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Abstrakt 
 

Introduktion: En åldrande befolkning, sjukdomsmönster som förändras och en ökad 

befolkning kommer att öka efterfrågan på sjukvårdspersonal 15 år framåt. Trots att tillväxten 

ökar beräknas det vara ett underskott på 9,9 miljoner vårdpersonal globalt år 2030, vilket inte 

kommer täcka det framtida hälsobehovet hos befolkningen. Omvårdnaden och vårdkvalitet 

kan äventyras när sjuksköterskor säger upp sig, då det blir färre sjuksköterskor i förhållande 

till antalet patienter. Att arbeta underbemannat kan leda till en stressad arbetsmiljö, som in sin 

tur kan leda till att fler olyckor sker, både bland patienter och sjuksköterskor. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som kan leda till 

att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen. Metod: För att besvara 

syftet genomfördes en integrerad litteraturöversikt, som tillåter både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Utifrån syftet söktes vetenskapliga artiklar i tre databaser; PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades genom en integrerad 

litteraturöversikt. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier, faktorer inom 

organisationen och personliga faktorer. Faktorer inom organisationen innefattar fyra 

undergrupper, arbetsmiljö, ledarskap och belöningar, medarbetare och vårdmötet. 

Personliga faktorer innefattar två undergrupper, engagemang och erfarenhet och psykisk och 

fysisk ohälsa. Slutsatser: De enskilda faktorerna som påverkar sjuksköterskans avsikt att 

lämna arbetet eller professionen går in i och påverkar varandra. Ledare, chefer och enskilda 

sjuksköterskor kan arbeta tillsammans för att påverka dessa faktorer. Detta kan bidra till att 

sjuksköterskor väljer att stanna kvar på arbetsplatsen och i professionen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, uppsägning, arbetsplats, profession, personliga faktorer, 

organisatoriska faktorer, integrerad litteraturöversikt 
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En åldrande befolkning, sjukdomsmönster som förändras och en ökad befolkning kommer att 

öka efterfrågan på sjukvårdspersonal 15 år framåt. Trots att tillväxten ökar beräknas det vara 

ett underskott på 9,9 miljoner vårdpersonal globalt år 2030, vilket inte kommer täcka det 

framtida hälsobehovet hos befolkningen (World Health Organization, 2019). Även 

Socialstyrelsen (2018) belyser att behovet av sjuksköterskor påverkas av den växande 

befolkningen. Att rekrytera och behålla sjuksköterskor har idag blivit svårare, vilket i 

kombination med mer vårdkrävande patienter och färre vårdplatser leder till pressade 

situationer. Oulton (2006) beskriver att vi idag upplever en global sjuksköterskebrist. Inom 

hälso- och sjukvården är det inte enbart brist på sjuksköterskor, men den bristen är mest 

kritisk på grund av att sjuksköterskor står för den större delen av omvårdnaden, då 

sjuksköterskor både arbetar preventivt och kurativt. Willman (2014, s. 49) beskriver att 

sjuksköterskor jobbar inom flera olika verksamhetsområden, som innefattar varierande 

vårdformer och arbetsuppgifter. Sjuksköterskor arbetar med att ge vård till personer i alla 

åldrar, allt från barn till äldre.  

Rehn (2008) beskriver att förr i tiden var sjuksköterskans uppgift att bistå läkaren. 

Sjuksköterskan skulle fungera som ett extra öga och en förlängd arm, genom att ge läkaren 

information om patienten och utföra mätningar och behandlingar på ordination av läkaren. 

Dessutom sågs och vårdades patienten ur ett medicinskt perspektiv, som en kropp drabbad av 

sjukdom samt ett fysiologiskt, defekt och kroppsligt objekt. Sjuksköterskan sågs senare som 

självständig gällande bedömningar och beslutsfattande samt som oberoende av läkaren. 

Omvårdnaden utvecklades även till att ses som något större än bara medicin, där patienten 

sågs som mer än enbart en sjukdom.  

