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Abstrakt 
Det råder en global brist på sjuksköterskor, denna brist utgör ett hot mot hälso- och 
sjukvårdssystemen eftersom sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnad och 
står för den största andelen av patientomvårdnaden. Bristen på sjuksköterskor bidrar 
till sämre vårdkvalitet och sämre behandlingsresultat och har således negativa 
konsekvenser för omvårdnaden och därmed patienterna. Att bibehålla sjuksköterskor 
inom professionen är nyckeln till att lösa den nuvarande sjuksköterskekrisen och det 
är av stor vikt att förstå varför sjuksköterskor överväger att lämna sin profession. 
Syftet med denna litteraturstudie var därför att sammanställa kunskap om vilka 
faktorer som bidrar till att sjuksköterskor inom slutenvård överväger att lämna sin 
profession. Studien genomfördes som en integrerad litteraturöversikt och inkluderade 
23 vetenskapliga artiklar varav 21 kvantitativa och två kvalitativa. Resultatet visade 
att faktorer relaterat till arbetsförhållanden, sjuksköterskeprofessionen, omvårdnad 
och omvårdnadsarbetet, stöd, ledning och arbetsgrupp samt arbetets inverkan på 
hälsa och familjeliv bidrog till övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen. 
Kunskap om dessa faktorer är en förutsättning för att hitta lösningar som får 
sjuksköterskor att stanna inom professionen. Med denna kunskap kan nödvändiga 
förändringar genomföras som kan leda till förbättringar för sjuksköterskan i form av 
bättre arbetsförhållanden och ökad arbetsglädje, men också förbättringar för 
patienterna i form av ökad patientsäkerhet, högre kvalitet på hälso- och sjukvården 
och färre vårdskador. 
 
Nyckelord: sjuksköterska, övervägandet att lämna, profession, sjukhus, omvårdnad, 
sjuksköterskebrist, integrerad litteraturöversikt  
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Det råder en global brist på hälso- och sjukvårdspersonal. Bristen på kvalificerad vårdpersonal, 

inklusive sjuksköterskor, lyfts fram som ett av de största hindren för att förbättra hälsa och 

välbefinnande hos världens befolkning (Buchan & Calman, 2006). Bristen på sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal kommer enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) påverka 

många länders förmåga att bekämpa sjukdomar och förbättra hälsa. Buchan och Aiken (2008) 

beskriver att bristen inte beror på ett underskott av antalet sjuksköterskor utan att det snarare 

handlar om en brist på sjuksköterskor som är villiga att arbeta inom professionen under de 

rådande arbetsförhållandena. Enligt Socialstyrelsen (2016) fanns det år 2013 122 274 sysselsatta 

sjuksköterskor i Sverige, av dessa var 88 % yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, vilket 

innebär att cirka 14 700 sjuksköterskor var yrkesverksamma inom andra näringsgrenar. Varje år 

väljer cirka en halv procent av sjuksköterskorna som är sysselsatta inom hälso- och sjukvård att 

gå över till yrken inom andra näringsgrenar. Det största utflödet av sjuksköterskor i Sverige 

utgörs av pensionsavgångar där cirka 3500 sjuksköterskor går i pension varje år. År 2014 fanns 

5 505 utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet (Socialstyrelsen, 2016) och samma år 

avlade 3909 personer en sjuksköterskeexamen i Sverige (Universitetskanslersämbetet, 2015). I 

Sverige utbildas tillräckligt många sjuksköterskor per år för att täcka det befintliga behovet 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2014), ändå uppger samtliga landsting i Sverige att det finns en 

brist på grundutbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, har sjuksköterskan ett ansvar att 

erbjuda en patientsäker vård av hög kvalitet som tillgodoser individens trygghetsbehov och som 

genomförs med utgångspunkt i individens självbestämmande och med respekt för dennes 

integritet. Vidare framgår att målsättningen med den svenska hälso- och sjukvården är att hela 

befolkningen ska ges vård på lika villkor och att denna vård ska utföras med respekt och 

omtanke, med utgångspunkt i alla människors lika värde och den enskilde individens värdighet. 

International Council of Nurses (ICN, 2014) beskriver att sjuksköterskans huvudsakliga uppgift 

att ge människor vård. Vården som erbjuds ska ges med respekt för individens säkerhet, 

rättigheter och värderingar. Sjuksköterskan ska aktivt arbeta för en god arbetsmiljö som främjar 

god omvårdnad samt ta hand om sin egen hälsa för att inte äventyra förmågan att ge vård. 

Sjuksköterskan ska ge korrekt och anpassad information och på detta sätt främja delaktighet i 

patientens vård och behandling. Furåker (2008) beskriver att sjuksköterskans arbetsuppgifter är 

varierande och kan innefatta planering, organisering, ledning, delegering och dokumentation av 

omvårdnadsarbetet. Att koordinera och prioritera olika insatser, rapportera och att ta avgörande 

beslut är också uppgifter som karaktäriserar sjuksköterskans arbete. Enligt Van Soeren, Hurlock-

Chorostecki och Reeves (2011) ska sjuksköterskan ta del av ny forskning och tillämpa denna i 

klinisk praxis samt handleda studenter och samverka med kollegor och andra professioner. De 
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betonar vikten av att sjuksköterskan ska arbeta patientcentrerat och patientsäkert, att vara 

lättillgänglig samt ha god patientkännedom.  

 

Sjuksköterskan är huvudansvarig för och specialist på omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). Omvårdnad präglas av en humanistisk 

människosyn vilket innebär att ha kunskap om individen och dennes utveckling samt hälsa och 

välbefinnande i relation till ohälsa och lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Den 

humanistiska människosynen ligger till grund för sjuksköterskans värderingar, utformningen av 

omvårdnaden och gör det möjligt att tillgodose en kvalitativ omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnad handlar om att vårda, skydda och föra fram patientens 

talan och vilja. Sjuksköterskan ska visa omsorg, empati, en vilja att vårda samt se till patientens 

bästa och respektera patientens egna val och önskemål (Burhans & Alligood, 2010). Omvårdnad 

kan indelas i fysiska, psykologiska och sociala interventioner samt samordning och organisering 

av vård- och omsorgsarbetet. De fysiska interventionerna innebär att tillgodose basal omvårdnad 

som hygien, munvård, nutrition, men också att övervaka, observera och bedöma patienters 

fysiska tillstånd samt uppmuntra och vägleda patienter. De psykologiska interventionerna består 

av att skapa ett förtroende mellan patient och vårdare, ge stöd och trygghet, tillhandahålla 

information om sjukdom, behandling och prevention samt motivera patienten till följsamhet 

gällande behandling. Sociala interventioner innebär att ge socialt stöd till närstående genom att 

kommunicera och vara närvarande, ge information och undervisa. Samordning och organisering 

innefattar dokumentation och planering av omvårdnadsarbetet (Scott et al., 2006). 

 

Snellman och Gedda (2012) beskriver god omvårdnad utifrån olika centrala begrepp. Tillit 

beskrivs som ett viktigt begrepp eftersom tillit mellan patient och sjuksköterska är en 

förutsättning för att skapa en vårdande relation. Begreppet närhet beskrivs både i en fysisk och 

en psykologisk form. Fysisk närhet beskrivs som kroppslig kontakt som att hålla patientens 

hand, medan psykologisk närhet handlar om att möta patienternas behov av stöd. Begreppet 

sympati beskrivs som att vara öppen, generös och empatisk samt att visa förståelse för patientens 

hotade välbefinnande och handla utifrån patienternas bästa. Stöd är ett begrepp vars innebörd 

beskrivs som att bistå, hjälpa och skydda patienten och dennes närstående. Sjuksköterskan kan 

stödja patienten genom att visa uppskattning och genom att öka patientens makt och kunskap för 

att stärka dennes förmåga att själv förändra sin livssituation. För att kunna tillgodose en god 

omvårdnad behöver sjuksköterskan kunskap, både teoretisk och praktisk, men också kunskap 

om sig själv i form av självinsikt och självkännedom. Begreppet ansvar innebär att 

sjuksköterskan i sitt yrke har ett professionellt ansvar att göra prioriteringar, att tillämpa 
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tystnadsplikten samt att leda och utföra omvårdnadsarbetet, detta för att uppnå en säker och 

kvalitativ omvårdnad. 

 

Oulton (2006) beskriver sjuksköterskebristen som ett mångfacetterat problem som kan förklaras 

med att det idag finns nya och mer komplexa sjukdomar, att befolkningen åldras och att 

arbetsmiljön för sjuksköterskor är ogynnsam. En annan orsak till bristen är att 

pensionsavgångarna inom yrket ökar (Goodin, 2003; Oulton, 2006; Zarea, Negarandeh, 

Dehghan-Nayeri & Rezaei-Adaryani, 2009). Detta innebär att de mest erfarna sjuksköterskorna 

kommer att lämna yrket i en alarmerande takt i en tid då efterfrågan på sjuksköterskor är stor. 

Detta leder till allt färre erfarna och kompetenta sjuksköterskor samtidigt som 

omvårdnadsarbetet blir allt mer avancerat och nedskärningar inom vården fortsätter att öka 

(Goodin, 2003). Då sjuksköterskor tar beslutet att lämna professionen skapar detta en än mer 

utmanande och ohållbar situation för de kvarvarande sjuksköterskorna (Zarea et al., 2009).  

 

Bristen på sjuksköterskor utgör ett hot mot hälso- och sjukvårdssystemen eftersom 

sjuksköterskor står för den största andelen av patientomvårdnaden. Sjuksköterskebristen får 

konsekvenser för omvårdnaden då den bidrar till sämre vårdkvalitet, sämre behandlingsresultat 

och ökade vårdkostnader (Oulton, 2006). En stor utmaning är att hitta och utveckla strategier för 

att behålla kvalificerade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården (Aiken et al., 2001). Att 

behålla sjuksköterskor inom professionen är nyckeln till att lösa den nuvarande 

sjuksköterskekrisen (Oulton, 2006). Det är av stor vikt att förstå varför sjuksköterskor överväger 

att lämna sin profession och hitta effektiva sätt att bryta detta mönster och behålla sjuksköterskor 

inom professionen och hälso- och sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var därför att 

sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till att sjuksköterskor inom slutenvård 

överväger att lämna sin profession. 

