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Abstrakt 

Ett stort hinder i dagsläget för att kunna bedriva en säker och effektiv sjukvård är 

bristen på sjuksköterskor. Bristen är global och påverkar folkhälsan på ett negativt 

sätt. Den låga bemanningen innebär att vårdkvalitén samt patientsäkerheten 

påverkas negativt. Syftet var att sammanställa kunskap om vilka anledningar som 

bidrar till att sjuksköterskor överväger att lämna sin profession. En integrerad 

litteraturöversikt tillämpades som metod där den systematiska litteratursökningen 

utfördes i två databaser. Arton vetenskapliga artiklar inkluderades där femton var 

kvantitativa och tre kvalitativa. I analysen framkom fem huvudteman vilka sågs som 

anledningar till varför sjuksköterskor överväger att lämna sin profession. De 

framtagna huvudteman var: demografiska faktorer, arbetsförhållanden, 

omvårdnadsarbetet, sjuksköterskeprofessionen och arbetsplatsens utformning samt 

påverkan på familjelivet. Förbättrade arbetshållanden, bättre förutsättningar till att 

utföra en god och säker omvårdnad samt ökade möjligheter till personlig utveckling 

är viktiga delar för att sjuksköterskor ska stanna kvar inom professionen. Detta 

skulle i sin tur bidra till ökad patientsäkerhet och högre kvalité på den givna vården. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, sjuksköterskebrist, omvårdnad, övervägande att lämna 

professionen, integrerad litteraturöversikt. 
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Ett stort hinder i dagsläget för att kunna bedriva en säker och effektiv sjukvård är bristen på 

kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal där sjuksköterskor är inkluderade (Buchan & 

Aiken, 2008). Bristen på sjuksköterskor runt om i världen har en negativ inverkan på 

folkhälsan vilket är ett problem för både hög- och låginkomstländer. För många länder har 

detta varit ett problem under många år då efterfrågan på sjuksköterskor varit högre än 

tillgången. Efterfrågan förväntas fortsätta öka eftersom befolkningen ökar och blir äldre 

vilket ställer högre krav på hälso- och sjukvården (Buchan & Calman, 2006). Tillgången på 

sjuksköterskor i många länder minskar även på grund av stigande ålder bland personal 

(Buchan & Calman, 2006; Socialstyrelsen, 2016). Uppskattningsvis övergår även en halv 

procent av de verksamma sjuksköterskorna till andra yrkesområden varje år. Antalet 

utbildningsplatser i Sverige under år 2013 var 5 307 och antalet förstahandssökande var högt. 

Detta tyder på att intresset för vårdyrket finns vilket är positivt för framtiden (Socialstyrelsen, 

2017). Vidare beskrivs att i Sverige stannar sjuksköterskor i hög utsträckning inom 

professionen där nio av tio stannar kvar. Trots att nio av tio sjuksköterskor stannar inom 

professionen beskrivs efterfrågan vara större än tillgången där 76 procent av arbetsgivarna 

menar att det råder brist på nyutbildade och yrkeserfarna grundutbildade sjuksköterskor. 

Sermeus och Bruyneel (2010) beskriver att det finns en stor brist på sjuksköterskor även i 

Europa. År 2020 uppskattas bristen till 590 000 sjuksköterskor vilket innebär att fjorton 

procent av det uppskattade vårdbehovet inte kommer täckas inom Europeiska unionen (EU). 

År 2013 fanns enligt Socialstyrelsen (2016) totalt 122 274 legitimerade sjuksköterskor i 

Sverige varav 107 253 av dessa var verksamma inom hälso- och sjukvården. Varje år 

beräknas omkring 3 500 legitimerade sjuksköterskor gå i pension och denna siffra förväntas 

stiga fram till år 2020. 

                    

Vårdkvalitén har ett stort fokus i hela världen och patientresultat är en indikator på 

vårdkvalitén. Vårdkvalité innefattar en säker, effektiv, patientcentrerad och aktuell hälso- och 

sjukvård. Det är bevisat att hög sjuksköterskebemanning är av betydelse gällande goda 

patientresultat (Zhu et al., 2012). Med en låg sjuksköterskebemanning tvingas sjuksköterskor 

prioritera bort viss omvårdnad, vårdkvalitén blir försämrad, medför ökade komplikationer för 

patienter, lägre patientnöjdhet samt att patienters egenvård blir lidande (Buchan & Calman, 

2006; Zhu et al., 2012). Hill (2017) och Zhu et al. (2012) menar att det finns ett samband 

mellan låg sjuksköterskebemanning och antal patient komplikationer. Zhu et al. (2012) fann 

att fler infektioner i samband med kirurgiska ingrepp, trycksår samt felmedicinering var en 

effekt av den låga sjuksköterskebemanningen. Patienter beskrev missnöje vad gäller brister i 
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kommunikationen samt sjuksköterskors respons vid larmning. På grund av detta undvek vissa 

patienter att larma efter personal. Bättre bemanningsnivåer kan vara gynnsamt för vården och 

patienters hälsa.  

  

Sjuksköterskor uttryckte oro över inte kunna utföra en kvalitetssäker vård på grund av det 

låga bemannings nivåerna och att detta på så sätt kommer att påverka patientsäkerheten 

(Hinno, Partanen & Vehviläinen-Julkunen, 2012). Ball (2017) beskriver att den rådande 

sjuksköterskebristen har stor betydelse för patientsäkerheten. För att kunna möta patienters 

behov samt erbjuda en god och säker vård av hög kvalité krävs tillräckligt med 

sjuksköterskor. Låg bemanning av sjuksköterskor visar sig ha betydelse för patienters 

överlevnad då vården inte kan bedrivas på ett fullständigt sätt. Enligt 2 §, kap.5 i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) fastställs att tillräckligt med personal ska finnas där 

hälso- och sjukvård bedrivs för att en god vård ska vara möjligt. Enligt 4 §, kap.6, i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), är sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till att en hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Vidare i 1 §, kap. 6 beskrivs även att patienten ska erbjudas 

omsorgsfull vård och visas omtanke och respekt. Enligt 1 § kap.5, i HSL (SFS 2017:30) 

beskrivs att vården ska vara av god kvalité och att patienters behov ska tillgodoses. 

  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att sjuksköterskor besitter ett stort ansvar och 

innehar ett stort förtroende av befolkningen. De flesta litar på att bästa tänkbara vård och 

omsorg ges utifrån den senaste evidensen samt att alla patienters individuella behov 

tillgodoses. Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad vilket innefattar både vetenskaplig 

kunskap och patientnära arbete. Kunskapen skall kunna inhämtas och tillämpas på ett bra och 

tryggt sätt. Vidare beskriver svensk sjuksköterskeförening (2016) att relationen mellan 

sjuksköterska, patienten och de närstående är en viktig del i omvårdnaden. Chenard (2014) 

fann att patienters tillfredsställelse ökar om sjuksköterskan är närvarande och stöttar och 

involverar patienten och de närstående samt om en god relation etableras. Vidare beskriver 

svensk sjuksköterskeförening (2016) att sjuksköterskeyrket är ett självständigt yrke och varje 

sjuksköterska har ett etiskt ansvar gällande bemötande, bedömningar och beslut som tas. 

International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod är framtagen för att omvårdnad ska 

utövas med respekt för mänskliga rättigheter, med hänsyn till människors värderingar, vanor 

och tro samt för att patientens rätt till självbestämmande ska respekteras. Att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidanden är sjuksköterskors ansvarsområden, 

där det primära ansvaret ligger i att hjälpa människor som är i behov av vård. För att inte 
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äventyra patientsäkerheten måste sjuksköterskor hålla sig uppdaterad kring ny forskning och 

teknik. Kompetens och kunskap inom yrket och området är ett måste. Enligt Ringsberg (2014, 

s. 400–401) är det i de flesta yrken ett krav på ökad effektivitet vilket innebär en ökad 

arbetstakt och fler arbetsuppgifter för många, likaså för sjuksköterskor. Det är viktigt att 

känna kontroll över situationen samt stöd från chefer och kollegor för att orka och klara av 

sitt arbete. 

 

En stor utmaning idag är att behålla sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i och med att 

sjuksköterskebristen är ett stort problem i hela världen. I dagsläget är det många 

sjuksköterskor som överväger att lämna yrket vilket kommer påverka möjligheten att 

förebygga och bekämpa sjukdom. Även den kliniska omvårdnaden påverkas (Flinkman, 

Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn & Salanterä, 2008). Brist på en trygg och säker omvårdnad 

har en stor negativ effekt på hälso- och sjukvården. För att sjuksköterskor ska stanna i vården 

eller återvända måste hållbara lösningar identifieras (Buchan & Aiken, 2008). Det är viktigt 

med en förståelse till varför sjuksköterskor överväger att lämna sin profession, detta för att få 

de att stanna inom professionen som sjuksköterska (Flinkman et al., 2008). 