 

Idag beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskans särskilda kompetens 

är omvårdnad, som ska grunda sig i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska kunna 

fatta kliniska beslut, som gör att människors hälsa förbättras, upprätthålls och återfås vid 

ohälsa. Wolf och Bailey (2013) beskriver att en humanistisk människosyn innebär att 

människan ska ses och värderas som en unik individ, där personliga upplevelser ska 

respekteras utifrån ett personcentrerat perspektiv. För att vårda utifrån ett humanistiskt 

perspektiv krävs en aktiv närvaro och en existentiell medvetenhet av sjuksköterskan, som ska 

vara både personligt och professionell. Kazimiera Andersson, Willman, Sjöström-Strand och 

Borglin (2015) beskriver att personcentrerad vård innebär att skapa genuina patientmöten där 

personen bakom sjukdomen blir sedd och görs delaktig i sin vård.  
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I en studie av Feo, Kitson och Conroy (2018) beskriver de att omvårdnad innebär två 

grundläggande aspekter; empatisk vård och fundamental vård, där empatisk vård fokuserar på 

attityder, värderingar och beteenden hos sjuksköterskor, för att kunna utveckla goda 

relationer till patienter. Empatisk vård fokuserar även på att vården ges utifrån relationen till 

patienten där empati, respekt, värdighet, att lyssna, ge stöd och visa förståelse är viktiga 

utgångspunkter. Fundamental vård fokuserar på vården som ges utifrån patientens fysiska 

behov, såsom hygien, rörlighet, nutrition, vätskeintag, infektioner och trycksår. Kazimiera 

Andersson et al. (2015) belyser även andra viktiga uppgifter som sjuksköterskor har, såsom 

övervakning av patienter, upptäcka livsviktiga tecken och agera därefter, samt lindra och 

förbättra symptom genom farmakologisk och icke-farmakologisk behandling. Att främja 

hälsa genom att både ge och utvärdera behandlingar, samt arbeta preventivt genom att bland 

annat göra riskbedömningar för att förebygga exempelvis trycksår, fall och undernäring är 

också viktiga uppgifter bland sjuksköterskor. Jinks och Hope (2000) har i sin studie sett att 

förutom direkt vård, utför sjuksköterskor till stor del indirekt vård, vilket Chaboyer et al. 

(2008) beskriver kan vara team-möten, patientronder, patientrapporteringar, vårdplaneringar, 

förberedelser av infusioner och läkemedel samt dokumentation.  

 

Fortsättningsvis lyfter Kazimiera Andersson et al. (2015) fram att sjuksköterskor beskriver 

hur möjligheterna till omvårdnad påverkas av sammanhanget. Att arbeta när det råder brist på 

personal, samtidigt som det finns mycket att göra, leder till att tiden med patienterna minskar 

och omvårdnad kan förbises, då det som är mest akut alltid prioriteras. Sjuksköterskor 

upplever att de inte räcker till och önskar att det fanns mer personal. Hayes et. al. (2012) 

beskriver att när sjuksköterskor säger upp sig leder det till ett sämre välmående hos den 

enskilde sjuksköterskan, vilket resulterar i lägre arbetstillfredsställelse. Vidare beskriver 

Hayes et al. (2012) att omvårdnaden och vårdkvalitet kan äventyras när sjuksköterskor säger 

upp sig, då det blir färre sjuksköterskor i förhållande till antalet patienter samt att det kan leda 

till att sjuksköterskor inte får tid till att utvecklas inom yrket.  

