (Verplanken, under tryck). 

 

Resurser och förutsättningar 
Att ges resurser, så att en god omvårdnad av patienter blir möjlig, var en betydelsefull 

anledning till att sjuksköterskor upplevde arbetstillfredsställelse. Öhman och Wredling (1995) 

skriver att möjligheten att få ge en god omvårdnad upplevdes bland sjuksköterskor som den 

bästa förutsättningen för att nå tillfredsställelse i arbetet. McNeese-Smith (1999) fann också 

att den största källan till arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor var upplevelsen av att 

kunna erbjuda en god omvårdnad till patienterna. En god omvårdnad byggde på att få möta 

patienternas behov, identifiera deras problem och att se dem bli bättre.  

 

McNeese-Smith (1999) kom fram till att sjuksköterskor har olika nivåer av behov som måste 

tillfredsställas. Den första nivån som bör tillfredställas är basbehov såsom lön, säkerhet i 

arbetet och känslan av att vara välgörande. Den andra nivån som behöver tillfredsställas är 

möjligheten att möta patienter och närståendes behov. På den tredje nivån behövs relationer i 

arbetet med medarbetare, patienter och dess familjer. Den fjärde nivån handlar om självkänsla 
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som bygger på beröm och erkännande från andra och stolthet för att kunna ge en god 

omvårdnad. 

 

Bekräftelse av arbetsinsats 
McNeese Smith (1999) fann att arbetstillfredsställelsen ökade då sjuksköterskan erhöll beröm 

från patienter och närstående för den vård som getts. Öhman och Wredling (1995) fann även i 

sin undersökning att sjuksköterskor upplevde att den största uppskattningen i arbetet kom från 

patienter och närstående. 

 

Kunskap och utbildning 
McGrath och Boore (2003) fann att högt självförtroendet hos sjuksköterskorna var kopplat till 

en hög utbildningsnivå. McNeese-Smith (1999) menade att tillfredsställelsen i arbetet ökade 

bland sjuksköterskorna då de fick möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas. Känslan av 

att vara engagerade och att vara ledare gjorde också att arbetstillfredsställelsen ökade. 

 

En viktig komponent för att sjuksköterskor skulle känna arbetstillfredsställelse var 

upplevelsen av att personalen som de arbetade tillsammans med, hade kunskaper för att kunna 

ge en god vård på bästa sätt (Adams & Bond, 2000). 

 

Hinder för arbetstillfredsställelse 
Organisation och ledarskap 
Brist på stöd och engagemang från organisation och ledning var en vanlig orsak till att 

sjuksköterskor upplevde stress och missnöje. Tyson, Pongruenghant och Aggarwal (2001) 

menar att bristen på stöd och engagemang från organisationen uppifrån ledde till stress. 

Sjuksköterskorna upplevde att ledningen inte förstod vad det fanns för behov, och att det togs 

beslut som de ej fick vara delaktiga i. Taylor, White och Muncer (1999) fann också att den 

största källan till stress bland sjuksköterskor var känslan av att vara maktlös och inte ha något 

inflytande mot ledningen. Tovey och Adams (1999) har gjort en undersökning om hur 

sjuksköterskor upplever arbetstillfredsställelse, och om den förändrats under 1990-talet. 

Undersökningen visade att maktlösheten på grund av brist på delaktighet vid förändringar i 

arbetsorganisationen, upplevdes underminera möjligheterna till självständighet i 

arbetsuppgifterna och i att fatta beslut. 
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De vanligaste källorna till stress berodde på konflikt med ledningen, säkerhetsaspekter i 

arbetsmiljön och konflikter då kraven från arbete och hem var svåra att kombinera (Tyson et 

al., 2001).  

 

Stordeur, D´hoore och Vandenberghe (2001) kom fram till att stress från den fysiska och 

sociala omgivningen och oklara roller i arbetet var typiska orsaker till stress. Stress upplevdes 

också hos de sjuksköterskor som hade en kontrollerande ledare, som för att förhindra att 

misstag och problem uppstod, övervakade arbetet med ensidiga klagomål och 

tillrättavisningar. Även de ledare som uttryckte kritik, och tillrättavisade misstag, då de redan 

var ett faktum eller då kvalitén ej var uppnådd, medförde att sjuksköterskorna upplevde stress. 

Dessa former av ledarskap ökade otydligheten i arbetsrollen hos sjuksköterskorna. 

 

Garrett och McDaniel (2001) undersökte hur omorganisationer påverkade arbetsmiljön, de 

fann att omorganisationer skapar osäkerhet och ovisshet i arbetsmiljön vilket leder till stress. 

Burke (2003) gjorde en undersökning där han jämförde sjuksköterskor, som efter 

omstruktureringar och neddragningar på arbetsplatsen fortsatte arbeta på samma arbetsplats, 

med sjuksköterskor som bytte arbete. De som arbetade kvar på sjukhuset rapporterade mindre 

arbetstillfredsställelse, mer tankefrånvaro, större emotionell utmattning och mindre psykiskt 

välmående än de som börjat nytt arbete. De som arbetade kvar rapporterade också fler 

psykosomatiska symptom och de använde i större utsträckning mediciner. 

 

De grundläggande värderingar som en individ har på en arbetsplats stämmer inte alltid 

överens med de värderingar som råder i organisationen och på arbetsplatsen. Detta kan göra 

att sjuksköterskan hamnar i en värdekonflikt som påverkar arbetstillfredsställelsen negativt 

(Verplanken, under tryck). Bristfällig målsättning på arbetsplatsen upplevdes stressande 

(Stordeur et al., 2001). 

 

Tummers et al. (2002) skriver att då vården var uppgiftsfokuserad istället för patientfokuserad 

upplevde sjuksköterskorna en lägre arbetstillfredsställelse. I motsägelse till det fann McGrath 

och Boore (2003) att en del sjuksköterskor upplevde det som ett stressande moment, att 

förutsättningen för vården är att man har en helhetssyn på patienten. 