 

Syftet var att sammanställa kunskap om vilka anledningar som bidrar till att sjuksköterskor 

överväger att lämna sin profession.  

 

Metod 

En integrerad litteraturöversikt valdes som metod för att skapa en bild över kunskapsläget. I 

denna metod kombineras olika metodologiska ansatser, till exempel kvalitativa och 

kvantitativa studier. Genom att kombinera olika ansatser ges en helhetsbild av det studerade 

fenomenet vilket bidrar till en djupare förståelse. En integrerad litteraturöversikt är en process 

där existerande forskning samlas in och värderas, analyserar och presenteras (Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning 

För att säkerställa att det fanns vetenskaplig litteratur inom området gjordes en pilotsökning 

(jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Pilotsökningen gjordes i databaserna 

CINAHL och PubMed. I databasen CINAHL är huvudfokus omvårdnadsvetenskapliga 

referenser och i jämförelse med PubMed ses CINAHL ha ett större omvårdnadsfokus. 
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Databasen PubMed omfattar omkring 95 procent av den medicinska litteraturen men då även 

en del omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman et al., 2011, s. 80–81). 

  

De inklusionskriterier som har använts i studien var sjuksköterskor som överväger att lämna 

sin profession samt vårdformerna slutenvård, primärvård och hemsjukvård. 

Exklusionskriterier var litteraturöversikter. Begränsningarna som användes genom hela den 

systematiska litteratursökningen var studier skrivna på engelska och publicerade under de 

senaste fem åren. Anledningen till att sökningen begränsades till de senaste fem åren var för 

att få en aktuell bild av sjukvården. Den systematiska litteratursökningen utfördes i både 

CINAHL och PubMed där MeSH-termer, CINAHL headings och fritextsökningar användes. 

Enligt Willman et al. (2011, s. 69–70, 75) är CINAHL headings och MeSH-termer 

uppbyggda av ämnesord. Alla vetenskapliga artiklar i databaserna är tilldelade ämnesord som 

berör det studerade ämnet och genom att söka med hjälp av ämnesord ökar chanserna för att 

få fram väsentligt material. Vid fritextsökning inkluderas alla referenser som innefattar det 

sökta ordet vilket ger ett bredare utslag vid sökningen. I enlighet med Willman et al. (2011, s. 

75) har ämnesord och fritextord kombinerats för att inte få ett ohanterbart stort utslag vid 

sökningarna. Sökorden som används i denna systematiska litteratursökning var: nurses, 

nursing, intention, intention to leave, personnel turnover, turnover och leave. Sökorden 

kombinerades med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Östlundh 

(2012, s. 69–70) används den booleska sökoperatorn AND för att koppla samman orden och 

smalna av sökningen. OR används för att inkludera synonymer av termen samt för att bredda 

sökningen.  

 

Den systematiska litteratursökningen i PubMed gav 190 träffar och efter granskning av titlar 

kvarstod 86 vetenskapliga artiklar där abstrakt lästes. Efter att ha läst abstrakt återstod 53 

artiklar som lästes i sin helhet var av 37 artiklar exkluderades då de inte stämde överens med 

inklusionskriterierna för studien. De kvarstående sexton artiklar kvalitetsgranskades och 

inkluderades i litteraturöversikten. Den systematiska litteratursökningen som gjordes i 

CINAHL gav 145 träffar. De vetenskapliga artiklar som återfanns i PubMed exkluderades 

och 38 vetenskapliga artiklar återstod. Efter genomgång av titlar återstod fjorton artiklar där 

abstrakt lästes. Efter läst abstrakt återstod sex artiklar som lästes i sin helhet där fyra artiklar 

exkluderades då de inte stämde överens med inklusionskriterierna. Två artiklar 

kvalitetsgranskades och inkluderades i studien. Inga artiklar som sökts manuellt ingår i 

studiens analys. Den manuella sökningen utfördes genom att referenslistorna i de ingående 
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artiklarna granskades (jfr. Östlundh, 2012, s. 60). Tabell 1 presenterar en översikt av den 

systematiska litteratursökningen i PubMed och CINAHL. 

  

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att sammanställa anledningar som bidrar till varför sjuksköterskor 

överväger att lämna sin profession.   

PubMed 2017-09-05 Begränsningar: engelsk text, år 2013–2017 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal 

kvalitetsgranskade 

Antal 

valda 

1 MSH Nurses 10 852     

2 FT Nursing 123 168     

3 MSH Intention 3 147     

4 FT ”Intention to leave” 193     

5 MSH Personnel turnover 813     

6 FT Turnover 1 203 473     

7 FT Leave 9 164     

8   S1 OR S2 126 759     

9   S3 OR S4 3 292     

10   S5 OR S6 OR S7 1 211 299     

11   S8 AND S9 AND S10 190 16 16 

CINAHL 2017-09-06 Begränsningar: engelsk text, år 2013–2017, peer reviewed   

1 CH Nurses 21 171     

2 FT Nursing 69 544     

3 CH Intention 1 252     

4 FT “Intention to leave” 111     

5 CH Personnel turnover 758     

6 FT Turnover 1 602     

7 FT Leave 3 548     

8   S1 OR S2 75 576     

9   S3 OR S4 1 321     

10   S5 OR S6 OR S7 4 973     

11   S8 AND S9 AND S10 145 2 2 

*MSH = MeSH-termer, CH = Cinahl headings, FT = fritextsökning 
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Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med stöd av granskningsprotokoll för kvalitativa 

och kvantitativa studier enligt Willman et al. (2011, s. 173–176). Då alla kvalitativa och 

kvantitativa studier är unika krävs att granskningsprotokollen anpassas efter studiens 

innehåll, vilket innebär att granskningsprotokollen modifieras genom att ej relevanta frågor 

exkluderas (jfr. Willman et al., 2011, s. 108). För att bedöma om artiklarna är av låg, medel 

eller hög kvalité har en graderingsmodell använts. Modellen innebar att 80–100 procent 

krävdes för hög kvalité, 70–79 procent för medel kvalité och 60–69 procent för låg kvalité 

(jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95–96). De artiklar som ej höll hög kvalité 

uppfyllde inte kriterierna angående bland annat reliabiliteten, beskrivning av bortfallstorlek, 

bortfallsanalys samt kontext. Tabell 2 presenterar resultatet av kvalitetsgranskningen. 

 

 Tabell 2. Översikt av ingående artiklar i analysen (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

  

Abou 

Hashish, 

2017, 

Egypten (1) 

Kvantitativ 

design 

500 Enkät/ 

Regressionsanalys i 

SPSS, korrelation 

och t-test. 

Etiskt arbetsklimat, 

organisationsstöd, organisatoriskt 

engagemang och arbetsnöjdhet är 

anledningar som bidrar till 

intentioner att lämna professionen. 

Medel 

Alsaraireh et 

al., 2014, 

Jordanien (2) 

Kvantitativ 

design 

  

154 Enkät/ 

Korrelationsanalys 

och t-test i SPSS. 

  

Missnöje med lönen, låg ålder och 

låg arbetserfarenhet bidrar till låg 

arbetsnöjdhet vilket i sin tur bidrar 

till övervägande att lämna 

professionen. 

  

Medel 

Arslan 

Yurumez-

oglu et al., 

2016, 

Turkiet (3) 

Kvantitativ 

design 

 799 Enkät/ 

Regressionsanalys i 

SPSS. 

Emotionell utmattning och låg 

arbetstillfredsställelse var 

anledningar som bidrog till 

sjuksköterskors övervägande att 

lämna professionen. 

Medel 

Chachula et 

al., 2015, 

Kanada (4) 

Kvalitativ 

design 

8 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Glaser (1978) 

modell 

Att anpassa sig till skiftarbete och 

arbetsbelastning, den hierarkiska 

ordningen, mobbning, rädsla och 

utmaningar samt dåligt stöd från 

kollegor och chefer beskrevs vara 

anledningar till att sjuksköterskor 

överväger att lämna professionen. 

 Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av ingående artiklar i analysen (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

  

Choi et al., 

2013, Kina (5) 

Kvantitativ 

design 

1 271 Enkät/ 

Korrelationsanalys 

och t-test i SPSS. 

De anledningar som beskrevs ha 

betydelse för sjuksköterskors 

intention att lämna yrket var: 

Vårdmiljö, personal och 

resurser, vårdpraxis, ledning och 

professionalism. 