 

Buerhaus et al. (2005) rapporterar i sin studie att sjuksköterskebristen bidrog till att 

samarbetet i vårdteamet försvårades. Kommunikationen i vårdprocessen blev lidande, det 

förekom förseningar av utskrivningar bland patienter, patienter fick vänta längre tid på prover 

och undersökningar, sjuksköterskan fick mindre tid att spendera med patienten samt att 

komplikationer hos patienterna upptäcktes senare. McGillis Hall och Kiesners (2005) 

beskriver att sjuksköterskans arbetsmiljö påverkades av underbemanning och hög 
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arbetsbelastning. Att arbeta underbemannat kunde leda till en stressad arbetsmiljö, som in sin 

tur kunde leda till att fler olyckor skedde, både bland patienter och sjuksköterskor. Hayes et 

al. (2012) beskriver att jämfört med tidigare år, där uppsägningar bland sjuksköterskor varit 

lägre, har nedsatt vårdkvalité, högre fallrisk hos patienter, läkemedelsfel och andra avvikelser 

förekommit oftare när det har varit mer uppsägningar. Vid mycket uppsägningar var det färre 

patienter som kände sig nöjda med vården. Nyanställda och tillfälligt anställd personal 

upplevdes som en nackdel både för patienter och organisationer, då det leder till brist på 

kontinuitet i vården, sämre produktivitet och ogynnsamma resultat för patienterna.  

 

På grund av dagens globala sjuksköterskebrist, och som litteraturgenomgången visar, kan 

uppsägningar bland sjuksköterskor leda till en rad konsekvenser både gällande omvårdnad, 

personal och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att lyfta fram de faktorer som kan leda till att 

sjuksköterskor väljer att lämna arbetsplatsen eller professionen, för att kunna arbeta 

förebyggande och förhindra detta, så att yrket som sjuksköterska blir attraktivt och att 

omvårdnaden kan ges med hög kvalité. 

 

Därför var syftet med denna litteraturöversikt att sammanställa kunskap om vilka faktorer 

som kan leda till att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen. 

 

 

Metod 

För att nå litteraturstudiens syfte att sammanställa kunskap om vilka faktorer som kan leda till 

att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen har en integrerad 

litteraturöversikt tillämpats. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att denna typ av metod, 

där tidigare teoretiska och empiriska studier sammanfattas, ger en ökad förståelse för ett 

specifikt problem/ämne. Det är en metod som tillåter både kvalitativa och kvantitativa 

studier. 

Litteratursökning  

En pilotsökning genomfördes för att se vilka ämnesord som kunde tänkas behövas, för att få 

fram tillräckliga sökträffar. Efter detta utformades en mer strukturerad sökning som kunde 

svara mot syftet. Östlundh (2017, s. 61) beskriver att pilotsökningen ger en överblick 

gällande vilka söktekniker som kan bli relevanta och underlättar avgränsningen av 
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ämnesområdet. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 68) beskriver att efter 

pilotsökningen bör fokus riktas tillbaka på problemställningen, för att få en mer precis och 

strukturerad sökning.  

Databaser som använts är PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed och Cinahl användes, då 

dessa fokuserar på hälso- och sjukvård, som Willman et al. (2016, s. 84) beskriver. Vidare 

beskriver de att PsycINFO främst fokuserar på det psykologiska området, men kan användas 

för en kompletterande sökning. I första hand skedde sökningen i PubMed och Cinahl, för att 

sedan söka i PsycINFO, för att försäkra att ämnesområdet täckts. Sökorden bestod till största 

möjliga mån av ämnesord och var så lika som möjligt i respektive databas. Ämnesorden har 

anpassats efter databasernas ämnesordlista, som Willman et al. (2016, s. 69–70) beskriver är 

nödvändigt för att det ska bli en korrekt sökning, då olika databaser är konstruerade på olika 

sätt och samma ord kan ha olika beteckningar. Där det inte funnits relevanta ämnesord har 

fritext använts. I de olika databaserna har sökorden utgått från ordet Nurses samt synonymer 

för uppsägningar, för att bredda sökningen. Sökningen har inletts med att söka varje 

ämnesord och fritextord var för sig. Efter det har sökorden kombinerats med booleska 

sökoperatorerna AND, OR eller NOT, som Willman (2016, s. 72–73) beskriver tillämpas för 

att antingen bredda, avgränsa eller exkludera sökresultatet. Först användes OR mellan 

synonymerna för att bredda sökningen, därefter NOT för att exkludera och AND för att 

avgränsa. Eftersom litteraturstudien ska utgå från allmänsjuksköterskan har vetenskapliga 

artiklar som beskriver specialistsjuksköterskor exkluderats. Ytterligare begränsningar som 

sedan har använts är peer reviewed där det var möjligt, artiklar publicerade på engelska samt 

artiklar publicerade de senaste fem åren.  