 

Metod 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till att 

sjuksköterskor inom slutenvård överväger att lämna sin profession. Studien har genomförts som 

en integrerad litteraturöversikt, vilket Whittemore och Knafl (2005) beskriver som en metod där 

artiklar med varierande studiedesign, exempelvis kvalitativa och kvantitativa studier, kan 

inkluderas. Det studerade fenomenet kan på detta sätt förstås på ett djupare plan. Att använda 

integrerad litteraturöversikt som metod innebär att forskaren insamlar och sammanfattar 

existerande forskning, genom att granska vetenskapliga artiklar inom ett visst område för att få 

en djupare och mer omfattande förståelse. En integrerad litteraturöversikt inleds med att en 

tydlig bild skapas av det ämne som ska studeras och att ett väl avgränsat syfte formuleras, detta 
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för att kunna söka och samla in relevant data. Litteratursökningen är ett kritiskt moment och 

sökstrategierna ska vara väldefinierade och preciserade för att undvika ofullständiga och 

vinklade sökresultat. Insamlad data ska sedan kvalitetsgranskas och analyseras genom att 

organiseras, kodas, kategoriseras och slutligen sammanställas så att slutsatser ska kunna dras 

från resultatet. 

 

Litteratursökning 

Systematiska litteratursökningar har genomförts i databaserna PubMed och Cinahl. Enligt Polit 

och Beck (2012, s. 100) är dessa särskilt användbara för forskning inom hälso- och sjukvård. 

Söktermerna har testats fram genom ett flertal pilotsökningar då det enbart fanns en relevant 

MeSH-term som matchade litteraturstudiens syfte. Pilotsökningarna gav upphov till ett flertal 

relevanta studier och genom att ta del av dessa studiers söktermer och nyckelord identifierades 

adekvata söktermer till denna litteraturstudie. Söktermerna har kombinerats genom att använda 

booleska sökoperatorer vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 72-73) beskriver som 

ord som ringar in och preciserar sökningen samtidigt som de avgränsar området och minskar 

irrelevant litteratur. I denna litteraturstudie användes de booleska sökoperatorerna OR för att 

vidga sökningen och AND för att specificera sökningen. På ett flertal söktermer användes även 

trunkering (*), Willman et al. (2011, s. 72-76) beskriver att man på detta sätt vidgar sökningen 

genom att inkludera samtliga ändelser på den aktuella söktermen.  

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 274) är användandet av inklusionskriterier nödvändigt för att 

definiera en studies population. Willman et al. (2011, s. 78) beskriver att användandet av 

inklusions- och exklusionskriterier samt olika avgränsningar specificerar sökningen till relevanta 

studier och reducerar datamängden så att den blir hanterbar. Inklusionskriterier i denna 

litteraturstudie var att studiedeltagarna skulle vara sjuksköterskor samt att de skulle arbeta på 

sjukhus. Sjukhus har inte använts som sökterm då det exkluderade många artiklar som svarade 

mot studiens syfte. Studier som genomfördes inom andra miljöer än sjukhus exkluderades därför 

manuellt vid genomläsning av sammanfattningarna. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som 

enbart övervägde att lämna sitt nuvarande arbete inom vården och de sjuksköterskor som redan 

lämnat professionen samt översiktsartiklar. Sökningen begränsades till att endast omfatta studier 

skrivna på engelska och som var publicerade mellan 1 januari 2005 och 21 januari 2016.  

 

Sökningen i PubMed resulterade i 93 träffar varav 44 artiklar exkluderas vid genomläsning av 

titel och sammanfattning då de inte matchade inklusionskriterierna. Resterande 49 artiklar lästes 

i helhet och ytterligare 27 exkluderas då de inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Resterande 22 artiklar kvalitetsgranskades och samtliga inkluderades i litteraturstudien. En 
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systematisk litteratursökning genomfördes även i Cinahl och resulterade i 50 träffar varav 47 

artiklar återfanns i PubMed. De tre artiklar som bara fanns i Cinahl exkluderas efter 

genomläsning av titel och sammanfattning. Systematiska litteratursökningar i databaser bör 

enligt Willman et al. (2011, s. 78) kompletteras med en manuell litteratursökning. Detta 

genomfördes genom att gå igenom samtliga referenslistor från de 22 inkluderade artiklarna samt 

från tre exkluderade översiktsartiklar. På detta sätt minskades risken att gå miste om artiklar som 

matchade litteraturstudiens syfte. Den manuella sökningen resulterade i 45 artiklar varav 44 

exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. En artikel kvalitetsgranskades och 

inkluderades i litteraturstudien. Tabell 1 redogör för den systematiska litteratursökningen som 

genomförts i PubMed samt den manuella sökningen.  

 
Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till att 
sjuksköterskor inom slutenvård överväger att lämna sin profession. 
PubMed 2016-01-21 Begränsningar: engelsk text, 2005-01-01 – 2016-01-21  
Söknr *) Sökord Antal 

träffar 
Antal 
kvalitetsgranskade 

Antal 
valda 

 

1 FT Nurs* 249 314    
2 FT Profession 22 715    
3 FT Intention* 38 934    
4 MSH Personnel 

turnover 
1945    

5 FT Quit* 10 564    
6 FT Leav* 91 089    
7  4 OR 5 OR 6 103 079    
8  1 AND 2 AND 

3 AND 7 
93 22 22  

Manuell sökning 2016-02-04 45 1 1  
*MSH – MeSH-termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Samtliga studier kvalitetsgranskades enligt protokoll i Willman et al. (2011, s. 173-176). Dessa 

protokoll användes som stöd när studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes. Enligt Willman et 

al. (2011, s. 108) är det den enskilda studiens metod som avgör vilket protokoll som ska 

användas. Bilaga G används för att bedöma kvaliteten på kvantitativa studier och består av 

frågor gällande urval, bortfall, etiska överväganden samt resultatets generaliserbarhet och 

tillförlitlighet. För att bedöma kvalitativa studier används bilaga H som består av frågor 

gällande kontext, etiskt resonemang, metodbeskrivning, urval, giltighet och kommunicerbarhet 

(Willman et al., 2011, s. 173-176). Granskningsprotokollen modifierades genom att ett flertal 

frågor exkluderades då dessa ej var relevanta för de granskade artiklarnas studiedesign. 

Svarsalternativen i bilagorna bestod av ja, nej och vet ej. Svarsalternativet ja tilldelades ett 

poäng medan nej eller vet ej gav noll poäng. Poängen i varje enskild studie räknades sedan om 
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till en procentsats. Studierna kvalitetsgraderades utifrån de procentsatser som finns beskrivna i 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96). De studier som fick en procentsats mellan 80-100 

procent graderades till hög kvalitet, de studier som uppnådde 70-79 procent graderades som 

medel kvalitet och slutligen de studier som uppnådde 60-69 procent graderades till låg kvalitet. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen framgår av Tabell 2.  
 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=23 ) 
Författare/År/
Land 
(artikelkod) 

Typ 
av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 
 

Arslan 
Yurumezoglu 
et al., 2015, 
Turkiet (9) 
 

Kvantitativ 
design 

799 Enkät/Regressions-
analys i SPSS 
 

Låg arbetstillfredsställelse och 
emotionell utmattning var 
faktorer som bidrog till 
sjuksköterskornas övervägande 
att lämna professionen. 
 

Medel 

Destrebecq et 
al., 2009, 
Italien (23) 

Kvantitativ 
design 

240 Enkät/Korrelation 
& regressionsanalys 

20 % av studiedeltagarna 
övervägde att lämna 
sjuksköterskeprofessionen minst 
en gång i månaden. Exempel på 
faktorer som låg bakom 
övervägandet var utbrändhet, låg 
tillfredsställelse med arbete och 
lön samt lågt inflytande på 
arbetsplatsen. 
 

Låg 

Flinkman et 
al., 2013, 
Finland (1) 
 

Kvalitativ 
design 

3 Longitudinella 
intervjuer/Narrativ 
analys 

De huvudteman som framkom i 
studien var att ha 
sjuksköterskeyrket som ett 
andrahandsval, krävande 
arbetsuppgifter, bristande 
arbetsmiljö samt oförmåga att 
identifiera sig med den 
stereotypa bilden av en 
sjuksköterska. 
 

Medel 

Flinkman et 
al., 2008, 
Finland (17) 

Kvantitativ 
design 

147 Enkät/Statistisk 
analys, 
quasistatistik & 
chitvå-test i SPSS 

Övervägandet att lämna 
sjuksköterskeyrket var 
förknippat med utbrändhet, 
dåliga möjligheter till utveckling, 
brist på känslomässigt 
engagemang för yrket, låg 
arbetstillfredsställelse, konflikter 
mellan arbets- och familjeliv och 
höga arbetskrav. Sjuksköterskor 
uppgav att de viktigaste 
orsakerna till övervägandet att 
lämna yrket var missnöje med 
lönen, de höga arbetskraven och 
skiftarbete/arbetstider. 
 

Hög 

Flinkman et 
al., 2015, 
Finland (19) 

Kvalitativ 
design 

15 Semistrukturerad 
intervju/Innehålls-
analys 

Orsakerna till att 
sjuksköterskorna övervägde att 
lämna sin profession kan delas in 
i tre primära teman: undermåliga 
arbetsförhållanden, brist på stöd, 
orientering och mentorskap samt 
sjuksköterskeyrket som ett 
andrahandsval. 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare/År/
Land 
(artikelkod) 

Typ 
av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 
 

Gurková et al., 
2013, 
Slovakien & 
Tjeckien (16) 

Kvantitativ 
design 

1055 Enkät/Deskriptiv 
statistik, korrelation 
& regressionsanalys 
i SPSS 

28,8 % av studiedeltagarna 
övervägde att lämna 
sjuksköterskeprofessionen. 
Betydande faktorer var låg 
arbetstillfredsställelse, missnöje 
med schemaläggning och 
medarbetare.  
 

Medel 

Hart, 2005, 
USA (15) 

Kvantitativ 
design 

463 Enkät/Deskriptiv 
statistik, korrelation 
& regressionsanalys 

Tre variabler kunde kopplas till 
övervägandet att lämna 
professionen: det etiska klimatet 
på sjukhuset, antalet patienter 
per sjuksköterska och bristande 
kontroll över omvårdnadsarbetet.  
 