Hög 

Dall’Ora et al., 

2015, Belgien, 

Storbritannien, 

Finland, 

Tyskland, 

Grekland, 

Irland, 

Nederländerna, 

Norge, Polen, 

Spanien, 

Schweiz, 

Sverige (6) 

Kvantitativ 

design 

  

31 627 

  

Enkät/Deskriptiv 

statistik, 

Generaliserad 

linjär modell 

12-timmarsskift förknippas med 

utbrändhet, missnöje på 

arbetsplatsen samt missnöje med 

flexibiliteten kring 

arbetsschemat. Dessa 

anledningar har inverkan på 

sjuksköterskors avsikt att lämna 

professionen. 

Medel 

Dåderman et al., 

2016,  

Polen (7) 

Kvantitativ 

design 

188 Enkät/Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys i 

SPSS, t-test, 

korrelationsanalys. 

När arbetet påverkar familjelivet 

eller när familjelivet påverkar 

arbetet upplevs ett sämre 

engagemang på arbetet, en högre 

belastning och fler konflikter 

både i hemmet och på arbetet. 

Detta ökar i sin tur intentionen 

för sjuksköterskor att lämna sin 

profession. 

Hög 

  

Flinkman et al., 

2015, Finland 

(8) 

Kvalitativ 

design 

15 Semistrukturerad 

intervju/Innehållsa

nalys 

Bristfälliga arbetsförhållanden, 

brist på stöd, orientering och 

mentorskap samt 

sjuksköterskeyrket som ett 

andrahandsval beskrevs vara 

bidragande anledningar till att 

sjuksköterskor övervägde att 

lämna sin profession. 

Hög 

Flinkman et al., 

2013, Finland 

(9) 

Kvalitativ 

design 

3 Longitudinella 

intervjuer/Narrativ 

analys 

Att ha sjuksköterskeyrket som 

ett andrahandsval, krävande 

arbetsuppgifter, bristande 

arbetsmiljö samt oförmåga att 

identifiera sig som den 

stereotypa sjuksköterskan är 

anledningar som beskrivs ha en 

avgörande roll för 

sjuksköterskors övervägande att 

lämna professionen. 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av ingående artiklar i analysen (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

  

Gurková et al., 

2013, Slovakien, 

Tjeckien (10) 

Kvantitativ 

design 

1 055 Enkät/Deskriptiv 

statistik, 

korrelation och 

regressionsanalys i 

SPSS. 

28,8 procent av 

studiedeltagarna övervägde 

att lämna 

sjuksköterskeprofessionen. 

Låg arbetstillfredsställelse, 

missnöje med 

schemaläggning och kollegor 

beskrevs som betydande 

anledningar.  

Medel 

Heinen et al., 

2013, Belgien, 

Finland, Irland, 

Nederländerna, 

Norge, Polen, 

Spanien, 

Storbritannien, 

Schweiz, 

Tyskland (11) 

Kvantitativ 

design 

23 159 Enkät/ 

Regressionsanalys 

Övervägandet att lämna 

professionen är relaterat till 

ledarskap, sjuksköterska-

läkare relationer, deltagande 

i sjukhusfrågor, heltidsjobb 

och utbrändhet. 

Hög 

Li et al., 2013, 

Belgien, 

Frankrike, Italien, 

Kina, 

Nederländerna, 

Polen, Slovakien, 

Tyskland (12) 

Kvantitativ 

design 

 7 990 Enkät/Deskriptiv 

statistik, 

regressionsanalys, 

t-test och chitvå-

test i STATA 

Höga krav, sämre kontroll, 

bristande stöd och hög 

arbetsbelastning beskrivs 

vara anledningar som bidrar 

till att sjuksköterskor 

överväger att lämna sin 

profession.                           

Hög 

Liu et al., 2016, 

Taiwan (13) 

Kvantitativ 

design 

162 Enkät/ Chitvå-test 

och korrelation i 

SPSS. 

Övervägandet att lämna 

professionen var korrelerat 

till arbetsrelaterad trötthet, 

hälsostatus, arbetstimmar, 

arbetsförhållanden 

arbetsbelastning och 

återhämtningsgrad. 

Medel 

Ramoo et al., 

2013, Malaysia 

(14) 

Kvantitativ 

design 

 141 Enkät/ Multivaria 

variansanalys, 

Spearmans Rho-

test, chitvå-test 

och 

regressionsanalys. 

Ålder, arbetslivserfarenhet, 

utbildningsgrad och dålig 

arbetstillfredsställelse 

beskrevs vara anledningar till 

att lämna professionen. 

Medel 

Sabanciogullari et 

al., 2015, Turkiet 

(15) 

Kvantitativ 

design 

2 122 Enkät/ 

Regressionsanalys 

och korrelation i 

SPSS 

15,5 procent överväger att 

lämna professionen. Dålig 

utveckling av 

yrkesidentiteten, dålig 

arbetstillfredsställelse 

beskrivs vara anledningar till 

att lämna professionen. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av ingående artiklar i analysen (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalité 

  

Tummers et 

al., 2013, 

Nederlände-

rna (16) 

Kvantitativ 

design 

 9 982 Enkät/Analys i 

SPSS 

30 procent har avsikt att lämna 

organisationen i hemsjukvård. 

Arbetstryck, ledarskap, karriär 

och utvecklingsmöjligheter, 

arbetsstämning och 

organisations visionen samt låg 

upplevd autonomi beskrivs vara 

bidragande anledningar. 

Medel 

Yu, 2016, 

Sydkorea 

(17) 

Kvantitativ 

design 

443 Enkät/statistisk 

och 

regressionsanalys i 

SPSS, t-test och 

Pearson 

korrelationsanalys 

Övervägande att lämna 

professionen var korrelerat till 

arbetsschema, orienteringslängd, 

arbets-

/arbetsmiljötillfredsställelse, 

team deltagande, praktiskt stöd, 

kompetens, möjlighet till 

professionell utveckling samt 

önskat sjukhus och avdelning. 

Medel 

Zhang et al., 

2017, Kina 

(18) 

Kvantitativ 

design 

 343 Enkät 

/Regressionsanalys 

i SPSS och 

statistisk analys. 

17,2 procent hade för avsikt att 

lämna professionen efter 

examen, 59,6 procent vid fyra 

månader, 74,4 procent vid åtta 

månader, 72,8 procent vid tolv 

månader. Anledningar till detta 

var stress, yrkesidentitet och 

självständigt nattarbete. 

 Hög 

 

Analys 

Analysen utfördes med stöd av Whittmore och Knafl (2005) analysmetod för intergrerade 

litteraturöversikter. Processen genomfördes i fyra steg: datareduktion, dataöversikt, 

datajämförelse samt slut och verifikation.  

 

I det första steget av analysen, datareduktion, beskriver Whittemore och Knafl (2005) att 

materialet organiseras och sorteras. Analysprocessen inleddes med att författarna 

självständigt läste igenom alla ingående artiklar för att få en helhetsbild av materialet (jfr. 

Whittemore & Knafl, 2005). Övergripande information om varje artikel sammanställdes i en 

artikeltabell, se tabell 2 under kvalitetsgranskningen. Vidare extraherades textenheter från de 

ingående artiklarna som svarade mot studiens syfte genom att dessa färgmarkerades och 

fördes in i en tabell. En textenhet beskrivs enligt Danielson (2012, s. 333) bestå av ett antal 

ord eller meningar som har ett gemensamt budskap och som svarar an mot studiens syfte. 

Detta utfördes både självständigt av författarna och tillsammans för att säkerställa att allt 
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material som svarade mot syftet extraherades. Varje textenhet kodades med en siffra, till 

exempel 1:1 (artikel 1: textenhet 1). Beskrev en textenhet flera olika faktorer delades dessa 

upp och kodades med en bokstav, till exempel 1:1a. Alla extraherade textenheter översattes 

från engelska till svenska och kondenserades till ett kortfattat innehåll där innehållets kärna 

kvarstod, detta underlättade för vidare analys (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). 

 

I det andra steget, dataöversikt, ordnades och organiserades textenheter med liknande 

innehåll så att anledningar till varför sjuksköterskor övervägde att lämna sin profession kunde 

identifieras (jfr. Whittemore & Knafl, 2005). De 52 identifierade anledningarna 

sammanställdes där ytterligare samband och relationer kunde identifieras, detta resulterade i 

att 32 subgrupper bildades. Subgrupperna fördes in i en tabell för att underlätta fortsatt arbete 

(jfr. Whittemore & Knafl, 2005). Whittemore och Knafl (2005) beskriver att subgrupper 

bildas genom att data med samma eller liknande betydelse grupperas, vilket ger en 

överskådlig bild av det gemensamma innehållet. Dataöversikten utfördes gemensamt av 

författarna och vid oklarheter diskuterades subgrupperna samt att originalkällorna 

kontrollerades. Ett utdrag av dataöversikten presenteras i Bilaga 1. 