 

 

 



 19

 

Relationer och samarbete 
McGrath och Boore (2003) skriver att sjuksköterskeyrket till sin natur är ett stressrelaterat 

yrke. Så gott som varje dag konfronteras sjuksköterskan med patientrelationer, som kan 

innebära kontakt med lidande, sorg eller död, vilket leder till oro och stress.  

 

McNeese-Smith (1999) fann att missnöje i arbetet orsakades av faktorer som hindrar att 

relationer skapas, vilket också leder till en dålig självkänsla. Det kan vara patienter och dess 

närstående som är otrevliga, dåligt vårdresultat eller oväntade komplikationer. 

 
Konflikter med arbetskollegor gjorde att sjuksköterskor kände en hög grad av emotionell 

utmattning (Stordeur et al., 2001). Missnöje bland sjuksköterskor upplevdes också då 

medarbetare hade en negativ attityd mot arbetet och utförde kvalitativt dålig vård (McNeese-

Smith, 1999). 

 

McGrath och Boore (2003) menar att sjuksköterskorna önskade mer kontakt med läkare och 

andra kolleger för att få råd och stöd. McNeese-Smith (1999) skriver att sjuksköterskorna i 

undersökningen upplevde att läkarna ofta var otillgängliga vilket ledde till att missnöjet i 

arbetet ökade. 
 

Arbetsbelastning och resurser 
Personalbrist i relation till ökat antal patienter var ett genomgående tema i sjuksköterskornas 

upplevelser av vad som är orsak till stress och missnöje. Personalneddragningar har gjort att 

arbetstyngden och stressen har ökat, vilket gör det svårare att erbjuda en god omvårdnad. 

Detta resulterar i att arbetet känns mer omotiverat, då man inte kan ge den kvalité på 

omvårdnaden som vore önskvärd. Kontentan blir att arbetstillfredsställelsen påverkas i 

negativ riktning. Andra faktorer som också påverkade arbetstillfredsställelsen var låg lön och 

försämrade arbetsvillkor exempelvis i form av arbetstid eller personalförmåner (Lundh, 

1999). 

 

Personalbrist och fler patienter än det finns platser till skapar en obalans mellan arbetets krav 

och tillgängliga resurser, vilket leder till att det blir svårt att uppfylla en god och säker vård. 

Detta skapar en konflikt för sjuksköterskan, som inte längre kan ge en god omvårdnad (Taylor 
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et al., 1999). Missnöjet bland sjuksköterskor ökade vid överbelastningar i vården, då 

patientbehovet var för stort och resurserna för små. Sjuksköterskornas upplevelse av att inte 

kunna tillgodose patientbehoven resulterade i emotionell utmattning, och rädsla för att begå 

misstag (McNeese-Smith, 1999) . 

 

Tyson et al. (2001) fann att nedskärningar som leder till minskad personalstyrka var en 

huvudkälla till stress bland sjuksköterskor. Minskad arbetsstyrka i relation till ökad 

arbetstyngd är en av de vanligaste orsakerna till stress (Tyson et al., 2001). Låg 

personalfrekvens gjorde att fler arbetsuppgifter måste utföras inom samma tidsrymd, vilket 

ökade arbetstyngden och gjorde att hälsobesvären ökade hos sjuksköterskorna. Detta gjorde 

också att arbetstillfredsställelsen påverkades i negativ riktning (Tummers et al., 2002). 

Arbetsbelastningen var den högst uppfattade stressfaktorn i sjuksköterskans arbetsmiljö 

(Stordeur et al., 2001; Healy & McKay, 2000). 

 

Tovey och Adams (1999) kom fram till att arbetsbelastningen har ökat betydligt på grund av 

att sjuksköterskan tagit på sig mer arbetsuppgifter och därmed ett ökat antal roller. Konflikter 

på grund av sjuksköterskans olika roller och utökade arbetsuppgifter som exempelvis mer 

administrativt arbete, medförde att sjuksköterskans arbetstillfredsställelse minskade. 

 

McNeese-Smith (1999) fann även andra faktorer som påverkade arbetstillfredsställelsen 

negativt, förutom det utökade administrationsarbetet även exempelvis brist på utrustning, 

service eller material. 

 

Kunskap och utveckling 
Öhman och Wredling (1995) kom i sin undersökning fram till att sjuksköterskorna upplevde 

att arbetet i sig gav stora möjligheter till ny kunskap, men möjligheterna till att genomgå 

kurser eller annan typ av fortbildning var inte tillfredsställande. 

 

McGrath och Boore (2003) fann att sjuksköterskor som arbetade på sjukhus upplevde stress i 

relationen med de andra yrkeskategorierna, på grund av brist på att de inte hade så mycket 

inflytande. De kände sig inte tillräckligt kompetenta för att fatta beslut och de kände sig även 

maktlösa. För att undvika stressupplevelsen intog de ett undvikande beteende genom att visa 

mindre engagemang.  
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Strategier för att uppnå en hög arbetstillfredsställelse 
Arbetsorganisering 
Det är viktigt att uppmärksamhet fokuseras på de faktorer som förbättrar det sociala klimatet 

på arbetsplatsen och som underlättar att relationer skapas. Verplanken (under tryck) menar att 

det inte är tillräckligt att erbjuda möjligheter som exempelvis kafferum och aktiviteter utanför 

arbetet, för att förbättra de sociala kontakterna. De mänskliga relationerna påverkas även av 

hur arbetet är organiserat, såsom i vilken grad personalen känner inflytande och 

självständighet. Den moral som råder i arbetsgruppen och organisationen påverkar också i 

vilken utsträckning personalen känner relationer mellan varandra. Det är viktigt att ta till vara 

och lyssna på personalens förväntningar på arbetet. Tovey och Adams (1999) hävdar att en 

stark och tillfredsställd personal visar på positiva resultat, så som minskad frånvaro, förbättrad 

omvårdnad och förnyade arbetsmetoder. 