Medel 

Hasselhorn et 
al., 2008, 
Belgien, 
Finland, 
Frankrike, 
Italien, 
Nederländerna, 
Polen, 
Slovakien & 
Tyskland (20) 
 

Kvantitativ 
design 

11 606 Enkät/Regressions-
analys, chitvå-test 
& t-test i SPSS 

13,9 % av studiedeltagarna 
övervägde flera gånger per 
månad eller mer att lämna 
sjuksköterskeprofessionen 
relaterat till hög arbetsbelastning. 

Medel 

Heinen et al., 
2013, Belgien, 
Finland, Irland, 
Nederländerna, 
Norge, Polen, 
Spanien, 
Storbritannien, 
Schweiz & 
Tyskland (3) 
 

Kvantitativ 
design 

23 159 Enkät/Regressions-
analys 

Faktorer som hade ett samband 
med övervägandet att lämna 
professionen var sjuksköterske-
läkarrelationen, ledarskap, 
deltagande i sjukhusfrågor, 
ålder, heltidsarbete och 
utbrändhet. 
 

Hög 

Hinno et al., 
2012, Finland 
& 
Nederländerna 
(14) 

Kvantitativ 
design 

869 Enkät/Regressions-
analys, explorativ 
faktoranalys i SPSS 

Mer än hälften av 
studiedeltagarna (56-58 %) i 
båda länderna övervägde att byta 
profession relaterat till bristande 
resurser och bristande stöd från 
ledningen. 
 

Hög 

Jourdain et al., 
2010, Kanada 
(12) 

Kvantitativ 
design 

1636 Enkät/Strukturell 
ekvations- 
modellering & 
chitvå-test 

Att känna sig emotionellt 
utmattad och avhumaniserad gav 
upphov till lägre professionellt 
engagemang och psykosomatisk 
påverkan vilket i sin tur bidrog 
till övervägandet att lämna 
professionen. 
  

Hög 

Laschinger, 
2012, Kanada 
(11) 

Kvantitativ 
design 

342 Enkät/Deskriptiv 
statistik, 
korrelation, 
regressionsanalys i 
SPSS 

Övervägandet att lämna 
sjuksköterskeprofessionen hade 
samband med ett lågt 
arbetsengagemang och 
arbetstillfredsställelse, cynism, 
psykisk ohälsa och ett högt antal 
handledare.  
 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare/År/
Land 
(artikelkod) 

Typ 
av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 
 

Lavoie-
Tremblay et 
al., 2008, 
Kanada (21) 
 

Kvantitativ 
design 

309 Enkät/Deskriptiv 
statistik & chitvå-
test i SPSS 

Sjuksköterskor som övervägde 
att lämna sin profession nämnde 
obalans mellan ansträngning och 
belöning, höga psykologiska 
krav och hög arbetsbelastning 
som bidragande faktorer. 
 

Medel 

Lee et al., 
2015, Taiwan 
(8) 

Kvantitativ 
design 

1283 Enkät/Deskriptiv 
analys, 
regressionsanalys i 
SPSS 
 
 
 
 

Missnöje med arbetsvillkor, 
arbetsbelastning, bemanning, 
patientomvårdnad samt en 
obalans mellan arbete och 
privatliv var bidragande faktorer 
för övervägandet att lämna 
sjuksköterskeprofessionen.  
 

Medel 

Li et al., 2010, 
Kina (5) 
 

Kvantitativ 
design 

1521 Enkät/Regressions-
analys, deskriptiv 
statistik, korrelation 
i SAS 

Ökade känslomässiga krav, 
minskad arbetstillfredsställelse, 
minskat arbetsengagemang och 
minskad mening med arbetet var 
bidragande faktorer för 
övervägandet att lämna 
sjuksköterskeprofessionen. 
 

Hög 

Li et al., 2011, 
Belgien, 
Frankrike, 
Italien, 
Nederländerna, 
Polen, 
Slovakien & 
Tyskland (7) 
 

Kvantitativ 
design 

6469 Enkät/Deskriptiv 
statisti & chitvå-test 
i SAS 

Den mest betydande faktorn till 
övervägandet att lämna 
professionen var en obalans 
mellan ansträngning och 
belöning, men även svårigheter 
att hantera de krav som arbetet 
ställer.  
 

Hög 
 

Li et al., 
2013, Belgien, 
Frankrike, 
Italien, Kina, 
Nederländerna, 
Polen, 
Slovakien & 
Tyskland (13) 
 

Kvantitativ 
design 

7990 Enkät/Deskriptiv 
statistik, 
regressionsanalys, 
t-test & chitvå-test i 
STATA 

Övervägandet att lämna 
sjuksköterskeprofessionen var 
bland annat kopplat till höga 
krav, sämre kontroll, bristande 
stöd och hög arbetsbelastning.  
 

Hög 

Numminen et 
al., 2016, 
Finland (10) 

Kvantitativ 
design 

318 Enkät/Statistisk 
analys & 
korrelation i SPSS 

Missnöje gällande kvalitén på 
omvårdnaden och introduktionen 
på arbetsplatsen var faktorer som 
bidrog till övervägandet att 
lämna professionen.  
 

Hög 

Sabanciogullar
i et al., 2015, 
Turkiet (6) 
 

Kvantitativ 
design 

2122 Enkät/Regressions-
analys & 
korrelation i SPSS 

15,5% av sjuksköterskorna 
övervägde att lämna 
professionen. Faktorer bakom 
övervägandet var otillräcklig 
utveckling av yrkesidentiteten 
och låg arbetstillfredsställelse. 
 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare/År
/Land 
(artikelkod) 

Typ 
av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 
 

Simon et al., 
2010, 
Tyskland (4) 
 

Kvantitativ 
design 

2119 Enkät/Statistisk 
analys 
 

Övervägandet att lämna 
professionen var förknippat med 
faktorer som ålder, professionellt 
engagemang, arbetsglädje och 
till den personliga bakgrunden 
samt samspelet mellan arbete 
och familjeliv. 
 

Medel 

van der 
Heijden et al., 
2010, Belgien, 
Finland, 
Frankrike, 
Italien, 
Nederländerna, 
Polen, 
Slovakien & 
Tyskland (2) 
 

Kvantitativ 
design 

17 524 Enkät/Deskriptiv 
statistik, korrelation 
& statistisk analys 

Bristande arbetstillfredsställelse 
och bristande stöd från 
arbetsledare och nära kollegor 
hade ett samband med 
övervägandet att lämna 
professionen. 
 

Hög 

Zeytinoglu et 
al., 2006, 
Kanada (22) 
 

Kvantitativ 
design 

1396 Enkät/Regressions-
analys, korrelation 
& deskriptiv 
statistik 

Stress, oavlönad övertid, och 
otillräckligt stöd var exempel på 
faktorer som bidrog till 
övervägandet att lämna 
sjuksköterskeprofessionen. 
 

Medel 

Zeytinoglu et 
al., 2011, 
Kanada (18) 

Kvantitativ 
design 

1396 Enkät/Deskriptiv 
statistik, 
korrelation, faktor 
analys & 
regressionsanalys 

16 % av studiedeltagarna 
övervägde att lämna 
sjuksköterskeprofessionen 
relaterat till osäkerhet gällande 
arbete, dåligt stöd från 
organisationen, ledningen och 
medarbetare.  

Hög 

 
Analys 

Analysen genomfördes med utgångspunkt i Whittemore och Knafls (2005) metod för 

integrerade litteraturöversikter. Analysen genomfördes i olika steg: datareduktion, dataöversikt, 

datajämförelse samt slutsats och verifikation.  
 

Datareduktion 

Analysarbetet påbörjades med genomläsning av samtliga artiklar för att få en helhetsbild av 

materialet. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att första steget i analysprocessen är att 

organisera och sortera insamlad data. Detta gjordes genom att en artikelmatris skapades där 

övergripande information om varje artikel sammanställdes, se Tabell 2. Varje artikel kodades 

genom att de tilldelades ett nummer från ett till 23, artikelkodningen framgår i Tabell 2. 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att nästa steg i analysen innefattar extrahering och 

kodning av data från artiklarnas resultat. I enlighet med detta extraherades textenheter som 

svarade på studiens syfte, detta genomfördes genom att färgmarkera textenheter i artiklarna och 

koda varje textenhet med ett specifikt nummer. Detta steg genomfördes av båda studieförfattarna 
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var för sig för att sedan jämföras och diskuteras. Samtliga textenheter översattes sedan från 

engelska till svenska och reducerades till ett kortfattat och kärnfullt innehåll vilket enligt 

Whittemore och Knafl (2005) underlättar arbetet med att systematiskt jämföra artiklarna utifrån 

syftet. Totalt extraherades 248 textenheter från artiklarna och sammanställdes i en matris. 

 

Dataöversikt 

Dataöversikt är nästa steg i analysen och genomfördes genom att textenheter med samma eller 

liknande innehåll parades samman och bildade underkategorier. Whittemore och Knafl (2005) 

beskriver att det på detta sätt skapas en översikt av data utifrån gemensamt innehåll. Denna del i 

analysen genomfördes först individuellt av båda studieförfattarna och därefter jämfördes de 

underkategorier som framkommit. Dessa underkategorier diskuterades och vid oklarheter gick 

studieförfattarna tillbaka till originalkällan för att säkerställa att misstolkningar ej gjorts. Detta 

resulterade slutligen i en dataöversikt med 32 underkategorier. Dessa underkategorier 

sammanställdes sedan i en matris, vilket enligt Whittemore och Knafl (2005) underlättar arbetet 

med att hitta mönster och samband mellan textenheterna. Se utdrag från dataöversikten i Bilaga 

1. 