 

I det tredje steget, datajämförelse, upprepades processen i enlighet med Whittemore och 

Knafl (2005) genom att de framtagna subgrupperna lästes igenom för att finna ytterligare 

samband eller relationer. I och med detta kunde ett antal subgrupper med liknande betydelse 

slås samman så att huvud- och underkategorier bildades (tabell 3).  

 

I det sista steget, slutsats och verifikation, beskrivs enligt Whittemore och Knafl (2005) att 

data sammanfattas, slutsatser dras och data verifieras mot originalkällan. Resultatet 

sammanfattades under respektive huvud- och underkategori i löpande text samt att data 

verifierades mot originalkällan vid oklarheter med hjälp av kodningen respektive textenhet 

tilldelades under datareduktionen. I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) avslutades 

varje huvudkategori genom att summera anledningarna.  

 

Resultat 

I litteraturöversiktens analys ingår arton vetenskapliga artiklar, varav femton med kvantitativ 

ansats och tre med kvalitativ ansats. Samtliga kvantitativa studier har använt enkäter för 

datainsamling och samtliga kvalitativa studier samlade in data genom intervjuer. Femton 
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artiklar beskriver endast sjuksköterskor inom slutenvård och tre artiklar beskriver 

sjuksköterskor inom slutenvård och primär- eller hemsjukvård. Artiklarna är publicerade år 

2013–2017 och är genomförda i 24 olika länder runt om i världen, huvudsakligen i Europa 

och vissa i Amerika, Afrika och Asien (tabell 2). De slutliga fem huvudkategorier och fjorton 

underkategorier presenteras nedan i tabell 3. Översikt av artiklar i respektive huvudkategori 

presenteras i Bilaga 2. 

 

Tabell 3. Översikt av slutliga huvud- och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori  

Demografiska faktorer Ålder, kön, utbildningsnivå och erfarenhet  

Arbetsförhållanden Missnöje med villkor och låg arbetstillfredsställelse  

Dålig arbetsmiljö  

Arbetsrelaterad stress, trötthet och utbrändhet  

Brist på stöd och teamarbete 

Bristande sjukvårdssystem  

Omvårdnadsarbetet Bristande omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet 

Etiska dilemman 

Sjuksköterskeprofessionen Låg möjlighet till karriärsutveckling  

Yrket som andrahandsval  

Låg yrkesidentitet, identifiering och professionalism  

Bristande praktisk förmåga och kunskap 

Arbetsplatsens utformning samt påverkan på 

familjelivet  

Arbetsplatsen 

Negativ inverkan på familjelivet 

  

Demografiska faktorer 

Ålder, kön, utbildningsnivå och erfarenhet 

Låg ålder och kortare yrkeserfarenhet visade sig vara anledningar till att sjuksköterskor 

övervägde att lämna professionen (Alsaraireh, Quinn Griffin, Ziehm & Fitzpatrick, 2014; 

Ramoo, Abdullah & Piaw, 2013). Gurková et al. (2013) och Heinen et al. (2013) menade det 

motsatta, det vill säga att hög ålder och längre yrkeserfarenhet bidrog till att sjuksköterskor 

övervägde att lämna professionen. Ramoo et al. (2013) och Yu (2016) beskrev att 

utbildningsnivå och kompetens hos sjuksköterskor hade betydelse gällande intentionen att 

lämna professionen. Manliga sjuksköterskor rapporterade i högre utsträckning att de 

övervägde lämna professionen än kvinnliga sjuksköterskor (Alsaraireh et al., 2014; Heinen et 

al., 2013). 
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Summering 

Olika demografiska faktorer visades påverka intentionen hos sjuksköterskor att lämna 

professionen. Låg ålder och kortare yrkeserfarenhet så väl som hög ålder och längre 

yrkeserfarenhet samt utbildningsnivå bidrog till övervägandet att lämna professionen. 

Manliga sjuksköterskor övervägde i utsträckning att lämna sin profession än kvinnliga.  

 

Arbetsförhållanden 

Missnöje med villkor och låg arbetstillfredsställelse 

Flertalet artiklar visade att schema och skiftarbete var av betydelse vad gäller sjuksköterskors 

avsikt att lämna professionen (Chachula, Myrick & Yonge, 2015; Dall'Ora, Griffiths, Ball, 

Simon, & Aiken, 2015; Flinkman, Isopahkala-Bouret & Salanterä, 2013; Liu et al., 2016; Yu, 

2016; Zhang, Wu, Fang, Zhang & Wong, 2017). Enligt Flinkman et al. (2013) och Chachula 

et al. (2015) bidrog skiftarbete och skiftrotation till svårigheter gällande sömn och 

återhämtning samt att Flinkman et al. (2013) fann att skiftarbete var svårt att kombinera med 

privatlivet. Heltidsarbete var också en anledning till ökade intentioner att lämna (Chachula et 

al., 2015; Heinen et al., 2013) samt att en del nyutbildade sjuksköterskor underskattade 

effekten av att arbeta heltid då det var allt för krävande (Chachula et al., 2015). Om antalet 

arbetstimmar per pass överskred tio timmar bidrog detta till att sjuksköterskor övervägde att 

lämna professionen (Dall'Ora et al., 2015; Liu et al., 2016). Att arbetsgivaren inte kunde 

garantera fast anställning eller längre arbetskontrakt bidrog till osäkerhet inför framtiden 

vilket gav ökade intentioner att lämna professionen (Flinkman et al., 2013; Li et al., 2013).  

  

Låg tillfredsställelse och missnöje med lönen var en anledning till att sjuksköterskor 

övervägde att lämna professionen (Alsaraireh et al., 2014; Flinkman et al., 2013). Enligt 

Flinkman och Salanterä (2015) och Flinkman et al. (2013) utsätts nyutexaminerade 

sjuksköterskor för ett stort ansvar för tidigt i karriären vilket medförde rädsla och ångest inför 

att göra misstag och fel. Hur sjuksköterskor uppfattade sitt ansvar på arbetet var av betydelse 

gällande övervägandet att lämna professionen (Heinen et al., 2013). Tio studier beskrev att 

låg arbetstillfredsställelse var en anledning till att sjuksköterskor övervägde att lämna 

professionen (Abou Hashish, 2017; Alsaraireh el al., 2014; Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 

2016; Choi, Cheung & Pang, 2013; Dall'Ora et al., 2015; Gurková et al., 2013; Heinen et al., 

2013; Ramoo et al., 2013; Sabanciogullari & Dogan, 2015; Yu, 2016).   
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Dålig arbetsmiljö 

Arbetsmiljön påverkades negativt vid låg arbetsnöjdhet och låg arbetstillfredsställelse, vilket i 

sin tur hade betydelse för intentionen att lämna professionen (Choi et al., 2013; Tummers, 

Groeneveld & Lankhaar, 2013; Yu, 2016). Enligt Chachula et al. (2015) och Flinkman och 

Salanterä (2015) ansågs arbetsmiljön som negativ vilket bidrog till ökade intentioner att 

lämna professionen. Vidare beskriver Flinkman och Salanterä (2015) att sjuksköterskor 

uttryckte en maktlöshet till att förändra den negativa arbetsmiljön.  

  

En hög arbetsbelastning var en bidragande orsak till arbetsmissnöje och intentionen att lämna 

professionen (Chachula et al., 2015; Dåderman & Basinska, 2016; Flinkman et al., 2013; 

Flinkman & Salanterä, 2015; Heinen et al., 2013; Li et al., 2013; Liu et al., 2016; Tummers et 

al., 2013). Den höga arbetsbelastningen innebar att sjuksköterskor hade svårt att släppa 

arbetet under ledig tid och bidrog därav till tvivel och osäkerhet (Chachula et al., 2015). 

Arbetet upplevdes krävande och tog på krafterna (Dåderman & Basinska, 2016; Flinkman et 

al., 2013). Personalbrist och låg bemanning var även anledningar som bidrog till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna professionen (Choi et al., 2013; Flinkman et al., 2013; 

Flinkman & Salanterä, 2015). Relaterat till personalbristen kunde inte adekvat vård ges samt 

att arbetstillfredsställelsen påverkades negativt (Choi et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 

2015).  

 

Hierarki var ett problem som beskrevs existera sjuksköterskor emellan och även mellan 

läkare och sjuksköterskor, vilket även innebar att jämlikhet inte existerade. Detta upplevdes 

som svårt att påverka (Chachula et al., 2015). Hierarkin resulterade i ett maktmissbruk vilket 

medförde att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen (Chachula et al., 2015; 

Flinkman et al., 2013). Förekomst av mobbning fick sjuksköterskor att känna sig obegåvade 

och inte tillräckligt bra (Chachula et al., 2015) samt att verbala övergrepp och klagomål 

beskrevs vara anledningar till att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen (Flinkman 

& Salanterä, 2015). 