 

Petterson och Arnetz (1997) fann att sjuksköterskorna betonade att det var nödvändigt med en 

anpassning mellan arbetskraven och resurserna, antingen med ökat antal personal eller färre 

antal patienter. De efterfrågade också en ökad kontroll över arbetsuppgifterna och önskade 

möjligheter till återhämtning efter perioder med högt arbetstempo. Förslag som kan hjälpa till 

att befrämja arbetsgemenskapen och skapa en positiv arbetsmiljö, är framförallt att med ett 

tydligt ledarskap klargöra de organisatoriska målen, så att förutsättningar för att delegera 

arbetsuppgifter skapas. 

 

Healy och McKay (2000) hävdar att organisatoriska förbättringar som minskning av 

stressorer, såsom arbetstyngd och ökning av personalmängd, verkar vara mer effektivt och 

passa fler personal bättre, än att satsa på stresshantering som koncentrerar på individuella 

strategier.  

 

Tyson et al. (2001) kom fram till att de sjuksköterskor som kände sig tillfredställda 

inombords, var de som engagerade sig i ett rimligt antal problemlösningar. De upplevde 

mindre stress än de som ständigt planerade, eller försökte lösa alla problemen. 

 

 

 



 22

Ledarskap 
Den typ av ledare som tillät sina anställda att delta i beslutsfattande, och uppmuntrade till en 

tvåvägskommunikation med personalen tenderade att gynna ett gott arbetsklimat, minska 

personalkonflikter och öka gruppsammanhållningen (Stordeur et al., 2001). Även ett starkt 

stöd från ledningen gjorde att gruppsamhörigheten ökade, vilket förebyggde 

stressbenägenheten hos personalen (Hillhouse & Adler, 1997). 
 

Ledare som var inspirerande, utstrålade karisma, var intellektuellt stimulerande och hade ett 

individualiserat beslutsfattande, gjorde att personalen upplevde låga grader av stress. Deras 

ledarskap ingav tro och respekt, behandlade varje anställd som en individ, hittade nya vägar 

med hjälp av problemlösning, hade värde och etiska principer och en framtidsvision (Stordeur 

et al., 2001).  

 

Sjuksköterskor har ett behov av att få bekräftelse från ledningen, de behöver uppmuntran och 

erkännande för att rätt kunna hantera de ansvarsfulla arbetsuppgifterna, i en ofta turbulent 

arbetssituation. Chefen bör därför hjälpa dem att utveckla färdigheter och öka sin kompetens, 

så att en högre tillfredsställelse i arbetet uppnås (Finn, 2001). Arbetstillfredsställelse kan 

fungera som ett skydd mot stress då arbetstempot är högt. Därför föreslår Kalliath och Morris 

(2002) att chefen tillsammans med sjuksköterskorna kan finna praktiska modeller, som 

preventivt kan hjälpa till att förbättra arbetstillfredsställelsen. En sådan modell kan till en 

början bygga på en tillfredsställande arbetsbelastning, ett erkännande och en belöning till 

sjuksköterskorna, och att personalen blir behandlad med rättvisa, ärlighet och respekt. Kramer 

och Schmalenberg (2003) skriver att chefen bör ge stöd och tillit till personalen, vilket 

resulterar i ett ökat självförtroende. Stordeur et al. (2001) föreslår att chefer bör få utbildning i 

att kunna utveckla coaching och ett beslutsorienterat ledarskap med fokusering på ömsesidig 

respekt och en öppen kommunikation. 

 

Kramer och Schmalenberg (2003) betonar att nyblivna sjuksköterskor bör erbjudas stöd från 

ledningen, i form av mentorskap. Det bör också hållas en öppen kommunikation med 

erbjudande om hjälp när problem uppkommer. Detta kan hjälpa till att skapa engagerade och 

kompetenta sjuksköterskor i framtiden. Finn (2001) menar att en ökad fokusering bör ske på 

sjuksköterskans roll som handledare, och chefen bör utveckla stödjande strategier, ge 

konstruktiv feedback och belöning för detta arbete. 
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I tider då omorganisationer och neddragningar sker, är det viktigt att vara medveten om hur 

personalen påverkas. Burke (2003) fann att de som drabbas mest då det sker 

omstruktureringar och neddragningar är de som arbetar kvar på arbetsplatsen. Det är därför 

viktigt att ledningen för hälso- och sjukvården försöker återfå sjukvårdspersonalens tillit som 

skadats vid omorganisationen, vilket är en tidskrävande process. Insatser och resurser måste 

ägnas åt att återuppbygga sjukhuset, avdelningarna och personalen. Viktiga faktorer som 

ledningen behöver fokusera på är att visa respekt för personalen och lyssna på personalens 

behov och förslag. Garrett och McDaniel (2001) kom också fram till att omorganisationer 

leder till osäkerhet och ovisshet bland personalen, vilket resulterar i stress. Därför bör 

sjukhusledningen främja arbetsmiljön så att delaktigheten hos personalen ökar och 

upplevelsen av ostabilitet minskar i arbetet. En positiv arbetsmiljö med stöd ifrån chefen, 

leder till ökad tillfredsställelse och mindre stress. 

 

Kompetensutveckling  
Strategier för att höja autonomin och därmed arbetstillfredsställelsen hos personalen kan 

bygga på klargörande av sjuksköterskans roll, ökat empowerment i arbetet, det vill säga ökat 

inflytande och makt, samt en ökning av utbildningsnivån hos personalen (Kramer & 

Schmalenberg, 2003). Bättre möjligheter till kompetensutveckling efterfrågades av 

sjuksköterskor i en undersökning om förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön (Petterson 

& Arnetz, 1997). 