 

Datajämförelse 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver datajämförelse som en process där dataöversikterna från 

det tidigare analyssteget studeras och granskas upprepade gånger i syfte att identifiera mönster, 

teman eller samband. Liknande variabler eller teman grupperas då samman i en matris eller 

tabell. Detta steg genomfördes genom upprepad genomläsning och granskning av 

dataöversikten, på detta sätt identifierades likheter mellan olika underkategorier som kunde 

paras samman och bilda nya kategorier med gemensamt innehåll. Även detta steg genomfördes 

först individuellt av båda studieförfattarna för att sedan jämföras och diskuteras. För att undvika 

misstolkningar gick studieförfattarna tillbaka till originalkällan när tveksamheter uppstod. Detta 

steg resulterade i fem huvudkategorier och 14 underkategorier som sammanställdes i en matris, 

se Tabell 3. 
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Tabell 3 Datajämförelse 
Huvudkategorier Underkategorier  

(återfinns i artikel) 
Arbetsförhållanden Hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö  

(1,3,5,7,8,12,13,17,19, 20,21,22, 23) 
 Missnöje med arbetsvillkor  

(1,3,4,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23) 
  
Sjuksköterskeprofessionen Missnöje med sjuksköterskerollen  

(1,3, 6,8,9,11,12,17,19,23) 
 Bristande engagemang, överengagemang och låg mening  

(4,5,11,12,13,17,23) 
 Bristande karriärsavancemang och utvecklingsmöjligheter  

(1,5,17,19,23) 
 Att ha sjuksköterskeyrket som andrahandsval  

(1,19) 
  
Omvårdnad och omvårdnadsarbetet Bristande omvårdnad  

(1,3,8,9,10,15,17,19,23) 
 Missnöje med omvårdnadsarbetet  

(1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,15,16,17,19,20,21,23) 
  
Stöd, ledning och arbetsgrupp Bristfälligt omhändertagande av nyutexaminerade sjuksköterskor  

(1,8, 10,11,19) 
 Otillräckligt stöd från medarbetare, chefer och organisation 

(2,5,9,12,13,14,18,19,21,22) 
 Missnöje med arbetsgrupp  

(1,3,5,9,12,16,19,21) 
 Missnöje med ledning  

(1,3,5,9,19) 
  
Arbetets inverkan på hälsa och familjeliv Arbetets konsekvenser för hälsan  

(1,3,4,9,11,12,17,19,23) 
 Arbetets konsekvenser för familjelivet  

(1,4,8,12,17,19) 
 

Slutsats och verifikation 

Det sista analyssteget beskrivs av Whittemore och Knafl (2005) som det steg där 

studieförfattarna sammanfattar, drar slutsatser och verifierar data mot originalkällorna för att 

säkerställa noggrannhet och bekräftbarhet. I enlighet med detta sammanfattades resultatet i 

löpande text under respektive huvud- och underkategori. I samband med detta verifierades varje 

enskild textenhet mot originalkällan med hjälp av den kod som textenheten tilldelats vid 

datareduktionen. Analysen avslutades med att syntetisera viktiga delar av resultatet under varje 

huvudkategori, vilket enligt Whittemore och Knafl (2005) ger en kort sammanfattning av det 

studerade ämnet. 

 

Resultat 
I denna litteraturöversikt ingår totalt 23 studier som är genomförda i 19 länder runt om i världen, 

varav sju studier är genomförda i flera länder. Finland (n=8), Nederländerna (n=6), Tyskland 

(n=6), Belgien (n=5), Italien (n=5), Kanada (n=5), Polen (n=5), Slovakien (n=5), Frankrike 

(n=4), Kina (n=2), Turkiet (n=2), Irland (n=1), Norge (n=1), Schweiz (n=1), Spanien (n=1), 
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Storbritannien (n=1), Taiwan (n=1), Tjeckien (n=1) och USA (n=1). Av de inkluderade 

studierna hade 21 en kvantitativ ansats och resterande två studier hade en kvalitativ ansats. 

Samtliga studier med kvantitativ ansats använde sig av enkäter som datainsamlingsmetod, 

medan de kvalitativa studierna samlade in data via intervjuer. Analysen resulterade i fem 

huvudkategorier, se Tabell 3, och presenteras nedan. 

 

Arbetsförhållanden 

Hög arbetsbelastning och bristande arbetsmiljö 

I sju studier beskrev sjuksköterskor att arbetsbelastningen var hög, orimlig och överväldigande 

(Flinkman, Isopahkala-Bouret & Salanterä, 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; Hasselhorn et 

al., 2008; Jourdain & Chênevert, 2010; Lavoie-Tremblay, O’Brien-Pallas, Gélinas, Desforges & 

Marchionni, 2008; Lee, Dai & McCreary, 2015; Li et al., 2013). Sjuksköterskor som övervägde 

att lämna sin profession beskrev att yrket var stressfullt oavsett vilken sysselsättningsgrad de 

hade (Lavoie-Tremblay et al., 2008; Zeytinoglu et al., 2006), att det var ständigt stress på 

avdelningen, för lite tid för att kunna ge en god omvårdnad (Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, 

Hasselhorn & Salanterä, 2008; Flinkman & Salanterä, 2015) samt att arbetsförhållandena var 

bristande (Lavoie-Tremblay et al., 2008). Hög press på arbetet och moralisk stress hade inverkan 

på sjuksköterskors övervägande att lämna professionen (Flinkman & Salanterä, 2015). Andra 

faktorer av betydelse var att inte få erkännande av sina patienter, att patienterna var otrevliga 

(Jourdain & Chênevert, 2010) och att uppleva fysiskt våld samt verbala övergrepp och klagomål 

från patienterna (Flinkman & Salanterä, 2015). 

 

I Destrebecq, Terzoni, Colosio, Neri och Brambilla (2009) och Heinen et al. (2013) beskrev 

sjuksköterskor att en negativ upplevelse av, samt missnöje med arbetsmiljö var bidragande 

orsaker till övervägandet att lämna professionen. Sjuksköterskor beskrev i en studie av Flinkman 

och Salanterä (2015) att de kände sig maktlösa för att de inte kunde förändra sin dåliga 

arbetsmiljö. I Lee et al. (2015) beskrev sjuksköterskor att bristen på en stödjande arbetsmiljö 

bidrog till övervägandet att lämna professionen (Lee et al., 2015).  

 

Ett flertal studier beskrev att höga krav från arbetet var en bidragande faktor till övervägandet att 

lämna sjuksköterskeprofessionen (Flinkman et al., 2008; Hasselhorn et al., 2008; Li et al., 2013). 

Dessa krav kunde vara kvantitativa, emotionella (Li et al., 2010) och psykologiska (Lavoie-

Tremblay et al., 2008). I Li, Galatsch, Siegrist, Müller och Hasselhorn (2011) upplevde 

sjuksköterskor svårigheter att leva upp till de höga kraven som arbetet ställde.  
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Missnöje med arbetsvillkor 

I sex studier (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Flinkman et al., 2008; Flinkman et al., 

2013; Flinkman & Salanterä, 2015; Heinen et al., 2013; Lee et al., 2015) beskrev sjuksköterskor 

inadekvat och otillräcklig bemanning som en faktor till övervägandet att lämna professionen. 

Bristande resurser (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Hinno, Partanen & Vehviläinen-

Julkunen, 2012) och högt antal patienter per sjuksköterska (Hart, 2005) beskrevs också som 

bidragande faktorer till övervägandet. Sjuksköterskor i Flinkman et al. (2008), Flinkman et al. 

(2013) och Lavoie-Tremblay et al. (2008) beskrev en osäkerhet kring att inte ha en fast 

anställning. Andra faktorer som bidrog till övervägandet var låg arbetstrygghet (Lee et al., 2015; 

Zeytinoglu, Denton & Plenderleith, 2011) och dåliga arbetsavtal (Lee et al., 2015). 

 

Lavoie-Tremblay et al. (2008), Li et al. (2011) och Li et al. (2013) fann att hög ansträngning på 

arbetet och en bristfällig belöning var faktorer som bidrog till övervägandet att lämna 

professionen. Andra faktorer var att sjuksköterskor erhöll jobberbjudanden utanför professionen 

(Simon, Müller & Hasselhorn, 2010), att sjuksköterskeyrket hade en dålig löneutveckling 

(Destrebecq et al., 2009) samt ett missnöje med lönen (Destrebecq et al., 2009; Flinkman et al., 

2008; Flinkman et al., 2013). Lönen var för låg relaterat till sjuksköterskors ansvar (Flinkman et 

al., 2008; Flinkman et al., 2013), till den höga arbetsbelastningen (Lavoie-Tremblay et al., 2008) 

och i jämförelse med andra professioner (Flinkman et al., 2008; Flinkman et al., 2013). 

 

Hos ett flertal sjuksköterskor som övervägde att lämna sin profession fanns ett missnöje med att 

arbeta skift (Flinkman et al., 2008), schemaläggning, (Flinkman et al., 2008; Gurková et al., 

2013), oregelbundna arbetstider (Flinkman et al., 2008; Lavoie-Tremblay et al., 2008), antalet 

arbetstimmar per vecka (Simon et al., 2010) samt jourarbete (Lavoie-Tremblay et al., 2008). 

Återhämtningen från skiftarbete, framförallt nattarbete, var utmanande då sjuksköterskor hade 

svårigheter med att sova på dagen och att vara vaken på natten (Flinkman et al., 2013). Det fanns 

också ett missnöje med att inte få betalt för arbetad övertid (Lavoie-Tremblay et al., 2008; 

Zeytinoglu et al., 2006). 

 

Syntes  

Sjuksköterskors arbete präglas av svåra arbetsförhållanden med hög arbetsbelastning, ständig 

stress, höga krav och en dålig arbetsmiljö. Bemanningen är otillräcklig med för många patienter 

per sjuksköterska och resurserna på sjukhusen är bristande. Sjuksköterskor upplever missnöje 

med sina arbetsvillkor relaterat till osäkra arbetsförhållanden, skiftarbete, dåliga arbetstider, låg 

lön samt dålig löneutveckling. 

 



 

 

16 
Sjuksköterskeprofessionen 

Missnöje med sjuksköterskerollen 

Sjuksköterskeyrket beskrevs som väldigt fysiskt och psykiskt krävande (Flinkman et al., 2008; 

Flinkman & Salanterä, 2015) och sjuksköterskor beskrev en rädsla för att göra allvarliga 

medicinska misstag som kunde leda till döden (Flinkman & Salanterä, 2015) vilket hade 

inverkan på övervägandet att lämna professionen. Faktorer som osäkerhet (Flinkman & 

Salanterä, 2015), att vara cynisk (Laschinger, 2012), att vara väldigt känslomässigt involverad 

(Destrebecq et al., 2009) samt att bli avhumaniserad (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; 

Jourdain & Chênevert, 2010) hade också samband med sjuksköterskors övervägande att lämna 

professionen.  

 

Sabanciogullari och Dogan (2015) beskrev att sjuksköterskor med låg professionell självbild och 

identitet i högre grad övervägde att lämna professionen. Jourdain och Chênevert (2010) fann i 

sin studie att rollstress var en bidragande faktor. Sjuksköterskor var missnöjda över att de inte 

fick möjlighet att vara självständiga i sin yrkesroll och att professionen hade låg status 

(Flinkman et al., 2013) och lågt professionellt erkännande (Lee et al., 2015). I Flinkman et al. 