 

Arbetsrelaterad stress, trötthet och utbrändhet 

Arbetsrelaterad stress (Flinkman & Salanterä, 2015; Li et al., 2013; Zhang et al., 2017), 

utbrändhet (Chachula et al., 2015; Dall'Ora et al., 2015; Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salanterä, 2015; Heinen et al., 2013) och trötthet (Flinkman & Salanterä, 2015; Liu et al., 

2016) beskrevs som anledningar till att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen.  
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Enligt Flinkman och Salanterä (2015) upplevde sjuksköterskor en moralisk stress när de inte 

kunde tillhandahålla en vård av god kvalité, vilket i sin tur bidrog till ökade intentioner att 

lämna professionen. Känslomässig och emotionell utmattning nämndes även bidra till 

övervägande att lämna professionen (Arslan Yurumezoglu & Kocaman, 2016; Chachula et 

al., 2015; Dall'Ora et al., 2015; Flinkman & Salanterä, 2015). 

 

Brist på stöd och teamarbete 

Bristande stöd från chefer (Flinkman & Salanterä, 2015), ledning (Choi et al., 2013; Flinkman 

et al., 2013) och organisationen samt missnöje med de beslut som fattas gällande 

sjukhusfrågor (Abou Hashish, 2017; Tummers et al., 2013) beskrevs vara anledningar till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna professionen. Chefer som inte var närvarande på 

avdelningen, var dåligt insatta i omvårdnadsarbetet eller som hade dåligt beteende och attityd 

bidrog till ökade intentioner att lämna professionen (Flinkman & Salanterä, 2015). En ledning 

som inte hade förståelse över hur krävande sjuksköterskeyrket är nämns också som en 

anledning (Flinkman et al., 2013). Att inte få stöd, beröm eller belöning i sitt arbete bidrog till 

att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen. Belöning och beröm i form av att 

kollegor eller patienter uttrycker att man som sjuksköterska utför ett bra jobb nämns som 

betydelsefullt (Chachula et al., 2015; Li et al., 2013). Kritisk feedback på det utförda arbetet 

var något som beskrevs bidra till övervägande att lämna (Chachula et al., 2015). 

 

Ett sämre socialt (Li et al., 2013) och praktiskt stöd från kollegor gjorde att sjuksköterskor 

kände sig utelämnade och övervägde därför att lämna professionen (Chachula et al., 2015; 

Flinkman & Salanterä, 2015; Yu, 2016). Bristande och otillräcklig orientering och 

handledning resulterade i osäkerhet och en känsla av övergivenhet hos nyexaminerade 

sjuksköterskor vilket bidrog till högre intentioner att lämna professionen (Flinkman & 

Salanterä, 2015; Yu, 2016). Ett dåligt samarbete och dåliga relationer mellan läkare och 

sjuksköterskor var en anledning till att lämna yrket (Heinen et al., 2013). Enligt Flinkman et 

al. (2013) beskrivs även anledningar såsom att arbeta med oerfarna läkare och att känna sig 

som läkarens betjänt har betydelse för sjuksköterskors övervägande att lämna professionen. 

En anledning som enligt Yu (2016) och Zhang et al. (2017) hade betydelse för 

sjuksköterskors intention att lämna professionen var delaktighet i ett team. Ett för 

självständigt arbete och bristande teamarbete bidrog till att sjuksköterskor övervägde att 

lämna professionen (Zhang et al., 2017). 
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Bristande sjukvårdssystem 

Att arbeta i ett sjukvårdssystem där vårdarbetet inte prioriterades från ledningen och därav 

kom i “andra hand” beskrevs som ansträngt, stelt och icke-representativt vilket gjorde att 

sjuksköterskor kände sig förminskade. Det var inte patientvården som bidrog till 

övervägandet att lämna utan det bristande sjukvårdssystemet (Chachula et al., 2015). Att inte 

ha kontroll över beslut som tas (Li et al., 2013) eller kunna delta i övergripande sjukhusfrågor 

(Heinen et al., 2013) beskrevs som anledningar till övervägandet att lämna professionen.  

 

Summering 

Att inte vara tillfreds med arbetsförhållanden såsom arbetsschema, heltidsarbete, skiftarbete 

och inte kunna erbjudas fast anställning var anledningar som bidrog till att sjuksköterskor 

övervägde att lämna sin profession. De som upplevde låg arbetstillfredsställelse, dålig 

arbetsmiljö, ett bristande sjukvårdssystem, hög arbetsbelastning och låg bemanning 

övervägde att lämna sin profession. Även missnöje med lön, hierarki, arbetsrelaterad stress, 

utbrändhet och trötthet var anledningar som framkom. Att inte få tillräckligt med stöd från 

chefer, ledning, organisation samt kollegor bidrog också till övervägandet att lämna 

professionen. Även bristande belöning, feedback och teamarbete var anledningar som 

beskrevs. 

 

Omvårdnadsarbetet 

Bristande omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet 

Att arbeta för en “andra klassig vårdkvalité” där god och säker vård inte kunde erbjudas 

bidrog till att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen eftersom de inte ville vara en 

del av en organisation som erbjöd dålig kvalité på omvårdnaden (Flinkman et al., 2013; 

Flinkman & Salanterä, 2015). Sämre vårdkvalité (Heinen et al., 2013; Yu, 2016) och nedsatt 

patientsäkerhet bidrog till ökade intentioner att lämna professionen (Heinen et al., 2013). Då 

ledningen och organisationen prioriterade produktivitet på sjukhuset framför patienterna och 

omvårdnaden uttryckte sjuksköterskor missnöje och övervägde att lämna professionen 

(Flinkman et al., 2013). 

 

Etiska dilemman 

Det etiska arbetsklimatet beskrevs ha ett samband med sjuksköterskors avsikt att lämna 

professionen. Att det uppstod etiska dilemman och bekymmer på arbetsplatsen som var svåra 
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att hantera gav ökade intentioner att lämna professionen (Abou Hashish, 2017; Flinkman & 

Salanterä, 2015). 

 

Summering 

Att inte kunna erbjuda omvårdnad av god kvalité, att patientsäkerheten inte kunde garanteras 

och etiska dilemman som var svåra att hantera visade sig vara anledningar till övervägandet 

att lämna professionen. 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

Låg möjlighet till karriärsutveckling 

Sjuksköterskeyrket gav inte den professionella utvecklingen som eftersöktes (Yu, 2016) eller 

tillräckligt med intellektuella utmaningar efter några år (Flinkman et al., 2013), vilket 

beskrevs vara av betydelse för intentionen att lämna professionen. Det beskrevs att yrket inte 

erbjöd någon karriärs- eller yrkesutveckling vilket bidrog till ökade intentioner att lämna 

professionen (Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; Tummers et al., 2013). 

Flinkman och Salanterä (2015) nämnde att sjuksköterskeyrket inte främjade ett mångsidigt 

användande av kompetens och kunskap, vilket sågs som negativt. Det ansågs vara ett 

enformigt arbete som benämndes “dead-end job” där sjuksköterskor tidigt i karriären insåg att 

detta inte var något de ville göra för alltid. 

 

Yrket som andrahandsval 

Att sjuksköterskeyrket var ett andrahandsval beskrevs enligt Flinkman et al. (2013) och 

Flinkman och Salanterä (2015) vara en anledning till övervägandet att lämna professionen. 

Dessa sjuksköterskor hade aldrig för avsikt att bli sjuksköterska och detta var det näst bästa 

karriärvalet. Somliga sökte till utbildningen och blev antagna trots bristande intresse för 

omvårdnad och vetskapen att de inte ville arbeta patientnära (Flinkman et al., 2013).  

 

Låg yrkesidentitet, identifiering och professionalism 

Flinkman et al. (2013) menade att en del sjuksköterskor inte kunde identifiera sig som den 

stereotypa sjuksköterskan. Att vara kreativ och arbeta systematiskt är egenskaper som hos 

dessa sjuksköterskor inte ansågs kunna tillämpas inom vården vilket bidrog till högre 

intentioner att lämna yrket. Att inte finna yrkesidentiteten eller den professionella identiteten 

(Sabanciogullari & Dogan, 2015; Zhang et al., 2017) och att inte känna självsäkerhet 

(Dall'Ora et al., 2015) beskrevs vara anledningar till att sjuksköterskor övervägde att lämna 
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professionen. De som hade låg professionell självinsikt (Sabanciogullari & Dogan, 2015) och 

låg professionalism det vill säga att inte vara tillfreds eller stolt över sin profession var i 

större utsträckning benägna att lämna professionen (Choi et al., 2013). Sjuksköterskor som 

hade låg motivation (Flinkman et al., 2013) eller var överengagerade i sitt arbete (Li et al., 

2013) övervägde att lämna professionen. 