Artiklarnas titlar kan vara av god hjälp vid ett första urval, eftersom det ger en överblick över 

vilka artiklar som kan vara relevanta och vilka som kan väljas bort. Artiklarnas abstrakt ger 

en bild över vad artiklarna innehåller, vilket kan underlätta för urvalet (Östlundh, 2017, s. 

77). För att välja artiklar har titlar och abstrakt lästs igenom. Artiklar som efter detta visade 

sig var relevanta för litteraturstudien lästes i fulltext, för en djupare granskning. Artiklar som 

kunde svara mot syftet sparades för en vidare kvalitetsgranskning. Artiklar som trots 

begränsningen inkluderade specialistsjuksköterskor, som var låsta och krävde särskild 

behörighet för att kunna användas, samt artiklar som redan valts ut från tidigare databas 

sållades bort. Därefter gjordes en manuell sökning, genom att söka i de valda artiklarnas 

referenslistor, för att hitta fler artiklar som svarade mot syftet. Detta beskriver Willman et al. 
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(2016, s. 89) kan leda till att fler betydelsefulla artiklar påträffas. När relevanta artiklar 

plockats ut utfördes en kvalitetsgranskning, för att säkerställa kvalitén. 

Tabell 1 Redovisning av systematisk litteratursökning. 

Syftet med litteratursökningen: Sammanställa kunskap om vilka faktorer 

som kan leda till att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller 

professionen 

  

PubMed 2019-09-27 Begränsningar: Full text, English Language, Published 

Date: 20140101–20190927 

  

Söknr Sökord         *) Antal träffar Antal valda 

S1 Nurses MSH 85,892  

S2 Nurse specialists MSH 17,936  

S3 Personnel turnover MSH 5,008  

S4 Termination FT 61,490  

S5 

S6 

Resignation 

“Turnover intention" 

FT 

FT 

898 

360 

 

S7 S3 OR S4 OR S5 OR S6  67,471  

S8 S1 NOT S2  67,956  

S9 S7 AND S8  190 12 

CINAHL 2019-09-27 Begränsningar: Peer reviewed, Full text, English 

Language, Published Date: 20140101–20190927 

  

Söknr Sökord          *) Antal träffar Antal valda 

S1 Nurses+ CH 202,159  

S2 Specialties, Nursing+ CH 218,618  

S3 Personnel Turnover CH 4,563  

S4 Employment Termination CH 4,462  

S5 Resignation FT 617  

S6 “Turnover intention” FT 396  

S7 S3 OR S4 OR S5 OR S6  9,539  

S8 S1 NOT S2  174,053  

S9 S7 AND S8  533 12 

PsycINFO 2019-09-27 Begränsningar: Linked Full text, English Language, 

Published Date: 20140101–20190927 

  

Söknr Sökord          *) Antal träffar Antal valda 

S1 Nurses TH 26,520  
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S2 ”Nurses Specialists” FT 351  

S3 Employee Turnover TH 4,923  

S4 Personnel Termination TH 843  

S5 Resignation FT 1,155  

S6 Termination FT 14,857  

S7 Employee Layoffs TH 25                     

S8 S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7  20,774  

S9 S1 NOT S2  26,371  

S10 S8 AND S9  142 6 

* CH = Cinahl headings, MSH = MeSH-termer, TH = Thesaurus, FT = fritext 

 

Kvalitetsgranskning 

Granskningen av kvalitativa studier har genomförts utifrån SBU:s granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier (2014). Granskningen av kvantitativa studier genomfördes med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011), exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod. För att bestämma kvalitén på de kvalitativa artiklarna har en 

procentindelning använts från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96), där grad 3 

innebär 66–69%, grad 2 70-79% och grad 1 80-100%. Antalet positiva svar divideras med 

den maximala summan av poäng. Artiklarna har kvalitetsgranskats genom att de först 

granskats individuellt. Sedan har individuella uppfattningar jämförts, har det uppstått delade 

meningar har det skett en dialog, för att komma överens om kvalitetsgrad. Wallengren och 