(2013) beskrev sjuksköterskor ett missnöje med hierarkin på sjukhuset där framförallt nya 

sjuksköterskor hamnade långt ner. I Destrebecq et al. (2009) beskrev sjuksköterskor att de var 

missnöjda med hur andra personer uppfattade deras färdigheter. Faktorer som att vara av manligt 

kön (Heinen et al., 2013) eller att ha lång erfarenhet inom yrket (Destrebecq et al., 2009) bidrog 

till övervägandet att lämna professionen. 

 

Bristande engagemang, överengagemang och låg mening 

Bristande engagemang beskrevs i ett flertal studier som en faktor som bidrog till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna professionen. Flinkman et al. (2008), Jourdain och 

Chênevert (2010), Simon et al. (2010) och Laschinger (2012) beskrev ett bristande professionellt 

engagemang, Li et al. (2010) beskrev ett bristande engagemang till arbetsplatsen medan 

Destrebecq et al. (2009) beskrev ett dåligt organisatorisk engagemang. I kontrast till detta 

beskrev Li et al. (2013) ett överengagemang hos sjuksköterskor som en faktor till övervägandet 

att lämna professionen. Jourdain och Chênevert (2010) och Li et al. (2010) beskrev att 

sjuksköterskor upplevde låg eller ingen mening med arbetet och att detta hade en negativ 

påverkan på övervägandet att lämna professionen. 

 

Bristande karriärsavancemang och utvecklingsmöjligheter 

I Flinkman et al. (2013) och Flinkman och Salanterä (2015) beskrev sjuksköterskor att yrket inte 

hade någon karriärstege och att utsikterna till karriärsavancemang var dåliga vilket bidrog till 
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övervägandet att lämna professionen. Sjuksköterskor ansåg att utvecklingsmöjligheterna inom 

yrket var låga eller obefintliga vilket var andra orsaker till övervägandet (Destrebecq et al., 

2009; Flinkman et al., 2008; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; Li et al., 2010). 

 

Att ha sjuksköterskeyrket som andrahandsval 

Att inte ha sjuksköterskeyrket som ett förstahandsval (Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salanterä, 2015) var en bidragande faktor till övervägandet att lämna professionen. 

Sjuksköterskor som inte hade någon avsikt att läsa till sjuksköterska och som inte hade yrket 

som en barndomsdröm övervägde i högre grad att lämna professionen. Andra faktorer som 

bidrog till övervägandet var ointresse av yrket och användandet av sjuksköterskeyrket som en 

inkörsport till läkaryrket (Flinkman et al., 2013).  

 

Syntes 

Arbetet är fysiskt och psykiskt krävande och sjuksköterskor är rädda att göra allvarliga 

medicinska misstag. Sjuksköterskor är missnöjda med professionens låga status och hierarkin på 

sjukhuset där sjuksköterskor hamnar långt ner. Utsikterna till karriärsavancemang är dåliga och 

utvecklingsmöjligheterna är låga inom professionen vilket bidrar till övervägandet att lämna 

professionen.  

 

Omvårdnad och omvårdnadsarbetet 

Bristande omvårdnad 

I sju studier uppgav sjuksköterskor att omvårdnadskvalitén var bristande och att det bidrog till 

att de övervägde att lämna professionen (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Destrebecq et 

al., 2009; Flinkman et al., 2008; Flinkman & Salanterä, 2015; Heinen et al., 2013; Lee et al., 

2015; Numminen et al., 2016). Sjuksköterskor i Flinkman et al., (2013) kände skuld över att inte 

kunna tillgodose en god omvårdnad utifrån vad de själva upplevde som adekvat och de upplevde 

att produktivitet var viktigare än att ge god och human patientomvårdnad. Enligt Heinen et al. 

(2013) upplevde sjuksköterskor en bristande patientsäkerhet vilket bidrog till övervägandet att 

lämna professionen. I Flinkman och Salanterä (2015) beskrev unga sjuksköterskor att de 

upplevde etiska problem på sitt arbete. Hart (2005) beskrev att sjuksköterskor upplevde ett 

bristande etiskt klimat på sin arbetsplats vilket hade en negativ inverkan på omvårdnaden och 

bidrog till övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen. 

 

Missnöje med omvårdnadsarbetet 

Missnöje med omvårdnadsarbetet beskrevs utifrån ett flertal faktorer; att omvårdnadsarbetet var 

krävande och alltid detsamma (Flinkman et al., 2013), att arbetsuppgifterna var repetitiva och 
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oföränderliga fram till pension samt att arbetet inte främjade användandet av sjuksköterskors 

färdigheter eller kunskaper (Flinkman & Salanterä, 2015). Andra faktorer som bidrog till 

sjuksköterskors övervägande att lämna professionen var missnöje med det patientnära arbetet 

och rutinmässiga arbetsuppgifter (Flinkman et al., 2013). Låg frihet och förutsägbarhet inom 

arbetet (Li et al., 2010), brist på självständighet, låg handlingsfrihet gällande beslutstagande 

(Lavoie-Tremblay et al., 2008) samt att arbetet ej var intellektuellt utmanande (Flinkman et al., 

2013) var också bidragande faktorer till sjuksköterskors övervägande att lämna sin profession.  

 

Lågt inflytande på arbetet (Destrebecq et al., 2009; Hasselhorn et al., 2008; Jourdain & 

Chênevert, 2010) och lågt inflytande i avdelningsfrågor (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 

2015; Heinen et al., 2013) var faktorer som bidrog till övervägandet att lämna professionen. I 

Flinkman et al. (2013) och Li et al. (2010) beskrev sjuksköterskor att de inte fick någon 

feedback kring vad de gjorde bra respektive dåligt och att detta hämmade deras utveckling. 

Även bristande kontroll över beslutsfattande (Li et al., 2013) och bristande kontroll över 

omvårdnadsarbetet (Hart, 2005) var faktorer som hade inverkan på övervägandet att lämna 

professionen. 

 

I tio studier beskrev sjuksköterskor låg arbetstillfredsställelse (Arslan Yurumezoglu & 

Kocaman, 2015; Destrebecq et al., 2009; Flinkman et al., 2008; Gurková et al., 2013; Heinen et 

al., 2013; Li et al., 2010; Sabanciogullari & Dogan, 2015; Simon et al., 2010; Laschinger, 2012; 

van der Heijden et al., 2010) som en betydande faktor till övervägandet att lämna professionen. 

Sjuksköterskor i Flinkman et al., (2013) beskrev låg arbetsglädje som en faktor till 

övervägandet.  

 

Syntes 

Att inte kunna tillgodose god och patientsäker omvårdnad till patienter är förenligt med 

övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskor är missnöjda med sina 

arbetsuppgifter och anser att yrket inte förvaltar deras färdigheter och kunskaper. Sjuksköterskor 

upplever låg arbetsglädje och arbetstillfredsställelse, lågt inflytande på arbetet samt brist på 

självständighet.  

 

Stöd, ledning och arbetsgrupp 

Bristfälligt omhändertagande av nyutexaminerade sjuksköterskor 

Att vara ny och oerfaren sjuksköterska (Lee et al., 2015) och att som nyutexaminerad 

sjuksköterska få en bristande arbetsintroduktion (Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 

2015; Numminen et al., 2016) var faktorer som bidrog till övervägandet att lämna professionen. 
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Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde även att de inte fick något stöd och fick ta mycket 

ansvar tidigt i sin karriär (Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015) vilket i sin tur 

skapade känslor av övergivenhet (Flinkman & Salanterä, 2015). Andra faktorer som påverkade 

övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen var att ha många olika handledare under 

arbetsintroduktionen (Laschinger, 2012) och att sjuksköterskeutbildningen var för teoretisk och 

inte förberedde nyutexaminerade sjuksköterskor inför de praktiska utmaningarna inom yrket 

(Flinkman & Salanterä, 2015). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

adekvata kunskaper och färdigheter när de kom ut i arbetslivet (Flinkman & Salanterä, 2015). 

 

Otillräckligt stöd från medarbetare, chefer och organisation 

Övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen hade ett starkt samband med ett dåligt socialt 

stöd på arbetet (Li et al., 2010). Åtta studier beskrev bristande stöd från chefer (Arslan 

Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Flinkman & Salanterä, 2015; Hinno et al., 2012; Jourdain & 

Chênevert, 2010; Lavoie-Tremblay et al., 2008; Li et al., 2013; van der Heijden et al., 2010; 

Zeytinoglu et al., 2011) och fem studier beskrev bristande stöd från medarbetare (Flinkman & 

Salanterä, 2015; Lavoie-Tremblay et al., 2008; van der Heijden et al., 2010; Zeytinoglu et al., 

2006; Zeytinoglu et al., 2011). Enligt Zeytinoglu et al. (2011) fanns det även ett bristande 

organisatoriskt stöd. Flinkman och Salanterä (2015) beskrev att unga sjuksköterskor upplevde att 

de inte fick tillräckligt med stöd i svåra situationer vilket bidrog till att de övervägde att lämna 

professionen. 

 

Missnöje med arbetsgrupp 

Att arbeta i en instabil arbetsgrupp (Lavoie-Tremblay et al., 2008), att vara missnöjd med sina 

medarbetare (Gurková et al., 2013), att ha låg samhörighet i arbetsgruppen (Li et al., 2010) och 

att ha en dålig relation till läkare (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Heinen et al., 2013) 

bidrog till övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen. Att arbeta tillsammans med 

oerfarna läkare, att känna sig som läkarens tjänare (Flinkman et al., 2013), att inte få erkännande 

av läkare, att möta otrevliga läkare (Jourdain & Chênevert, 2010) samt att bli utsatt för verbala 

övergrepp och klagomål från läkare (Flinkman & Salanterä, 2015) var andra faktorer som bidrog 

till övervägandet att lämna professionen. 

 

Missnöje med ledning  

I fyra studier (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Flinkman et al., 2013; Heinen et al., 

2013; Li et al., 2010) beskrev sjuksköterskor att ledarskapet var bristande. Chefer förstod inte 

hur krävande det praktiska sjuksköterskearbetet var och gav orealistiska förslag kring 

utvecklingen av patientomvårdnaden (Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015). I 
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Flinkman och Salanterä (2015) beskrev sjuksköterskor att de var mer benägna att lämna 

professionen när chefer uppvisade ett dåligt beteende eller en dålig attityd samt om chefer var 

frånvarande, byråkratiska och stressade.  