Då sjuksköterskor upplevde autonomin som den viktigaste komponenten för att uppleva hög 

arbetstillfredsställelse, finns det ett behov av att utveckla arbetsmodeller som erbjuder så 

mycket autonomi som möjligt (Finn, 2001). 

 

McNeese-Smith (1999) menar att sjuksköterskans roll har förändrats från att tidigare i 

huvudsak ha vara i den direkta patientvården, till att numera vara mer fokuserad på rollen som 

organisatör, koordinator och manager för patientvården. Eftersom sjuksköterskor upplever 

den största arbetstillfredsställelsen i att få ge en god omvårdnad till patienten i den direkta 

patientvården, behövs utbildning och övning i att finna tillfredställelse i denna nya roll som 

omvårdnadskoordinator. 

 

Ett bra fungerande samarbete visade sig påverka arbetstillfredsställelsen i positiv bemärkelse.  
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Petterson och Arnetz (1997) menade att strategier som förbättrar arbetsmiljön, kunde handla 

om en mer öppen och rak kommunikation bland kollegor, och en ökad förståelse och respekt 

mellan de olika yrkesgrupperna. Det visade sig också vara viktigt att ledningen gav en ökad 

feedback i form av uppskattning av arbetsprestationer. En annan faktor som påverkade 

arbetsmiljön positivt var upplevelsen av att alla arbetade mot samma mål och visade 

engagemang. För att underlätta detta föreslogs bättre samarbete och mindre byråkratisering. 

 

Tummers et al. (2002) menar därför att chefen kan öka uppmärksamheten på arbetsklimatet 

och förbättra samarbetet bland sjuksköterskorna, vilket även ökar autonomin som har stor 

betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ett bra fungerande samarbete kan fås genom att låta 

sjuksköterskorna gå på kurser där man lär sig arbeta i team. Tovey och Adams (1999) betonar 

att det är viktigt att chefen är medveten om att ett bra samarbete leder till mindre 

rollkonflikter och mindre arbetsbelastning. Adams och Bond (2000) skriver att sjuksköterskor 

bör fokusera uppmärksamheten på att skapa villkor, som förenklar teamarbetet mellan 

sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. Ett bra samarbete kan bryta den negativa cykel som 

leder till minskat engagemang och hög personalomsättning. Hillhouse och Adler (1997) 

menar att stöd från arbetsgruppen stärker känslan av kompetens, och höjer därmed 

självkänslan och själveffektiviteten.  

 

Hillhouse och Adler (1997) betonar att det är viktigt att vara medveten om att individer är 

olika, och att reaktionerna på stressorer också skiljer sig. De fann i sin studie att en del 

sjuksköterskor upplevde emotionell utmattning, trots att de upplevde en låg grad av stress. 

Sjuksköterskor representerar alltså en heterogen grupp med avseende på stressens effekt, och 

därför kan man försöka identifiera dessa högrisksjuksköterskor och ingripa, innan de drabbas 

av personliga och professionella konsekvenser. 

 

Reflektion och handledning 
Antonsson och Sandström (2000) har gjort en undersökning bland sjuksköterskor som fått 

yrkesmässig handledning. Genom handledning utvecklade sjuksköterskorna sin yrkesroll och 

yrkesskicklighet. Handledningen gav också ett stöd genom att vara bekräftande och stärkande. 

Den fungerade som en ventil där man kunde prata ut om sina känslor. Samarbetet upplevdes 

också bli bättre, både mellan sjuksköterskor och andra yrkeskategorier, eftersom man fick en 

ökad förståelse för varandra. Handledningen gynnade även patienterna, eftersom 
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sjuksköterskorna mer kritiskt kom att granska sitt handlande, vilket därmed medförde ett 

förbättrat förhållningssätt i patientrelationen. Studien visade också att sjuksköterskorna 

upplevde att de ämnen som kollegor i gruppen tagit upp gav dem lika mycket kunskap, som 

de ämnen som de själva tagit med till handledningen. De kunde alltså förändra sitt 

förhållningssätt genom att ta del av varandras erfarenheter. Genom regelbundna möjligheter 

att samtala och reflektera, kunde alltså sjuksköterskan utveckla kunskap och skicklighet i sitt 

yrke. Det borde vara självklart för sjuksköterskor att få möjlighet till personlig och 

yrkesmässig växt i ett yrke som kräver ständig eftertanke och utveckling. 

 

Elmcrona och Kilebrand-Winroth (1997) menar att vårdsituationer kan upplevas som svåra 

och ge en känsla av uppgivenhet och besvikelse. Handledning kan då stärka sjuksköterskans 

självbild och yrkesidentitet. Studien visade att sjuksköterskor som fick klinisk handledning 

gav dem större mod, styrka att sätta gränser och en ökad tro på sig själv och sitt kunnande. 

Handledningen gav dem också ett tillfälle att dela med sig av sina upplevelser och det ingav 

en känsla av trygghet att samtalen stannade mellan gruppmedlemmarna. Genom att sätta ord 

på tankar och känslor, samt att reflektera över dessa, kände sjuksköterskorna bekräftelse som i 

sin tur ledde till ökad tolerans och flexibilitet i yrkesutövandet. Det vidgade perspektivet gav 

en öppenhet och ett mer avslappnat förhållningssätt gentemot personal och patienter. Utifrån 

sin stärkta sjuksköterskeidentitet kunde sjuksköterskorna tona ner kraven på sig själv. Klinisk 

processorienterad handledning ger sjuksköterskor ett tillfälle att utveckla och tydliggöra sin 

profession och den ger även möjlighet till kompetensutveckling och vidare karriär. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I det stora utbud av intressant och betydelsefull litteratur inom ämnet arbetstillfredsställelse 

var svårigheten att kunna begränsa sökningen och koncentrera sig på problemområdet. 