Henricson (2012, s. 490) beskriver att trovärdighet eller validitet och reliabilitet stärks genom 

att examensarbetets samtliga skribenter arbetar tillsammans. Råder det oenigheter om 

granskningen ska skribenterna diskutera för att uppnå ett samförstånd. Dessutom beskriver 

även Willman et al. (2016, s. 91) att kvalitetsgranskningen bör ske av två opartiska granskare 

som för ihop sina uppfattningar av granskningen för att ge mer tyngd. Artiklar med hög och 

medel kvalitet användes och artiklar med låg kvalitet har exkluderats. Detta resulterade i 31 

vetenskapliga artiklar som användes i analysen, varav en från manuell sökning. 
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Tabell 2 Översikt av vetenskapliga artiklar (=31) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

  

Alilu et al. 

2017 

 

Kvalitativ 21 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Deskriptiv 

dataanalys 

Social bild av vårdande 

samt kultur och struktur 

av patientnära arbete var 

de betydande faktorerna 

som påverkade 

sjuksköterskor avsikt att 

lämna arbetet. 

 

Hög 

Azar et al. 

2014 

 

Kvantitativ 1,062 Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär/ 

Deskriptiv statistik 

Shi-Square, linje 

multipel 

regressionsanalys 

Nästan 70% av deltagarna 

upplevde kränkande 

situationer som orsakades 

av patienter och anhöriga. 

Stress som orsakades av 

detta, strategier för att 

hantera detta samt 

ledningens stöd var 

faktorer som påverkade 

sjuksköterskor avsikt att 

lämna professionen.  

 

Medel 

Bragg & Bonner 

2014 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grundad teori 

Sjuksköterskor lämnade 

arbetet på grund av att 

organisationen inte delade 

samma värdering som 

dem. Organisationen 

värderade bl.a. pengar och 

sparande, vilket ledde till 

att omvårdnaden blev 

komprimerad och 

sjuksköterskorna kunde 

inte ge hög standard på 

vården. 

 

Medel 

Chachula et al. 
2015 

 

Kvalitativ 15 Ostrukturerade och 

semi-strukturerade 

intervjuer. Grundad 

teori/ 

Konstant 

jämförelsemetod 

Deltagarna upplevde 

svårigheter med att 

anpassa sig till 

arbetsbelastningen och 

skiftarbete. Hierarkier, 

möta utmaningar, trauman 

och rädsla vid dödsfall var 

bland annat faktorer som 

bidrog till att man 

lämnade yrket som 

sjuksköterska permanent. 

 

Hög 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Chin et al. 

2017 

 

Kvantitativ 1,417 Tvärsnittsstudie med 

självrapportade 

frågeformulär/ 

Multipel logistisk 

regressionsanalys 

Sjuksköterskor som 

upplevde sämre rättvisa 

på arbetsplatsen hade 

större avsikter att lämna 

yrket. Sjuksköterskornas 

inflytande på sjukhusets 

beslutsfattande samt 

rättvis bedömning av 

deras prestationer var 

starka faktorer som 

påverkade avsikten att 

lämna arbetet. 

 

Medel 

Choi & Lee 

2017 
 

Kvantitativ 358 Tvärsnittsstudie med 

strukturerade 

frågeformulär/ 

Hierarkisk multipel 

regressionsanalys, t-

test, Anova 

Avsikten att lämna arbetet 

var relaterat till år inom 

yrket, hur väl omvårdnad 

kunde levereras samt 

exponering utbrändhet, 

fysiska hot och våld. 

 

Medel 

Dall’Ora et al. 