 

Syntes 

Bristande arbetsintroduktion, för mycket ansvar tidigt i karriären samt att utbildningen inte 

förbereder för yrkeslivet är orsaker till att nyutexaminerade sjuksköterskor överväger att lämna 

professionen. Sjuksköterskor upplever ett bristande stöd från både chefer och medarbetare. Att 

arbeta i en instabil arbetsgrupp med låg samhörighet, att vara missnöjd med sina medarbetare 

samt ha en dålig relation till läkare bidrar till övervägandet att lämna professionen. 

Sjuksköterskor upplever missnöje med att cheferna inte förstår innebörden av det praktiska 

sjuksköterskearbetet.  

 

Arbetets inverkan på hälsa och familjeliv 

Arbetets konsekvenser för hälsan 

Hälsorelaterade konsekvenser som utmattning av fysisk och psykisk karaktär (Arslan 

Yurumezoglu & Kocaman, 2015; Flinkman & Salanterä, 2015; Jourdain & Chênevert, 2010), 

otillräcklig sömn (Flinkman et al., 2013), ångest (Flinkman & Salanterä, 2015), psykosomatiska 

symptom (Jourdain & Chênevert, 2010) och psykisk ohälsa (Laschinger, 2012) påverkade 

sjuksköterskors övervägande att lämna professionen. Ett flertal studier beskrev utbrändhet 

(Destrebecq et al., 2009; Flinkman et al., 2008; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 

2015; Heinen et al., 2013; Simon et al., 2010) och trötthet (Destrebecq et al., 2009; Flinkman et 

al., 2008; Flinkman & Salanterä, 2015) som bidragande faktorer till övervägandet att lämna 

professionen.  

 

Arbetets konsekvenser för familjelivet 

Konflikt mellan arbete och familjeliv var en återkommande faktor i flertalet studier och 

associerades med övervägandet att lämna professionen (Flinkman et al., 2008; Flinkman & 

Salanterä, 2015; Jourdain & Chênevert, 2010; Lee et al., 2015; Simon et al., 2010). På liknande 

sätt beskrev Flinkman et al. (2013) svårigheter att kombinera privatlivet med att arbeta skift, 

sjuksköterskor upplevde detta som krävande och hade svårigheter att planera sin vardag. Det 

fanns även samband mellan övervägandet att lämna sjuksköterskeprofessionen och att vara 

singel (Lee et al., 2015), att vara ensamstående förälder eller att ha partner med barn (Simon et 

al., 2010). 
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Syntes 

Hälsorelaterade konsekvenser i form av utmattning, utbrändhet, otillräcklig sömn, trötthet, 

psykosomatiska symptom och psykisk ohälsa bidrar till sjuksköterskors övervägande att lämna 

professionen. Sjuksköterskor upplever även att det är svårt att kombinera arbetsliv med 

familjeliv, de beskriver att skiftarbetet är krävande och försvårar planeringen av vardagen.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till 

att sjuksköterskor inom slutenvård överväger att lämna sin profession. Resultatet från 

litteraturstudien visade att detta är ett komplext problem som innefattar en rad olika faktorer. 

Viktiga faktorer bakom övervägandet var svåra arbetsförhållanden med bristande arbetsmiljö 

och arbetsvillkor, men också missnöje med professionen, omvårdnadsarbetet och kvaliteten på 

den omvårdnad som gavs. Andra betydelsefulla faktorer var otillräckligt stöd från medarbetare, 

chefer och organisation. Arbetslivet hade även negativa konsekvenser för sjuksköterskornas 

hälsa och familjeliv vilket också bidrog till övervägandet att lämna professionen.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att arbetsbelastningen inom slutenvård upplevdes som 

orimligt hög och att sjuksköterskebemanningen var otillräcklig i relation till antalet patienter. 

Detta fick negativa konsekvenser för omvårdnadsarbetet och bidrog till att sjuksköterskorna 

övervägde att lämna sin profession. Aiken et al. (2001) och Aiken, Clarke, Sloane, Silber och 

Sochalski (2002) fann att sjuksköterskor inom slutenvård upplever att antalet sjuksköterskor är 

för få för att kunna tillgodose en kvalitativ omvårdnad. Choi, Pang, Cheung och Wong (2011) 

beskriver att otillräcklig bemanning ökar risken för arbetsrelaterad stress och arbetsskador hos 

sjuksköterskan samt ökar risken att begå allvarliga misstag. Litteraturstudiens resultat visade på 

liknande sätt att sjuksköterskeyrket var väldigt krävande och att sjuksköterskorna var rädda för 

att göra allvarliga medicinska misstag som i värsta fall kunde leda till en dödlig utgång för 

patienten. Ett flertal studier visar på ett samband mellan hög arbetsbelastning och negativa 

hälsoeffekter för patienterna, bland annat genom ökad dödlighet (Aiken et al., 2002; Aiken et al., 

2014; Oulton, 2006; Rafferty et al., 2007), ökad förekomst av postoperativa komplikationer, 

ökad olycksfrekvens och patientskador samt ökad förekomst av vårdrelaterade infektioner 

(Oulton, 2006). Al-Kandari och Thomas (2009) beskriver på liknande sätt att hög 

arbetsbelastning har ett samband med negativa konsekvenser för patienterna i form av ökad risk 

för fallskador, trycksår, sårinfektioner, urinvägsinfektioner samt sen eller utebliven 

medicinering, vilket har en negativ inverkan på vårdkvalitet och patientsäkerheten. Hög 

arbetsbelastning leder även till att sjuksköterskor har svårigheter att möta förväntningar från 
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närstående, att de inte kan upprätthålla en god attityd mot patienten samt att de inte kan ge 

adekvat omvårdnad (Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011). Hög arbetsbelastning får således 

negativa konsekvenser för den enskilda sjuksköterskan och dennes yrkesutövning och därmed 

drabbas även patienten i form av bristande patientsäkerhet och bristande vårdkvalitet.  

 

Atefi, Abdullah, Wong och Mazlom (2014) beskriver att sjuksköterskorna upplever 

omvårdnadskvaliteten som bristfällig relaterat till tidsbrist och menar att det är patienten som 

blir lidande. Tidsbristen innebär att sjuksköterskans tid med den enskilde patienten minskar och 

därmed minskar också möjligheten att skapa en god relation. På liknande sätt visade resultatet i 

denna litteraturstudie att sjuksköterskorna upplevde omvårdnadskvalitén som bristande och att 

de kände skuld över att inte kunna tillgodose en god omvårdnad utifrån vad de själva upplevde 

som adekvat. Sjuksköterskorna upplevde även en ständig stress och att tiden inte räckte till för 

att kunna tillgodose en kvalitativ omvårdnad. I en studie av Leary et al. (2008) beskriver 

sjuksköterskorna att cirka 50 procent av deras dagliga arbetstid består av administrativa 

arbetsuppgifter som inte har någon koppling till omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna menar att 

detta är tid som hade kunnat användas till omvårdnad. Även Choi et al. (2011) och Atefi et al. 

(2014) beskriver att en stor del av sjuksköterskans dagliga arbete består av administrativa 

uppgifter som dokumentation vilket leder till att sjuksköterskorna spenderar mindre tid med 

patienterna och i omvårdnaden. Tidsbristen får således konsekvenser för både sjuksköterskan 

och patienten. Mindre tid med patienterna innebär mindre tid för sjuksköterskan att skapa en god 

omvårdnadsrelation, vilket i sin tur innebär att sjuksköterskans möjlighet att observera patienten 

och identifiera och tillgodose specifika omvårdnadsbehov minskar. Detta kan ha en negativ 

inverkan på patientens rätt att få behoven av kontinuitet, trygghet och säkerhet i vården 

tillgodosedda vilket finns lagstadgat i 1 §, kap. 6, Patientlag (SFS 2014:821). En annan 

konsekvens är att patientens möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin egen vård och 

behandling minskar, vilket ej är förenligt med kap. 5, i SFS 2014:821, som reglerar patientens 

rätt till delaktighet i hälso- och sjukvården.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att låg arbetsglädje och låg arbetstillfredsställelse var 

betydande faktorer till att sjuksköterskorna övervägde att lämna sin profession. Ett flertal studier 

visar att arbetstillfredsställelse är en viktig faktor för att bevara sjuksköterskorna inom 

professionen (AbuAlRub, Omari & Al-Zaru, 2009; Duffield, Roche, O’Brien-Pallas, Catling-

Paull & King, 2009; Hairr, Salisbury, Johannsson & Redfern-Vance, 2014; McGilton, 

Tourangeau, Kavcic & Wodchis, 2013). Det är således av stor vikt att kartlägga de faktorer som 

bidrar till arbetstillfredsställelse och arbetsglädje och vad är det som gör att sjuksköterskor väljer 

att stanna inom professionen trots bristande arbetsförhållanden. I en studie av Palmer (2014) 
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beskriver sjuksköterskorna att den viktigaste faktorn till att stanna kvar inom professionen är 

kärleken till patienterna och yrket. Att ta hand om de som är sjuka, att få interagera med 

patienterna samt att se patienterna återhämta sig är faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse 

och arbetsglädje. Atefi et al. (2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplever glädje och 

arbetstillfredsställelse när de får hjälpa människor med deras behov och problem.  