 

Bristande praktisk förmåga och kunskap 

Nyexaminerade sjuksköterskor ansåg att sjuksköterskeutbildningen inte erbjöd tillräckligt 

med praktiska förberedelser inför det framtida yrket. Detta bidrog till upplevelse av 

otillräcklig praktisk förmåga som ökade intentionen hos sjuksköterskor att lämna 

professionen (Flinkman & Salanterä, 2015). Dall'Ora et al. (2015) beskrev att en upplevd låg 

personlig prestation, negativa copingstrategier (Zhang et al., 2017) och bristande kunskap 

(Flinkman & Salanterä, 2015; Yu, 2016) även var anledningar till övervägandet att lämna 

professionen. 

 

Summering 

Att yrket gav låg möjlighet till personlig- och karriärsutveckling, att yrket var ett 

andrahandsval samt inte se det som ett framtidsyrke framkom som anledningar till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna professionen. Svårigheter att identifiera sig som den 

stereotypa sjuksköterskan och hitta yrkesidentiteten, att ha låg professionell självinsikt samt 

låg professionalism var anledningar till att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen. 

Sjuksköterskor beskrev även att otillräcklig praktisk förmåga och bristande kunskap, att inte 

ha tillräckligt med motivation eller vara överengagerad som anledningar till ökade intentioner 

att lämna professionen.  

 

Arbetsplatsens utformning samt påverkan på familjelivet  

Arbetsplatsen 

Arbetsplatsen och sjukhusets storlek hade en inverkan på sjuksköterskors övervägande att 

lämna professionen. Att inte arbeta på önskad avdelning (Yu, 2016) eller på större sjukhus 

(Heinen et al., 2013) bidrog till övervägandet att lämna professionen.  
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Negativ inverkan på familjelivet 

Övervägande att lämna sin profession ökade om arbetet gick ut över familjelivet och skapade 

konflikter (Dåderman & Basinska, 2016; Flinkman & Salanterä, 2015) eller om familjelivet 

påverkade arbetet negativt (Dåderman & Basinska, 2016).  

 

Summering 

Arbetsplatsen hade inverkan på intentionen att lämna professionen. Att inte arbeta på önskad 

arbetsplats samt att arbeta på ett större sjukhus var anledningar som bidrog till att 

sjuksköterskors övervägde att lämna professionen. Även när arbetet påverkade familjelivet 

eller vise versa ökade intentionen att lämna.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om anledningar till varför sjuksköterskor 

överväger att lämna sin profession. I litteraturöversiktens analys framkom fem 

huvudkategorier som anledningar till varför sjuksköterskor överväger att lämna sin 

profession. De fem huvudkategorierna var: demografiska faktorer, arbetsförhållanden, 

sjuksköterskeprofessionen, omvårdnadsarbetet samt arbetsplatsens utformning och påverkan 

på familjelivet.  

 

I resultatet framkom att en dålig arbetsmiljö hade betydelse för arbetsnöjdheten och 

tillfredsställelsen hos sjuksköterskor vilket bidrog till att de övervägde att lämna 

professionen. En dålig arbetsmiljö beskrevs påverka sjuksköterskor negativt samt 

maktlösheten att påverka den otillfredsställande arbetsmiljön var anledningar till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna sin profession. Copanitsanou, Fotos och Brokalaki (2017) 

beskriver att en bra och säker arbetsmiljö präglas av goda professionella relationer, en 

stödjande ledning, balanserade arbetsscheman, god samordning mellan sjuksköterskor, 

tillräckligt med tid för möten med patienter, självständighet, tillräckligt med resurser samt 

möjlighet till professionell utveckling. Dock beskrivs arbetsmiljön av sjuksköterskor oftast 

som stressig då det råder personalbrist, begränsade resurser och pressade förhållanden. Denna 

beskrivning av arbetsmiljön leder i många fall till utbrändhet, frånvaro och minskad 

produktivitet. Långsiktigt kan detta bidra till underbemannade arbetsplatser vilket försvårar 

problematiken ytterligare. Vidare beskriver Copanitsanou et al. (2017) att de patienter som 
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vårdas på en vårdavdelning med god arbetsmiljö är mer tillfreds med den givna vården i 

jämförelse med de som vårdas där sämre arbetsmiljö råder. En dålig arbetsmiljö bidrar till 

negativa patientresultat i form av ökad mortalitet och komplikationer därför är arbetsmiljön 

av stor betydelse för både patienter och sjuksköterskor utifrån olika aspekter. Enligt Aiken, 

Clarke, Sloane, Lake och Cheney (2008) framkom att utbrändhet och missnöje med arbetet är 

relaterat till dålig arbetsmiljö samt att mortaliteten ökar på avdelningar med sämre 

arbetsmiljö.   

 

I resultatet framkom att hög arbetsbelastning var en bidragande anledning till övervägande att 

lämna professionen som sjuksköterska. Den höga arbetsbelastningen beskrevs ha betydelse 

för trivsel, upplevd osäkerhet samt att den bidrog till att orimligt höga krav ställdes på 

sjuksköterskor. Al-Kandari och Thomas (2009) fann att klagomål från patienter och anhöriga, 

sen eller missad medicinering, förekomst av trycksår samt sårinfektioner var relaterat till den 

höga arbetsbelastningen. Arbetsuppgifter såsom att hämta patienters matbrickor, 

patienttransporter, administrativt arbete samt fel vid läkemedelsadministration beskrevs också 

påverkas negativt av den höga arbetsbelastningen på avdelningen. Även Fagondes Aires et al. 

(2016) fann att medicinska fel var vanligt förekommande enligt sjuksköterskor som arbetar 

där hög arbetsbelastning förekommer. De vanliga felen beskrevs som fel doseringar av 

läkemedel, läkemedel till fel patient samt administrering vid fel tidpunkt.  

 

I resultatet framkom att personalbrist och låg bemanning var ett problem som bidrog till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna sin profession. Otillräcklig bemanning bidrog till att 

adekvat vård av hög kvalité inte kunde bedrivas vilket resulterar i att patientsäkerheten inte 

kan upprätthållas. Martin (2015) visar att bemanningen har en effekt på olika områden inom 

omvårdnaden. Den största effekten av låg bemanning ses på den givna vårdens kvalité som 

inte uppnår kraven och förväntningarna som ställs av patienterna. Enligt Ball, Murrells, 

Rafferty, Morrow och Griffiths (2013) beskrivs även att brister i kommunikationen och 

möjligheten till att spendera tid med patienter försämras av den låga bemanningen. 

Utveckling och utvärdering av vårdplaner var också något som påverkades på ett negativt sätt 

av den låga bemanningen. Martin (2015) beskriver vidare att otillräcklig bemanning leder i 

högre grad till dåliga utfall för patienter och där säkerheten påverkas. Ett ökat antal patienter 

med sjukdomar som lunginflammation, trycksår och urinvägsinfektioner är ett resultat av den 

låga bemanningen samt att mortaliteten ökar. Trots att 4 §, kap.6, i Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) fastställer att vården ska bedrivas med hög patientsäkerhet och att 
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uppkomsten av vårdskada ska undvikas (SFS 2010:659 kap.1, 6 §) kan detta inte 

upprätthållas enlig vårt resultat. Låg bemanning beskrivs enligt Martin (2015) inte bara bidra 

till negativa patientresultat utan även till att sjuksköterskor lämnar professionen. Ball et al. 

(2013) menar att ett stort antal patienter per sjuksköterska bidrar till ökad förekomst av 

missad vård samt att sjuksköterskor uppfattar att vårdkvalitén och patientsäkerheten 

försämras. Genom att minska antalet patienter per sjuksköterska reducerades förekomsten av 

missad vård. Martin (2015) menar att om fler sjuksköterskor anställs kan högre kvalité på 

vården erbjudas samt att säkerheten och mortaliteten skulle förbättras (Ball et al., 2013). 

Detta visar betydelsen av att ha en tillräcklig bemanning för att kunna bedriva en trygg och 

säker vård för patienter. Sjuksköterskor vill inte arbeta där osäker vård bedrivs och 

patientsäkerheten hotas. Tillräcklig bemanning skulle inte bara bidra till ökad patientsäkerhet 

utan även till att fler sjuksköterskor vill stanna inom yrket.  