2015 

Kvantitativ 31,627 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Deskriptiv, 

multivariat 

korrelationsanalys 

Sjuksköterskor som 

arbetade tolvtimmarsskift 

upplevde mer utbrändhet. 

De upplevde även mer 

missnöje på arbetet och 

kring schemats 

flexibilitet. De 

rapporterade avsikt att 

lämna på grund av 

missnöje. 

 

Medel 

Dåderman & Basinka 

2016 

 

Kvantitativ 188 Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär/ 

Hierarkisk 

regressionsanalys 

Hög arbetsbelastning och 

låg arbetskraft hade 

påverkan på avsikten att 

lämna arbetet. 

 

Medel 

Flinkman & Salanter 

2015 

 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Konventionell 

innehållsanalys 

Dålig arbetsmiljö, brist på 

stöd, anpassning samt 

handledning var faktorer 

som påverkade 

sjuksköterskors avsikt att 

lämna arbetet. 

 

Hög 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Fontes et al. 

2018 

 

Kvantitativ  596 Tvärsnittsstudie med 

web-baserat 

frågeformulär/ 

Multinominal och 

logistisk 

regressionsanalys 

Låg relations-orienterad 

ledarstil samt att ha mer 

än ett arbete var relaterat 

till mobbning. Låg 

relations-orienterad 

ledarstil samt hur länge de 

hade varit anställda var 

kopplat till att sluta på 

arbetsplatsen. 

 

Medel 

Han et al. 

2014 

Kvantitativ  480 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Sökanalys 

Tvetydighet i roller och 

rollkonflikter ökade nivån 

av utbrändhet. Utbrändhet 

ökade avsikten att lämna. 

Rollkonflikter och 

tvetydighet kring roller 

hade en indirekt effekt på 

avsikten att lämna genom 

utbrändhet och 

organisatoriskt 

engagemang. 

 

Medel 

Hsieh et al. 
2018 

 

Kvantitativ  385 Tvärsnittsstudie med 

självrapporterade 

frågeformulär/ 

Korrelation och 

hierarkisk 

regressionsanalys 

Mobbning hade ett 

positivt samband med att 

lämna arbetsplatsen. 

Självförtroende var en 

prediktor för både mental 

hälsa och avsikten att 

lämna. 

 

Medel 

Labrague et al. 

2017 

 

Kvantitativ  166 Tvärsnittsstudie med 

självrapporterade 

enkäter/ 

Deskriptiv och 

inferentiell analys 

 

Sjuksköterskans ålder, 

arbetstillfredsställelse och 

jobbstress påverkade 

avsikten att lämna arbetet. 

Medel 

Lagerlund et al. 

2015 

 

Kvantitativ 7,412 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Deskriptiv och 

bivariat analys 

⅓ av alla sjuksköterskor 

hade som avsikt att lämna 

arbetet. Prevalensen var 

högre när sjuksköterskor 

upplevde sämre 

ledarskap, som hade 

arbetat mindre än två år 

och som hade högre 

poäng på utbrändhet. 

 

Medel 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Lakshman 

2016 

Kvalitativ 144 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

Tre huvudfaktorer är 

förknippade med 

sjuksköterskans avsikt att 

lämna arbetet; 

organisationens natur, 

anställdas natur och 

möjligheten att utvecklas 

inom karriären. 

 

Medel 

Lavoie-Tremblay et 

al. 

2015 

 

Kvantitativ  541 Tvärsnittsstudie med 

självrapporterade 

frågeformulär/ 

Linjär 

regressionsanalys 

 

Missbrukande ledarskap 

ledde till sämre kvalitet på 

vården samt till avsikter 

att lämna arbetet. 

Medel 

Leineweber et al. 

2016 

 

 

 

Kvantitativ 23,076 Tvärsnittsstudie med 

RN4CAST enkäter/ 

Flernivåanalys 

Avsikten att lämna 

arbetsplatsen varierade 

beroende på land och 

enhet. 9,5 hade avsikt att 

lämna professionen, 
27,1% hade avsikt att 

lämna arbetsplatsen på 

grund av missnöje.  