Resultatet bygger på 21 vetenskapliga artiklar, varav de flesta var kvantitativa, men även 

några mer kvalitativa studier finns med i resultatet. En del artiklar var gjorda både med en 

kvalitativ och en kvantitativ metod, vilket medförde ett bredare perspektiv på 

problemområdet. I de kvalitativa artiklarna gavs ofta en mer detaljerad beskrivelse av 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetstillfredsställelse, än den mer övergripande bild som 

gavs i de kvantitativa undersökningarna. 

 

Författarna valde medvetet artiklar som byggde på studier som gjorts i västerländska länder. 

Artiklarna beskriver studier gjorda i Europa, Nordamerika och Australien. Anledningen till 

detta var att sjukvårdssystemet i västerländska länder liknar det som finns i Sverige. Vi är 

medvetna om att sjukvårdssystemet i USA skiljer sig relativt mycket från det som vi har i 

Sverige, men då den största delen av omvårdnadsforskningen kommer därifrån kändes det 

relevant att ta med studier därifrån. Det fanns ett stort antal artiklar från västerländska länder 

att välja bland. Om det funnits få studier gjorda inom ämnet så hade artiklar även från 

österländska länder tagits med och författarna tror då att resultatet troligtvis blivit annorlunda. 

 

Vi har varit medvetna om att det är viktigt att ha en del förkunskaper för att kunna ringa in 

problemområdet. Ju mer vi har läst desto lättare har det blivit att begränsa ämnet, som var 

avsikten att undersöka. Patel och Davidsson (2003) menar att litteraturgenomgång är en 

relativt tidskrävande process, och för att kunna arbeta med problemformuleringen är 

förutsättningen en relativt god kunskap om problemområdet. 

 

Svårigheten med att göra en litteraturstudie är att det tar tid att gå igenom all litteratur och 

tolkningen kan skilja sig beroende på vem som översätter. Vi har därför efter enskild läsning 

jämfört tolkningarna, för att få ett så korrekt resultat som möjligt.  

Vi har läst igenom artiklarna flera gånger och bearbetat dem, för att sedan dela in resultatet i 

olika teman som fått bilda rubriker i resultatdelen. Detta upplevdes som en bra metod då 

resultatet fick en tydlig struktur. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad arbetstillfredsställelse innebär för 

sjuksköterskor, och hur förutsättningar kan skapas för att detta ska uppnås. Vi har 

koncentrerat oss på hur arbetstillfredsställelse beskrivs av sjuksköterskor. Deras beskrivning 

av de hinder som motverkar en måluppfyllelse, och vilka strategier som kan bidra till att 

skapa möjligheter så att tillfredsställelse i arbetet kan upplevas. Kaufmann och Kaufmann 

(1998) menar att en ökad tillfredsställelse i arbetet kan bidra till en bättre hälsa, livskvalité, 

prestationsförmåga och bättre samarbetsförmåga hos individen.  

 

För att skapa struktur i diskussionsdelen används Antonovskys (1991) KASAM-modell som 

bygger på meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.  

 

Meningsfullhet 
Antonovsky (1991) menar att meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning det finns en 

känslomässig innebörd i livet, att åtminstone en del av de krav som livet ställer är värda att 

investera engagemang och energi i. Det innebär att man konfronterar problem och negativa 

händelser med en inställning om att det finns en mening med allt i livet.  

I denna litteraturstudie framkommer meningsfullhet som en betydelsefull faktor för 

arbetstillfredsställelse. Meningsfullhet kan ses sammankopplat med olika former av 

bekräftelse, men också med former av självständighet, knskap och gemensamma värderingar.  

 

Resultatet av denna studie visar att möjligheten att få ge god omvårdnad till patienter, var en 

av de huvudsakliga anledningarna till att sjuksköterskorna upplevde arbetstillfredsställelse 

(Öhman & Wredling, 1995; McNeese-Smith, 1999). En god omvårdnad byggde på att få möta 

patienternas behov, identifiera deras problem och att se dem bli bättre. Beröm från patienter 

och närstående gjorde också att arbetstillfredsställelsen ökade (McNeese-Smith, 1999). 

 

De krav som ställs på sjuksköterskan anges i Socialstyrelsens allmänna råd för omvårdnad 

inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1993:17), av vilken framgår att sjuksköterskan har det 

primära ansvaret för omvårdnaden, vilket innebär att hon ska se till att den planeras, 

genomförs och utvärderas. Omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och 

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

minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. 
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Resultatet av detta arbete visar också att det är viktigt att sjuksköterskan får uppmuntran och 

erkännande från chefen (Finn, 2001). Kramer och Schmalenberg (2003) betonar också 

betydelsen av att chefen ger stöd och tillit till personalen, vilket resulterar i ett ökat 

självförtroende. Garret och McDaniel (2001) fann att då sjuksköterskor upplevde brist på 

engagemang och stöd från ledningen, kände de sig otillfredsställda i sitt arbete. 

 

En annan faktor som beskrevs i resultatet var betydelsen av autonomi för 

arbetstillfredsställelsen. Autonomi var en av de viktigaste komponenterna för att uppnå 

tillfredsställelse i arbetet (Finn, 2001; McNeese-Smith, 1999; Tummers et. al, 2002). Då 

sjuksköterskan kan arbeta självständigt och fatta egna beslut i sitt arbete blir det lättare att se 

en mening i arbetet och dess krav. Kramer och Schmalenberg (2003) menar att för att höja 

arbetstillfredsställelsen och autonomin hos personalen, kan ökat inflytande och ökade 

befogenheter i arbetet samt en ökning av utbildningsnivån hos personalen vara effektiv. 