 

Resultatet från denna litteraturstudie visade att sjuksköterskorna upplevde låg eller ingen mening 

med arbetet vilket bidrog till övervägandet att lämna professionen. Enligt Pavlish och Hunt 

(2012) är meningsfullhet på arbetet en viktig komponent för att känna arbetsglädje. Skapandet 

av en nära relation till patient och närstående beskrivs som speciellt meningsfullt i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att ta sig tid och sitta 

ner och konversera med patienten för att lära känna personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskor 

upplever mening i att finnas till för patienten, att kunna ge rätt vård samt i möjligheten att göra 

skillnad för en annan människa. De beskriver vidare mening i att hjälpa en annan människa och 

se dennes framsteg i tillfrisknandet eller finnas till och tillgodose en värdig vård i livets 

slutskede. Sjuksköterskorna beskrev att det var stunder som dessa som fick dem att växa och 

utvecklas samt som gav dem energi att stanna kvar inom professionen. Sjuksköterskornas låga 

mening kan vara en konsekvens av hög arbetsbörda och bristande tid. Det är således viktigt att 

hitta sätt att minska arbetsbelastningen, ge sjuksköterskan mer tid för patienterna och öka 

möjligheten att ge en god och kvalitativ omvårdnad. Detta kan öka meningsfullheten samt 

arbetsglädjen vilket ökar sannolikheten att sjuksköterskor stannar kvar inom professionen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på brister i omhändertagandet av nyutexaminerade 

sjuksköterskor och att det finns stora förbättringsbehov inom detta område. I Parker, Giles, 

Lantry och McMillan (2014) framkommer det att första året som nyutexaminerad sjuksköterska 

beskrivs som en utmaning som är stressig och svår. Stressen är ofta förknippad med att behöva 

hantera nya rutiner, hög arbetsbelastning, ångest över att ge mediciner och hantera de särskilda 

utmaningar som är förknippade med vissa patientgrupper som äldre personer med demens, 

personer med psykiska problem eller fysiskt tunga patienter. Resultatet i denna litteraturstudie 

visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ett bristande stöd och fick ta för mycket 

ansvar tidigt i karriären. I Parker et al. (2014) och Cleary, Horsfall, Jackson, Muthulakshmi och 

Hunt (2013) beskriver sjuksköterskorna vikten av individuellt och strukturerat stöd för 

nyutexaminerade och betonar vikten av ett positivt och öppet arbetsklimat. Enligt Parker et al. 

(2014) är nyutexaminerade sjuksköterskor i behov av konstruktiv återkoppling om deras 

prestation. Att få uppmuntran och ett genuint intresse från erfarna sjuksköterskor kan öka 

självförtroendet och minska stressen hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 
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beskriver vidare vikten av att behandlas med respekt och vänlighet samt vikten av 

utbildningsmöjligheter.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att nyutexaminerade sjuksköterskor fick en dålig 

arbetsintroduktion och att detta bidrog till övervägandet att lämna professionen. I Cleary et al. 

(2013) efterfrågar sjuksköterskorna en god och stödjande transition mellan utbildningen och 

yrkeslivet genom en strukturerad och skräddarsydd arbetsintroduktion. Sjuksköterskorna 

beskriver vikten av att de mer erfarna sjuksköterskorna visar förståelse för de nyutexaminerades 

behov och att de får kontinuerlig handledning. Resultatet från litteraturstudien visade vidare på 

att nyutexaminerade sjuksköterskor inte upplevde att de var förberedda inför de praktiska 

utmaningarna inom yrket och att de inte hade adekvata kunskaper och färdigheter när de kom ut 

i arbetslivet. Detta understryker vikten av att nyutexaminerade sjuksköterskor får en gedigen 

introduktion samt ett omfattande stöd, både från kollegor och chefer, när de kommer ut i 

arbetslivet. Det finns således många behov som behöver tas hänsyn till och tillgodoses då 

nyutexaminerade sjuksköterskor träder in i yrkeslivet. Om dessa behov tillgodoses kan känslan 

av trygghet i den nya yrkesrollen öka, vilket i sin tur kan öka sannolikheten att sjuksköterskorna 

stannar kvar inom professionen. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna upplevde ett bristande ledarskap och 

bristande stöd från cheferna och att detta bidrog till övervägandet att lämna professionen. 

Sjuksköterskorna ansåg att cheferna hade en bristande förståelse för hur krävande det praktiska 

sjuksköterskearbetet var och gav orealistiska förslag kring utvecklingen av patientomvårdnaden. 

Morrison och Korol (2014) beskriver att sjuksköterskorna upplever en diskrepans mellan 

ledningens förväntningar på vården och sjuksköterskornas egna uppfattningar om hur man ger 

en god omvårdnad. Sjuksköterskorna betonar vikten av en holistisk syn på patientomvårdnaden, 

att ta hänsyn till patientens psykologiska och sociala behov och inte enbart de fysiska behoven. 

De menar att patienten befinner sig i en sårbar situation och att deras primära roll är att stödja 

och skydda patientens hälsa, välbefinnande, säkerhet och rättigheter. Sjuksköterskorna upplever 

att ledningen har orealistiska förväntningar på omvårdnaden och att de är mer intresserade av 

kvantiteten snarare än kvaliteten på vården. Sjuksköterskorna upplever vidare att när de tar sig 

tid att interagera med patienten och möter psykologiska och sociala behov, så ogillas detta av 

ledningen. De upplever att ledningen förespråkar en vård som utgår ifrån att alla patienter är 

desamma och att de ignorerar behovet av individuellt anpassad vård. Att arbeta utifrån 

personcentrerad vård handlar enligt Sidani et al. (2014) om att individualisera omvårdnaden så 

att den möter patienternas behov, önskemål och värderingar. De beskriver personcentrerad vård 

som en holistisk vård som tar hänsyn till helheten av patienternas hälsotillstånd. Det innefattar 
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patienternas fysiska, kognitiva, emotionella, beteendemässiga, sociala och andliga behov. De 

beskriver vidare att personcentrerad vård är en process där patienten ska ges möjlighet att vara 

delaktig i beslutsfattandet gällande vård och behandling. Sjuksköterskor i denna litteraturstudie 

upplever i likhet med Morrison och Korol (2014) att det förekommer en krock mellan chefernas 

och sjuksköterskornas syn på omvårdnaden. Det är av vikt att det finns en samstämmighet kring 

utförandet av omvårdnaden där den personcentrerade vården bör förespråkas av både 

sjuksköterskor och chefer. En personcentrerad vård utgår från en humanistisk människosyn 

vilket innebär att patienten och dennes behov står i centrum och att patienten ska ses i sin helhet. 

För att få sjuksköterskor att stanna kvar inom professionen är det viktigt att de inte ska behöva 

kompromissa med omvårdnadskvalitén.  

 

Resultatet visade också att när cheferna uppvisade ett dåligt beteende eller en dålig attityd samt 

om cheferna var frånvarande, byråkratiska och stressade var sjuksköterskorna mer benägna att 

lämna professionen. Det är därför av vikt att undersöka vilka egenskaper och färdigheter som 

anses vara önskvärda samt vilka förväntningar sjuksköterskan har på sin chef. Sherman (2015) 

beskriver att sjuksköterskor förväntar sig att deras chef ska ta hänsyn till balansen mellan 

familjeliv och arbete, ge utrymme för att göra sitt jobb, vara lyhörda, ge kontinuerlig och 

konstruktiv feedback, bidra till utvecklingsmöjligheter, vara en förespråkare för och stödja sina 

anställda, säkerställa en god arbetsmiljö och ge belöning efter prestation. Sjuksköterskor blev 

mer motiverade att stanna kvar på sin arbetsplats när de hade en stödjande chef. Enligt Duffield 

et al. (2009) kan chefer förbättra sjuksköterskans arbetstillfredsställelse genom en rad olika 

faktorer. Detta kan vara att säkerställa en positiv arbetsmiljö, en adekvat bemanning och att det 

finns tillräckligt med stöd att tillgå samt minska arbetsbelastningen. Cheferna kan också 

engagera sjuksköterskorna i utformandet av riktlinjer, särskilt de riktlinjer som har en direkt 

påverkan på sjuksköterskornas arbete. Cheferna kan även främja relationen mellan sjuksköterska 

och läkare och förbättra arbetsintroduktionen till nya sjuksköterskor. Dessa faktorer kan 

förbättra arbetstillfredsställelsen, arbetsglädjen och kan leda till att sjuksköterskorna stannar 

kvar inom professionen. Om sjuksköterskor mår bra, trivs på sitt jobb och upplever arbetsglädje 

ökar möjligheten att tillhandahålla god och kvalitativ omvårdnad vilket i sin tur har en positiv 

inverkan på patienten som erhåller en trygg och säker vård. Cheferna och deras ledarskap spelar 

således en viktig roll i för den enskilda sjuksköterskan och dennes yrkesutövande, men också för 

patienten och dennes välbefinnande.  

 

Denna litteraturstudie syftade till att undersöka vilka faktorer som bidrog till att sjuksköterskor 

inom slutenvård övervägde att lämna sin profession. En intressant aspekt är om övervägandet att 

lämna sjuksköterskeprofessionen är en indikator på att faktiskt lämna professionen, eller om de 
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bidragande faktorerna skiljer sig åt. Ett flertal studier (Chachula, Myrick & Yonge, 2015; 

Estryn-Behar, van der Heijden, Fry & Hasselhorn, 2010; Fochsen, Sjögren, Josephson & 

Lagerström, 2005; Gök & Kocaman, 2011; Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström, 2005) 

har undersökt vilka faktorer som bidragit till att sjuksköterskor faktiskt lämnade professionen. 

Faktorer som bidrog till att sjuksköterskorna lämnade professionen var hög arbetsbelastning 

(Chachula et al., 2015; Fochsen et al., 2005; Gök & Kocaman, 2011; Sjögren et al., 2005), 

missnöje med lön (Estryn-Behar et al., 2010; Fochsen et al., 2005; Sjögren et al., 2005), få 

utvecklingsmöjligheter (Estryn-Behar et al., 2010; Fochsen et al., 2005; Gök & Kocaman, 2011), 

bristande självständighet (Estryn-Behar et al., 2010; Fochsen et al., 2005; Gök & Kocaman, 

2011), bristande omvårdnadskvalité (Estryn-Behar et al., 2010; Sjögren et al., 2005) och 

missnöje med skiftarbete (Chachula et al., 2015; Estryn-Behar et al., 2010; Gök & Kocaman, 

2011; Sjögren et al., 2005). Resultatet från dessa studier överensstämmer till stor del med det 

resultat som framkommit i denna litteraturstudie. Övervägandet att lämna professionen har 

således ett starkt samband med beslutet att faktiskt lämna professionen. Det är därför viktigt att 

ha kunskap om dessa bakomliggande faktorer för att tidigt kunna identifiera de sjuksköterskor 

som överväger att lämna professionen och sätta in preventiva åtgärder för att bibehålla dem 

inom yrket.  