 

I resultatet framkom att förekomst av arbetsrelaterad stress, moralisk stress och utbrändhet 

var hög bland sjuksköterskor och var en anledning till att de övervägde att lämna 

professionen. Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos och Sousa (2017) fann att stress 

och utbrändhet hos sjuksköterskor är en källa till att göra misstag i vården. Att kvalitén på 

vården försämras och att den upplevs osäker, att patientsäkerheten är försämrad samt att 

förekomsten av kliniska fel ökar är exempel på misstag som den arbetsrelaterade stressen och 

utbrändheten resulterar i. Den höga arbetsbelastningen kan vara en riskfaktor som påverkar 

utvecklingen av arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos sjuksköterskor. Gustafsson, 

Eriksson, Strandberg och Norberg (2010) fann att sjuksköterskor som upplevde utbrändhet i 

större utsträckning upplever samvetsstress. Gustafsson et al. (2010) och Glasberg, Eriksson 

och Norberg (2008) beskriver samvetsstress som en upplevelse av otillräcklighet gällande att 

uppfylla kraven i samband med god och säker vård, det vill säga att man vill göra mer än vad 

man förmår. Gustafsson et al. (2010) fann att människor med en moralisk känslighet är väl 

medvetna om sitt samvete och känner empati och sympati för andra människor och för dess 

välfärd. Detta kan leda till moralisk stress på arbetet. Samvetsstress är relaterat till utbrändhet 

och moralisk känslighet är relaterat till samvetsstress. Gustafsson et al. (2010) och Glasberg 

et al. (2008) fann att sjuksköterskor som har svårt att hantera patienters känslor vid lidande 

och att inte kunna uppfylla deras behov resulterar i känsla av otillräcklighet vilket kan bidra 

till samvetsstress hos sjuksköterskor. Enligt Goethals, Gastmans och de Casterlé (2010) hotas 

sjuksköterskors självbild och integritet ifall de inte kan agera utifrån det egna professionella 

idealet då praktiska omständigheter hindrar. När de regelbundet ställs inför dessa situationer 
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kan moralisk stress uppstå som kan leda till att de inte handlar på ett etiskt korrekt sätt i en 

vårdsituation. Goethals et al. (2010) samt Cerit och Dinç (2013) fann att sjuksköterskor 

dagligen ställs inför etiska dilemman och ställningstaganden och bör därför vara väl 

förberedda på hur de kan hantera situationen. Goethals et al. (2010) fann att flera anledningar 

är av betydelse gällande sjuksköterskors handlande i olika etiskt svåra situationer, dock 

agerar de flesta utifrån principen “att göra gott för patienten”. Enligt Cerit och Dinç (2013) 

måste sjuksköterskor ta hänsyn till olika faktorer vid etiska beslut, bland annat skyldigheter 

och lagar men även patientens autonomi. Goethals et al. (2010) menar att det är viktigt att 

dela erfarenheter med kollegor kring de etiska dilemman sjuksköterskor ställs inför för att få 

stöd och råd gällande beslut och tillvägagångssätt.  

 

Inom dygdetiken utvecklas personliga egenskaper och karaktärsdrag, dygder. Dessa 

personliga egenskaper och dygder hjälper sjuksköterskor att komma fram till den rätta 

handlingen i specifika situationer, att tänka rätt, känna rätt och fatta rätt beslut. En dygd är 

inte medfödd utan det är något som utvecklas och förvärvs genom livet. Dygdetiken inriktar 

sig på frågan “Vem ska jag vara” och inte “Vad ska jag göra”. Det som är i fokus är 

karaktären och personen, inte själva handlandet (Sandman & Kjellström, 2013, s. 119–120; 

Newham, 2015). Som sjuksköterska är goda karaktärsdrag att kunna känna medlidande och 

empati, ärlighet samt att vara tillitsfull. Dessa karaktärsdrag och personliga egenskaper 

kommer hjälpa sjuksköterskan att fatta rätt beslut i specifika situationer (Newham, 2015). Att 

som sjuksköterska inte kunna agera utifrån sina dygder skulle kunna leda till arbetsrelaterad 

stress, samvetsstress och övervägandet att lämna professionen. Detta eftersom en känsla av 

otillräcklighet uppkommer när man som sjuksköterska inte kan handla utifrån personliga 

egenskaper och dygder. Detta visar på betydelsen av att som sjuksköterska kunna handla 

utifrån ens personliga dygder för att undvika uppkomsten av arbetsrelaterad stress och 

samvetsstress. 

 

I resultatet framkom att nyexaminerade sjuksköterskor inte fick tillräcklig handledning, 

introduktion och stöd av kollegor vilket bidrog till ångest och rädsla för att göra medicinska 

fel, detta ledde till att de övervägde att lämna sin profession. Komaratat och Oumtanee (2009) 

beskriver att nyutbildade sjuksköterskor i början av karriären är rädda och oroliga över deras 

förmåga att klara av att arbeta som självständig sjuksköterska. Rädslor som nämns är att inte 

kunna hantera nödsituationer på ett korrekt sätt, inte kunna ge tillräckligt med information 

och råd till patienterna samt oro över att inte bli en del av arbetsgruppen. Vidare beskrivs att 
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för att lyckas i karriären som sjuksköterska är det viktigt med mentorskap och handledning. 

Mentorskap innebär att erfarna sjuksköterskor arbetar nära nyutbildade sjuksköterskor. Tidigt 

mentorskap resulterade i att nyutbildade sjuksköterskor kunde anpassa sig till yrkesrollen på 

ett effektivt sätt. Kompetensen vad gäller omvårdnad samt självförtroendet ökade hos de som 

fick bra handledning och mentorskap. Dessa nyutbildade sjuksköterskor fungerade bättre i 

team ledarrollen efter mentorskapet, vilket är en viktig förmåga i rollen som sjuksköterska 

(Komaratat & Oumtanee, 2009). Miller (2011) fann att stödet från kollegor är viktigt för att 

tillsammans uppnå de mål och uppdrag som ställs. Att finna fungerande strategier för att 

främja engagemang bland sjuksköterskor är en viktig del i detta. Nyexaminerade 

sjuksköterskor behöver därför ett gott mentorskap för att främja den personliga utvecklingen 

och ge möjlighet till reflektion och diskussion kring utmaningar eller funderingar. Ett 

mentorskap ska präglas av ett gott stöd, uppmuntran och pedagogisk vägledning på ett 

omtänksamt och icke-dömande sätt. Dock fann Miller (2011) att tidsbristen inte gör detta 

möjligt fullt ut.  

 

Intervention 

Enligt Palm Ernsäter (2015) finns en stor brist på sjuksköterskor vilket bidrar till 

konsekvenser inom sjukvården och för att vända denna trend krävs förändringar inom 

organisationen. Enligt Kol, İlaslan och Turkay (2017) och Smith (2014) skapades ett program 

med förhoppningen att identifiera faktorer som var nödvändiga för att rekrytera och behålla 

sjuksköterskor. Kol et al. (2017) nämner att det finns magnetsjukhus som är en grupp sjukhus 

där positiva arbetsmiljöer för sjuksköterskor och vård av god kvalité bedrivs. Namnet 

magnetsjukhus skapades för att identifiera sjukhus där just detta fungerade extra bra. Palm 

Ernsäter (2015) nämner fjorton faktorer som är bärande i magnetmodellen. Att förbättra och 

utveckla ledarskapet hos ledare på samtliga nivåer, att ledare främjar delaktighet och ger 

uppmuntrande feedback samt att en strukturerad plan gällande hur omvårdnadsarbetet ska 

bedrivas bör finnas tillgänglig är delar som tas upp i magnetmodellen. Sjuksköterskors 

kompetens ska tas tillvara, teamarbetet bör fungera samt att personalstyrkan är relevant för 

avdelningens uppdrag. Även möjlighet till konsultation och stöd för sjuksköterskor samt 

möjlighet till professionell utveckling är viktiga delar som beskrivs i magnetmodellen. Vidare 

nämns att det krävs en medvetenhet och kompetens inom omvårdnad hos chefer och ledare 

för att kunna behålla och rekrytera sjuksköterskor. Kompetens inom omvårdnad hos chefer 

och ledare är en viktig egenskap som även underlättar vid identifiering av kvalitétsutveckling 

och förbättringsarbeten inom omvårdnad.   
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Kol et al. (2017) fann att tillfredsställelse med arbetsmiljön ökade väsentligt hos 

sjuksköterskor efter tre års användning av magnetmodellen. Kommunikationen 

sjuksköterskor och chefer emellan förbättrades samt att cheferna ansågs mer rättvisa och 

skötte informationsflödet på ett bättre sätt. I en studie av Smith (2014) framkommer att 

magnetmodellen inte bara gynnar arbetsmiljön för sjuksköterskor, utan även att den ger en 

större patientnöjdhet. Patienterna som vårdades på ett magnetsjukhus var i större utsträckning 

nöjda med sjuksköterskors kommunikation, de ansåg att smärtan var kontrollerad, att de fick 

bra information samt att de i större utsträckning skulle rekommendera sjukhuset till 

närstående.  

 

Magnetmodellen lyfts som ett förslag till intervention då det är en beprövad modell som visat 

sig fungera på flera sjukhus i USA. Modellen medför en ökad trivsel som i sin tur leder till att 

sjuksköterskor väljer att stanna kvar på arbetsplatsen och underlättar rekryteringsarbetet.   