 

Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att arbetstillfredsställelse är skillnaden mellan den 

mängd belöning som en arbetstagare uppnår, och den belöning som vederbörande anser sig 

vara befogad att få. Belöningen kan syfta på hur självständigt och flexibelt arbetet är. Maslach 

(1985) menar att emotionell utbränning, som orsakas av arbetsrelaterad stress, kan bero på 

brist på inflytande och avsaknad av självständighet i de beslut som fattas.  

 

Resultatet av denna studie visar också att då sjuksköterskan upplever att de egna 

grundläggande värderingarna inte stämmer överens med de som råder på arbetsplatsen, kan 

det bildas en värdekonflikt (Verplanken, under tryck). Detta kan jämföras med Åsberg et al. 

(2002) som menar att en av faktorerna som påverkar hur vi mår i vår yrkesroll, är känslan av 

att våra värderingar ska stämma någorlunda överens med arbetsgivarens. Värdekonflikter 

tycks vara av stor betydelse för att stress ska utvecklas hos dagens vårdpersonal, som ofta 

upplever dagens ekonomistyrda sjukvård som ett beställarsystem, vilket strider mot de 

traditionella värderingar, som en gång låg till grund för valet av yrke. 

 

Författarna till detta arbete menar att då sjuksköterskan ger omvårdnad medför detta en 

meningsfullhet i arbetet. Sjuksköterskan känner att det är värt att investera engagemang och 

energi i den omvårdnad som ges. Beröm och uppmuntran blir en bekräftelse på att 

omvårdnaden uppskattas, och att det utförda arbetet är betydelsefullt för patienter, närstående 

och arbetskolleger.  
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Neddragningar och omstruktureringar blir då en konflikt, i och med att inspirationskällan att 

ge god omvårdnad, blir svårare att uppnå. Lundh (1999) menar att neddragningar i sjukvården 

har gjort att antalet personal blivit färre, vilket har medfört en ökad arbetsbelastning. 

Resultatet har blivit att det är allt svårare att erbjuda en god omvårdnad. Arbetet känns på så 

vis mer omotiverat, då den önskade kvalitén på vården ej kan erbjudas, med minskad arbets- 

tillfredsställelse som följd. McNeese-Smith (1999) ger en annan aspekt på detta problem då 

hon menar att sjuksköterskans roll förändrats från att vara i den direkta patientvården till att 

numera fokusera på att vara en koordinator eller manager för omvårdnaden. Sjuksköterskor 

behöver därför hjälp i att hitta nya källor till arbetstillfredsställelse då den patientnära rollen är 

på väg att försvinna. 

 

Författarna till detta arbete anser att det här är en intressant aspekt, då en stor del av dagens 

sjuksköterskeutbildning betonar betydelsen av det nära mötet mellan sjuksköterska och 

patient. Om sjuksköterskan roll är på väg att utvecklas till en omvårdnadskoordinator, 

behöver sjuksköterskan ha ett gott samarbete till andra medarbetare, för att kunna förlita sig 

på deras bedömning av patienten. Detta kan leda till att framtidens sjuksköterskeutbildning 

kanske behöver inriktas mer på sjuksköterskans ledande funktion, och de faktorer som 

underlättar samarbetet mellan till exempel undersköterska och sjuksköterska.  

 

Hanterbarhet 
Antonovsky (1991) menar att begreppet hanterbarhet, innefattar i vilken grad tillgängliga  

resurser finns till förfogande, med vilka man kan möta kraven i den aktuella situationen. 

I denna litteraturstudie framkommer att hanterbarhet är viktigt för att känna tillfredsställelse i 

arbetet. Hanterbarhet kan sammankopplas med upplevelsen av att bemästra den ökade 

arbetsbelastningen, vid personalneddragningar och andra resursbegränsningar. Faktorer som 

visade sig vara viktiga för att hantera arbetsbelastningen, var balans mellan arbetets krav och 

resurser, kompetens, ett gott samarbete och ett bra ledarskap. 

 

Resultatet visar också att personalneddragningar, som medför att fler arbetsuppgifter måste 

utföras inom samma tidsrymd, gör att arbetsbelastningen ökar och att arbetstillfredsställelsen 

påverkas i negativ riktning (Tummers et al., 2002; Tyson et al., 2001). Neddragningar av 

personal och fler patienter än det finns platser till, skapar en obalans mellan kraven och de 
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tillgängliga resurserna, vilket hindrar sjuksköterskan att kunna ge en god omvårdnad (Lundh, 

1999; Taylor et al., 1999). Adams och Bond (2000) menar att det är viktigt för sjuksköterskor 

att personalen som de arbetar tillsammans med, har kunskaper för att kunna ge en god vård på 

bästa sätt, så att det blir lättare att möta arbetsplatsens ställda krav.  

 

Dessa fynd kan jämföras med de krav som ställs på sjuksköterskan. I Socialstyrelsens 

allmänna råd för omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1993:17) står det angivet att 

sjuksköterskan är den som ansvarar för omvårdnad då hon har en specifik utbildning inom 

området. I omvårdnadsansvaret ingår att se till att omvårdnaden planeras, genomförs och 

utvärderas. Sjuksköterskan ska också se till att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna 

tydliggörs, så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet, och så att 

omvårdnadsåtgärderna genomförs i samverkan med andra personalgrupper. I hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att vården ska vara av god kvalité, och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården. Den ska även bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, och så långt det är möjligt utföras i samråd med patienten. 

Omvårdnaden ska också som all annan hälso- och sjukvård vila på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 

 

Maslach och Leiter (1999) menar att vid en alltför stor arbetsbelastning blir det en 

oförenlighet mellan människan och arbetet. Nedskärningar inom en organisation innebär att 

färre människor bör utföra samma mängd arbetsuppgifter men på kortare tid.  