 

Metoddiskussion 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att integrerad litteraturöversikt kan ge en djup och 

omfattande förståelse för det studerade ämnet samt att metoden ger en bra bild över 

kunskapsläget inom det valda forskningsområdet. Valet av metod kan därför ses som en styrka 

då syftet i denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som bidrar till 

att sjuksköterskor inom slutenvård överväger att lämna sin profession. Holopainen, Hakulinen-

Viitanen och Tossavainen (2008) beskriver vikten av en väldefinierad litteratursökning och att 

detta steg är ett kritiskt moment då en ofullständig och felaktig sökning och kan leda till ett 

otillförlitligt resultat. Bristen på MeSH-termer i sökningen kan ha utgjort en svaghet i studien. 

Detta kompenserades dock genom ett grundligt och noggrant arbete med att testa och få fram 

relevanta söktermer i fritext. En annan svaghet var tidsbristen, vilket föranledde att endast titel 

och sammanfattning granskades vid urvalet av artiklar. Genom att ha tydliga kriterier för 

inklusion och exklusion underlättades dock detta arbete, och om osäkerhet uppstod lästes 

artikeln i helhet för att minimera risken att gå miste om en studie som matchade syftet. En 

manuell sökning genomfördes som komplement till databassökningarna vilket kan ses som en 

styrka i denna litteraturstudie. Att den manuella sökningen enbart gav upphov till en studie som 

matchade syftet tyder på att den systematiska sökningen var grundligt genomförd. Ytterligare en 

styrka med denna litteraturstudie var att litteratursökningen ej begränsades till att endast omfatta 
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artiklar som fanns att tillgå i full text. Artiklar som ej fanns tillgängliga beställdes via biblioteket 

för att säkerställa att all befintlig litteratur som matchade syftet inkluderades. Ingen av 

studieförfattarna hade använt sig av metoden integrerad litteraturöversikt tidigare, vilket kan 

betraktas som en svaghet. Detta har till viss del kompenserats genom noggrann läsning av 

metodlitteratur samt genom att ta del av andra studier som genomförts med samma metod.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes först enskilt av både studieförfattarna, sedan 

jämfördes resultatet och vid olikheter i kvalitetsgrad genomfördes ny granskning gemensamt för 

att uppnå konsensus. Alla studier som svarade på syftet inkluderades utan hänsyn till kvaliteten 

från granskningen. Enligt Willman et al. (2011, s. 100-101) syftar systematiska översikter till att 

ge en fullständig bild av det studerade ämnet. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa 

kunskap vilket motiverar inkluderandet av studier med låg kvalitet. Beslutet att exkludera 

översiktsartiklar togs för att undvika rundgång i resultatet, alltså att samma resultat återkommer 

flera gånger och bidrar till en snedvridning av resultatet. För att säkerställa att ingen artikel som 

matchade litteraturstudiens syfte missades gick studieförfattarna manuellt igenom 

referenslistorna i samtliga tre översiktsartiklar.  

 

För att beskriva trovärdigheten i en studie kan begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt bekräftbarhet användas. Tillförlitlighet innebär att studieförfattarna ska 

arbeta för att få fram sanningen i materialet och i de tolkningar som görs, så att deltagarna i 

studien kan känna igen sig i det slutgiltiga resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). 

Tillförlitligheten har stärkts genom stor noggrannhet genom samtliga analyssteg. Extraktion och 

kondensering av data samt alla kategoriseringssteg genomfördes först individuellt av båda 

studieförfattarna för att sedan diskuteras och genomföras tillsammans, detta i syfte att hålla ett 

textnära fokus och undvika egna tolkningar av materialet. Tillförlitligheten kan dock ha 

påverkats negativt då engelska inte är studieförfattarnas modersmål. Det föreligger således en 

risk för feltolkning i översättningsprocessen, vilket innebär att materialets ursprungliga 

betydelse kan gå förlorad. Översättningarna har bearbetats gemensamt och med stor noggrannhet 

med hjälp av lexikon för att minimera denna risk.  

 

Pålitlighet innebär att genomförandet av studien ska vara så noggrant beskrivet att läsaren ska 

kunna förstå hur studieförfattarna gått tillväga i samtliga steg samt att studien skulle kunna 

upprepas (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Pålitlighet har eftersträvats genom en 

noggrann och utförlig beskrivning av studiens genomförande. Datainsamling och dataanalys är 

kritiska och viktiga moment i studien och har presenterats i textform samt i tabeller och matriser 

för att tydliggöra och underlätta för läsaren att följa med i processen, detta ökar även 
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möjligheterna att reproducera studien.  

 

Om en studies resultat kan överföras till liknande kontexter eller till liknande grupper benämner 

man detta som god överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Resultatet visar på 

likheter internationellt och kan med stor sannolikhet överföras till industrialiserade länder runt 

om i världen med utvecklade hälso- och sjukvårdssystem. Kontexten i denna studie är avgränsad 

till sjuksköterskor som arbetar inom slutenvård, resultatet kan dock överföras till sjuksköterskor 

inom andra kontexter.  

 

Bekräftbarhet innefattar forskarens förmåga att hålla sig objektiv, vilket innebär att forskaren 

måste hantera sin förförståelse (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Förförståelsen hanterades 

genomgående under arbetet med uppsatsen genom att diskutera och reflektera kring det 

studerade ämnet och lyfta fram egna synpunkter och åsikter och på så sätt medvetandegöra sin 

förförståelse. Egna tolkningar utifrån förförståelsen kunde på detta sätt hanteras och minimeras. 

Bekräftbarhet innebär även att resultatet ska besvara forskningsfrågan och överensstämma med 

den information som studiedeltagarna tillhandahållit (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). 

Detta har eftersträvats genom att regelbundet gå tillbaka till studiens syfte samt genom att hålla 

ett textnära fokus för att undvika tolkningar av data. Bekräftbarheten har också stärkts genom att 

i det sista analyssteget verifiera samtliga data mot originalkällan samt genom noggrann 

referensteknik som ger läsaren möjlighet att gå tillbaka till originalkällan.  

 

Slutsatser 

Faktorer bakom övervägandet att lämna professionen var bristande arbetsmiljö och arbetsvillkor, 

hög arbetsbelastning, missnöje med professionen, omvårdnadsarbetet och kvaliteten på den 

omvårdnad som gavs. Andra faktorer var bristande arbetsintroduktion, otillräckligt stöd från 

medarbetare, chefer och organisation samt negativa konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa 

och familjeliv. Det är av betydelse att förstå vilka faktorer som ligger bakom sjuksköterskornas 

övervägande att lämna professionen då detta är en förutsättning för att hitta lösningar som får 

dem att stanna. Denna kunskap är viktig för personer i ledande positioner då det ger dessa en 

möjlighet att möta och ta itu med problemen. Med denna kunskap kan nödvändiga förändringar 

genomföras som kan leda till förbättringar för sjuksköterskan i form av bättre 

arbetsförhållanden, ökad arbetsglädje, mindre sjukskrivningar och därmed stabilare 

personalgrupper med lägre omsättning vilket också genererar en ökad kompetens på 

arbetsplatsen. Fokus kan inte enbart ligga på att utbilda och rekrytera fler sjuksköterskor. 

Problemet med att sjuksköterskorna överväger att lämna professionen kvarstår och fokus måste 

därför ligga på att lösa problemet som bidrar till detta övervägande. Detta kan vara en del av 
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lösningen på den internationella sjuksköterskebrist som råder idag. Det är även av vikt att 

identifiera faktorer som ligger bakom sjuksköterskornas övervägande att lämna professionen då 

dessa i högsta grad påverkar patienterna. Identifierandet av dessa faktorer kan innebära 

förbättringar för patienterna med ökad patientsäkerhet, högre kvalitet på hälso- och sjukvården 

och färre vårdskador.  

 

Denna litteraturstudie visar att det finns mycket kvantitativ forskning inom ämnet, dock finns ett 

behov av kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning i form av enkäter ger ett begränsat utrymme 

för sjuksköterskorna att med egna ord beskriva orsakerna till att de överväger att lämna 

professionen. Kvalitativ forskning i form av intervjustudier kan generera en djupare kunskap och 

mer komplexa svar på frågan. Det finns även ett behov av forskning som fokuserar på 

interventioner för att behålla sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Bristen på denna typ av 

forskning medför svårigheter för beslutsfattare och chefer att kunna hantera och vidta adekvata 

åtgärder för att lösa problemet. I framtiden bör således studier fokusera på att testa olika 

interventioner på arbetsplatsen för att kunna behålla sjuksköterskor inom professionen.  
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Bilaga 1 

 
Bilaga 1 Utdrag från dataöversikt 
Underkategorier Faktor Återfinns i artikel 

(kodning enligt Tabell 2) 
Otillräckligt stöd Bristande stöd från chefer 2, 9, 12, 13, 19, 21 
 Bristande stöd från medarbetare 2, 18, 19, 21, 22 
 Bristande stöd från ledning 14, 18 
 Inte tillräckligt med stöd i svåra 

situationer 
 
19 

 Dåligt socialt stöd 5 
 Dåligt stöd från organisation 18 
   
Missnöje med ledning Bristande ledarskap 1, 3, 5, 9 
 Chef förstår inte hur krävande 

sjuksköterskearbetet är 
 
1 

 Chef har orealistiska förslag kring 
utveckling av patientomvårdnad 

 
1 

 Dåligt beteende från chefer 19 
 Dålig attityd från chefer 19 
 Frånvarande chefer 19 
 Byråkratiska chefer 19 
 Jäktade/stressade chefer 

Chefer förstår ej det praktiska 
omvårdnadsarbetet 

19 
 
19 

   
Missnöje med lön Missnöje med lön 1, 17, 23 
 Låga löner i förhållande till ansvar 1, 17 
 Bättre lön vid byte av profession  1, 17 
 Dålig lön relaterat till 

arbetsbelastning 
 
21 

 Dåliga ekonomiska utsikter 23 
   
Inte kunna ge god omvårdnad Att inte kunna ge human och adekvat 

vård 
 
1, 8, 19 

 Produktivitet viktigare än god 
patientomvårdnad 

 
1 

   
Bristande vårdkvalitet Bristande vårdkvalitet 3, 9, 10, 17, 19, 23 
   
Bemanning Otillräcklig bemanning 1, 3, 8, 9, 17 
 För högt antal patienter per 

sjuksköterska 
 
15 

 Personalbrist 19 
   
Utbrändhet Arbetsrelaterad utbrändhet 1, 3, 4, 17, 19, 23 
   
Arbetsbelastning Hög arbetsbelastning 1, 8, 12, 13, 19, 20, 21 
 