 

Metoddiskussion 

I en integrerad litteraturöversikt ges en helhetsbild av det studerade fenomenet när olika 

metodologiska ansatser kombineras. Detta bidrar till en djupare förståelse över kunskapsläget 

(Whittemore & Knafl, 2005). Valet av metod ses därför som en styrka då syftet var att 

sammanställa kunskap om anledningar till varför sjuksköterskor överväger att lämna 

professionen. Samtidigt uppmärksammades under studiens gång att de kvalitativa studierna 

gav mer innehållsrik och detaljerad data än kvantitativa studier. Detta för att kvantitativa 

studier med frågeformulär och eller enkäter är mer styrda till vissa frågor och deltagarnas 

egna ord tappas bort. Dock har författarna endast hittat tre kvalitativa artiklar vilket inte hade 

gett nog med underlag för en litteraturöversikt och därför anses en integrerad 

litteraturöversikt som rätt val av metod.   

 

Wallengren och Henricson (2012, s. 489–490) menar att inklusions- och exklusionskriterier 

ska redovisas inför sökningen för att stärka bekräftelsebarheten i studien. Inför ett 

vetenskapligt arbete bör två litteratursökningar utföras. Första sökningen, den inledande 

sökningen, introducerar författarna till den litteratur som finns kring ämnet och hjälper till att 

finna lämpliga sökord som svarar an mot syftet. När den andra sökningen, som är den 

egentliga sökningen, utförs har författarna redan en djupare inblick i litteraturen samt 

relevanta sökord. Författarna i denna studie har formulerat och redovisat inklusions- och 
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exklusionskriterier inför sökningen vilket då stärker bekräftelsebarheten. Även två sökningar 

är utförda vilket ses som en styrka i studien. I efterhand upptäckte författarna att söktermen 

“registered nurse” kunde varit relevant i sökningen då många studier exkluderades på grund 

av lägre utbildningsnivå än grundutbildad sjuksköterska. 

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 490–491) bör samtliga författare delta i 

litteratursökningen och kvalitetsgranskningen, detta för att styrka trovärdigheten. De 

granskade artiklarna bör sammanställas i en tabell där det framgår om artiklarna höll låg, 

medel eller hög kvalitet. Båda författarna deltog i både litteratursökningen och 

kvalitetsgranskningen vilket ses som en styrka. I denna studie samlades samtliga ingående 

artiklar i en tabell där kvalitén angavs. Varför artiklar med kvalité lägre än hög valdes att 

inkluderas i studien var för att detta är en litteraturöversikt och inte en evidensrapport vilket 

innebär att endast kunskap sammanställdes och ingen evidens söktes.   

 

För att öka trovärdigheten i en studie kan forskare arbeta efter fyra kriterier: tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Tillförlitlighet uppkommer genom att på ett 

trovärdigt sätt tolka data (Polit & Beck, 2012, s. 584–585). Det handlar enligt Wallengren och 

Henricson (2012, s. 487–488) om att övertyga läsaren om att den samlade kunskapen och 

resultatet är rimligt och giltigt. I denna studie har trovärdigheten stärkts genom att 

analysprocessen diskuterats och följts upp i seminarier och med handledare. I enlighet med 

Whittmore och Knafl (2005) stärks trovärdigheten i denna litteraturöversikt genom att 

metodvalet är relevant och lämplig till studiens syfte.  

 

Pålitlighet uppnås genom att studiens genomförande och tillvägagångssätt är väl beskriven. 

Läsaren ska kunna förstå och upprepa studiens samtliga steg i metoden, det vill säga förstå 

hur resultatet är framtaget för att kunna tillämpas i liknande kontext (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303). I denna studie har samtliga steg i metod delen noggrant beskrivits med hjälp av 

löpande text och tabeller. Detta gör att läsaren kan följa författarnas beslutsprocess, förstå 

tillvägagångssättet och upprepa studien. Då metoden integrerad litteraturöversikt inte använts 

tidigare av författarna kan detta ses som en svaghet. Detta kan dock styrkas med att 

metodlitteraturen har noggrant studerats av författarna för att få kunskap och förståelse att 

använda metoden på ett korrekt sätt. Litteratursökningen utfördes i två databaser, CINAHL 

och PubMed, vilket stärker pålitligheten.  
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För att uppnå bekräftelsebarhet bör författarna hantera och vara medveten om sin 

förförståelse kring det studerade området, samt att data ska kunna härledas till originalkällan. 

Framtagna teman och kategorier ska vara väl beskrivna. Resultatet och slutsatserna ska svara 

mot syftet för att studien ska uppnå bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Författarna har hanterat sin förförståelse genom att diskutera med andra och reflekterat över 

egna åsikter gällande de området som har studerats. Författarna har på så sätt 

medvetandegjort sin förförståelse samt minimerat egna tolkningar. Textenheterna är noggrant 

utvalda och genomfördes i två steg, både enskilt och gemensamt för att inte missa viktig data. 

De ingående artiklarna i analysen och de utvalda textenheterna kodades med siffror samt 

bokstäver, för att kunna härleda data till originalkällan och för att minimera risken att viktig 

information föll bort. Genom att verifiera data mot originalkällan stärks noggrannheten och 

bekräftelsebarheten. Författarna var medvetna om risken för feltolkning vid översättning och 

kondensering av data. För att minimera denna risk utfördes analysstegen både enskilt och 

gemensamt samt att vid oklarheter diskuterades och kontrollerades textenheterna mot 

originalkällan. Bekräftelsebarheten stärks ytterligare i vårt arbete genom att resultatet svarar 

mot studiens syfte.  

 

Det framtagna resultatet ska kunna överföras till ett sammanhang eller kontext med liknande 

situationer eller deltagare. Kunskapen ska vara relevant i annan kontext samt att andra 

forskare ska kunna få fram liknande resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Litteraturstudiens resultat kan vara överförbart till liknande och andra kontext då flertalet 

studier från olika länder lyfter liknande anledningar till att sjuksköterskor överväger att lämna 

professionen. Detta stärker överförbarheten internationellt. 

 

Slutsatser 

Resultatet i litteraturöversikten indikerar att flera olika anledningar bidrar till att 

sjuksköterskor överväger att lämna professionen. Att ha kunskap om de olika anledningarna 

ger förutsättningar till att finna lösningar och därav få sjuksköterskor att vilja stanna kvar 

inom professionen. Bättre stöd från chefer och ledning, att arbeta för en bättre och 

tillfredsställande arbetsmiljö samt att rekrytera fler sjuksköterskor skulle göra att fler väljer 

att stanna inom professionen. Att sjuksköterskor väljer att lämna professionen är inte bara ett 

problem för själva organisationen utan detta påverkar även patienten och omvårdnaden. 

Förändringar inom de framtagna områdena skulle förbättra förutsättningarna för 
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sjuksköterskor att stanna inom professionen samt möjligheten till att förbättra patientvården 

och därmed öka patientsäkerheten. Magnetmodellen som har visat sig öka trivseln på sjukhus 

i USA och underlätta rekryteringsarbete ses som en möjlighet till att förbättra 

sjuksköterskebristen även i svensk sjukvård.   

 

Litteratursökningen visade att stora delar av forskningen inom ämnet är av kvantitativ ansats 

vilket ses som en svaghet eftersom förbestämda frågor styr deltagarnas svar och de egna 

upplevelserna ej tas tillvara. Därför anses att mer kvalitativ forskning inom ämnet behövs för 

att få en djupare och mer detaljerad förståelse. För att komma fram till lösningar på den 

rådande sjuksköterskebristen och få fler att stanna inom professionen ses forskning där olika 

typer av interventioner testas som nödvändig.  
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al., 2015 

  x   x   

Dåderman et 

al., 2016, 

  x   x x 

Flinkman et 

al., 2015 

  x x x x 

Flinkman et 

al., 2013 

  x x x   

Gurková et 

al., 2013 

x x       

Heinen et al., 

2013 

x x x   x 

Li et al., 2013   x   x   

Liu et al., 

2016 

x x       

Ramoo et al., 

2013 

x x       
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Bilaga 2. Forts. Översikt av artiklar i respektive huvudkategori 

Studier som 

ingår i 

analysen 

  

Huvudkategorier 

  Demografiska 

faktorer 

Arbetsförhåll- 

ande 

Omvårdnads- 

arbete 

Sjuksköterske- 

professionen 

Arbetsplatsens 

utformning 

och påverkan 

på familjelivet  

Sabanciogulla

ri et al., 2015 

  x   x   

Tummers et 

al., 2013 

  x   x   

Yu, 2016 x x x x x 

Zhang et al., 

2017 

  x   x   

 

 

  

 

 