 

Resultatet visar att en annan komponent som var viktig för att hantera de krav som ställdes, 

var att det fanns en chef som var uppmuntrande och gav stöd. Stress upplevdes hos de 

sjuksköterskor som hade en kontrollerande ledare, som övervakade arbetet, och som kom med 

klagomål och tillrättavisningar. Detta resulterade i en otydlighet mellan sjuksköterskornas 

olika roller. En stödjande och uppmuntrande chef upplevdes positivt (Stordeur et al., 2001). 

Ett starkt stöd från ledningen gjorde även att gruppsamhörigheten ökade vilket underlättade 

arbetstyngden (Hillhouse & Adler, 1997). McNeese-Smith (1999) fann att det var särskilt 

viktigt med ett fungerande samarbete vid hög arbetsbelastning. Petterson och Arnetz (1997) 

menar att det är viktigt med en anpassning mellan de krav som ställs i arbetet, och de resurser 

som finns tillgängliga. Efter perioder med hög arbetsbelastning behövs en ökad kontroll över 

arbetsuppgifterna och möjlighet till återhämtning. För att befrämja arbetsgemenskapen, vilket 

gör det lättare att klara arbetskraven, är ett tydligt ledarskap och delegering av arbetsuppgifter 
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nödvändiga. Garret och McDaniel (2001) menar att det är viktigt att sjukhusledningen främjar 

arbetsmiljön så att delaktigheten hos personalen ökar och upplevelsen av ostabilitet minskar i 

arbetet. En positiv arbetsmiljö med stöd från chefen leder till en ökad arbetstillfredsställelse. 

Dessa fynd kan jämföras med Åkerstedt (1997) som menar att en viktig faktor, som har 

betydelse för hanteringen av stress och tyngd i arbetet är det sociala stöd, som ett bra 

samarbete och en uppmuntrande och stödjande chef representerar. 

 

Begriplighet 
Begripligheten syftar på i vilken utsträckning man upplever att inre och yttre stimuli är 

förnuftsmässigt gripbara. Som sammanhängande, tydlig och strukturerad information, eller 

som ett kaotiskt, oordnat, slumpmässigt och oförklarligt brus. En människa med en hög känsla 

av begriplighet, förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är 

förutsägbara, eller att de åtminstone går att ordna eller förklara när de kommer som 

överraskningar (Antonovsky, 1991). I denna litteraturstudie kan begriplighet kopplas samman 

med delaktighet, kompetens, ledarskap, tydliga mål och reflektion.   

 

Resultatet av detta arbete visar att sjuksköterskor upplevde stress då ledningen fattade beslut 

som de ej varit delaktiga i (Tyson et al., 2001). Den största källan till stress bland 

sjuksköterskor menar även Taylor et al. (1999), var upplevelsen av att känna maktlöshet och 

inte ha något inflytande mot ledningen. Tillfredsställelsen i arbetet ökade då sjuksköterskorna 

fick möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas (McNeese-Smith, 1999).  

 

Dessa fynd kan jämföras med Åkerstedt (1997) som menar att individens inflytande över sin 

arbetssituation är avgörande, för hur arbetstillfredsställelsen och den långsiktiga hälsan 

kommer att utvecklas. Rahm- Sjögren och Sjögren (2002) menar också att en stor utmaning i 

2000-talets arbetsliv är att utveckla delaktigheten. Det kan leda till högre effektivitet, bättre 

arbetstillfredsställelse och minskad sjukfrånvaro. Engagemang uppnås genom att människor 

känner sig uppmuntrade och sedda, och har en hög delaktighet i beslut, vilket också kräver ett 

nytt sätt att tänka och att förhålla sig till i ledarskapet. En chef bör ha egenskaper som att 

kunna kommunicera, visa empati och förståelse för människor och deras drivkrafter. 
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Resultatet visade också att sjuksköterskan upplever det stressande då arbetsplatsen har en 

bristfällig målsättning (Stordeur et al., 2001). Klargörande av mål och ett tydligt ledarskap på 

arbetsplatsen kan hjälpa till att förbättra arbetsgemenskapen (Petterson & Arnetz, 1997). 

Författarna till detta arbete menar att då det saknas en bristfällig målsättning på arbetsplatsen, 

kan det bli svårt för sjuksköterskan att känna att tillvaron i arbetet är tydlig och strukturerad. 

Rahm- Sjögren och Sjögren (2002) betonar betydelsen av gemensamma mål, om alla tar 

ansvar och arbetar för att nå målet leder det till engagemang hos personalen. De flesta 

arbetsplatser har gemensamma styrdokument. Inom arbetsgruppen behöver man regelbundet 

resonera kring sina mål. Hallsten et al. (2002) hävdar att glapp mellan mål och medel, utgör 

en central orsak till den arbetsrelaterade utbränningen. Maslach och Leiter (1999) menar att 

arbetsplatsens struktur och sätt att fungera, formar det mänskliga samspelet och hur 

personalen utför sina arbetsuppgifter. Utbrändhet beror inte på den enskilda människans 

problem utan snarare på den sociala arbetsmiljön. Maslach (1985) skriver att de överordnade 

inom en avdelning vill gärna se att orsaken till utbränning beror på individen själv, och ej 

relaterad till arbetsordningen. Levi (2002) menar dock att de stressorer eller påfrestningar som 

vi utsätts för i arbetet, kan bero på dålig passform mellan människa och miljö, där det varken 

behöver vara människans eller miljöns fel. Det resulterar dock i en brist på egenkontroll, som 

gör att individen ej har något inflytande över sin egen situation. Johannison (2002) hävdar att 

begreppet utbrändhet inte har kopplats ihop med någon biomedicinsk orsak, utan istället har 

analyserats som ett syndrom producerat av samhället, arbetsstrukturen eller den sårbara 

relationen mellan människor. 

 

Resultatet visade att reflektion är en betydelsefull strategi som kan hjälpa sjuksköterskan att 

förstå händelser och reaktioner i arbetet. Det kan handla om såväl patienters, arbetskamraters 

eller sjuksköterskans egna reaktioner. Antonsson och Sandström (2000) menar att genom 

handledning, som innebär att samtala och reflektera kan sjuksköterskan utveckla sin yrkesroll 

och skicklighet. Samarbetet mellan kolleger upplevdes också bli bättre, då man fick ökad 

förståelse för varandra. Patienterna blev också gynnade av handledningen, då sjuksköterskan 

kunde granska sitt handlande och förbättra sitt förhållningssätt. Elmcrona och Kilebrand-

Winroth (1997) menar att genom att sätta ord på tankar och känslor och reflektera över dessa, 

fick sjuksköterskorna en ökad tolerans och flexibilitet i yrkesutövandet. Det gav också en 

öppenhet och ett mer avslappnat förhållningssätt gentemot personal och patienter. 
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Dessa fynd kan jämföras med Watson (1985) som poängterar att sjuksköterskan måste 

utveckla en lyhördhet mot sig själv, för att kunna vara lyhörd och visa empati för andra 

människor. Kvalitén på relationen till patienten kan påverkas negativt om sjuksköterskan inte 

är lyhörd mot sig själv och sina känslor. Arbetstakten och stressen inom vård och omsorg har 

ökat under 1900-talet och anställda inom kommun och landsting har haft en speciellt negativ 

hälsoutveckling under 1990-talet (Socialstyrelsen, 2001). Enligt HSAN (2003) blir patienter 

inte alltid bemötta på rätt sätt, då antalet anmälningsfall ökat.  

 

Författarna till detta arbete menar att om sjuksköterskan ser tillvaron som sammanhängande, 

ordnad och tydlig, samt tror att de händelser som hon möter går att förklara, kommer 

relationerna till patienterna att förbättras. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om 

kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska (SOSFS 1995:15) anges att 

sjuksköterskans möjligheter till ett kompetensinriktat lärande i arbetet behöver beaktas i 

arbetets organisation på varje arbetsplats. För att erfarenheterna från det dagliga arbetet ska 

kunna fördjupas, krävs att sjuksköterskan får tid och möjligheter till reflektion. Det 

komptensinriktade lärandet behöver stödjas genom planerad utbildning. 

 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) menar att reflektion innebär en återspegling, där vi ser på 

oss själva igen och återupprepar vad vi varit med om. Det kan innebära att fundera på vad 

man tänkte, kände och gjorde, och värdera händelsen med fokus på den egna insatsen. 

Självkännedom är viktig då man arbetar med andra människor. Att reflektera kring sig själv 

och vad man bidrar med är väsentligt för att kunna utveckla vårdarbetet. Vi bär alla med oss 

en slags ”ryggsäck” av minnen, erfarenheter, känslor och värderingar, som speglar hela vårt 

liv. En del av innehållet är känt, medan andra delar av innehållet delvis är kända, eller helt 

okända för oss. I varje ny situation som vi ställs inför kommer innehållet i ryggsäcken att vara 

avgörande för hur vi reagerar. Då vi reflekterar över oss själva, genom att ibland titta ner i 

ryggsäcken och lära känna innehållet, kan vi bekanta oss med våra reaktioner och värderingar 

som följer oss genom livet. Detta påminner om Watson (1985) som anser att det enda sättet att 

utveckla lyhördhet mot sig själv, är genom att lära känna sig själv och sina känslor, både de 

smärtsamma och de positiva. Människor tenderar ofta till att leta efter möjligheter utanför sig 

själva, fast källan till utveckling finns inuti dem.  

 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) skriver att ett sätt för många att få ut mycket genom 

självreflektion är att träna sig själv att vara närvarande, och tillåta de känslor man faktiskt har 
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att få finnas. Om man istället tränger bort känslorna, kommer de att hindra utvecklingen av en 

själv. Ett allmänt fenomen som råder är att man inte bör vara rädd och därför döljs ofta 

osäkerheten. Alla människor är trots allt rädda för olika saker. Den mest framkomliga vägen 

till att förbättra sin självkänsla är att göra det som man är rädd för, istället för att hålla sig till 

det som känns tryggt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

KONKLUSION 

Resultatet visar att arbetstillfredsställelse är ett fenomen som är ett uttryck för människors 

attityd till sitt arbete. Faktorer som visade sig vara av stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen var autonomi, bekräftelse, kunskap, kompetens och ett gott samarbete 

mellan personalen. Det upplevdes också viktigt att det fanns en balans mellan arbetets krav 

och resurser. Ledarskap var en komponent som också visade sig ha stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Det upplevdes viktigt att ha en chef som gav stöd och uppmuntran, 

och tillät personalen att få inflytande och att vara delaktig. Reflektion var en strategi som 

upplevdes effektfull och som gjorde att självförtroendet och samarbetet blev bättre, så att 

personalen lättare förstod sin och andras arbetssituation. Det upplevdes också lättare att 

hantera arbetet och dess krav, eftersom reflektionen hjälpte till att förklara och utvärdera 

reaktioner och händelser i arbetet. 

 

Ett gynnsamt förhållningssätt i detta sammanhang kan vara att utveckla strategier, som tar sin 

utgångspunkt i Antonovskys (1991) sätt att resonera kring känslan av sammanhang. KASAM-

modellen kan som i denna diskussionsdel, användas som struktur för att tydliggöra 

resonemanget kring denna typ av fenomen. På så sätt blir också modellen ett pedagogiskt 

verktyg i sjuksköterskans arbetsledande funktion. Att fortsätta utveckla strategier med 

utgångspunkt från salutogena perspektiv, ser författarna som betydelsefulla forskningsfrågor 

inför framtiden. 
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