Avsikten att lämna var 

stark relaterat till 

variabler på arbetsplatsen. 

 

Medel 

McHugh & Ma 

2014 

 

Kvantitativ 26,005 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/  

Logistisk 

regressionsanalys 

 

Sjuksköterskors löner var 

förknippat med missnöje 

på arbetsplatsen samt 

avsikten att lämna arbetet. 

Medel 

Moloney et al. 

2017 

 

Kvantitativ 2,876 Tvärsnittsstudie med 

elektronisk 

undersökning/ 

Strukturell 

ekvationsmodellerin

g 

 

Utbrändhet var starkt 

relaterat till att lämna 

arbetet, genom lägre 

engagemang, högre 

arbetsbelastning och 

hinder i arbetet. 

Hög 

Moloney et al. 

2018 

 

Kvantitativ 2,175 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Regressionsanalys 

Lågt arbetsengagemang 

och utbrändhet påverkade 

störningar i arbetet samt 

arbetsbelastningen. 22,6% 

av deltagarna hade tankar 

på att lämna arbetet. 
 

Medel 

Numminen et al. 

2015 

 

Kvantitativ 318 Tvärsnittsstudie med 

elektroniska enkäter/ 

Deskriptiv 

Korrelationsanalys 

Det fanns starka 

korrelationer mellan 

etiska klimatet, 

självbedömd kompetens 

samt avsikten att lämna 

arbetet. 

 

Medel 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Pélissier et al. 

2018 

Kvantitativ 1,770 Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär/ 

Univariat analys chi 

med stratifiering 

24.2% av sjuksköterskor 

ville lämna arbetet med 

äldre. Sjuksköterskor 

upplevde svårigheter 

med patienternas fysiska 

försämringar, närheten till 

döden eller till brist på 

adekvat utrustning. Detta 

var faktorer som 

påverkade avsikten att 

lämna arbetet. 
 

Medel 

Pishgooie et al. 

2018 

Kvantitativ 1,617 Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär/ 

Deskriptiv 

inferentiell, 

korrelationsanalys 

 

Transaktionellt och 

transformellt ledarskap 

var betydande faktorer för 

jobbstress och avsikten att 

lämna. 

Hög 

Rudman et al. 

2014 

 

Kvantitativ 1,702 Longitudinell 

prospektiv 

observationsstudie/ 

Latent 

tillväxtmodellering 

Var femte sjuksköterska 

tenderade att lämna 

professionen efter fem år. 

Tendenserna 

ökade under de första åren 
som anställd 

sjuksköterska. Utbrändhet 

var relaterat till att lämna 

sin anställning. 

 

Hög 

Sabanciogullari & 

Dogan 

2015 

 

Kvantitativ 2,122 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Logistisk 

regressionsanalys, 

Anova 

Trivseln på arbetsplatsen 

påverkades av 

professionell identitet. 

Både trivsel och 

professionell identitet 

påverkade sjuksköterskor 

avsikt att lämna arbetet. 
 

Medel 

Sasso et al. 

2019 

Kvantitativ 3,667 Tvärsnittsstudie med 

enkäter/ 

Logistisk 

regressionsanalys 

På grund av missnöje på 

arbetet hade 35,5% av 

sjuksköterskorna som 

avsikt att lämna arbetet. 

Av dessa 35,5% ville 

33,1% även lämna 

professionen. Faktorer 

som påverkade avsikten 

att lämna var 

underbemanning, låg 
patientsäkerhet och 

emotionell utmattning. 

 

Medel 
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Författare/År Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Sguera et al. 

2016 

 

Kvantitativ 

 

 

 

  

 

618 Tidsfördröjnings 

design, två-vågs data 

med online enkät/ 

Modererad 

regressionsanalys 

 

Otydliga roller och att 

arbeta nattskift ledde till 

osämja på arbetsplatsen 

samt avsikter att lämna 

arbetet. 

Medel 

Wendsche et al. 

2017 

 

Kvantitativ 597 Tvärsnittsstudie med 

multimetod/ 

Hierarkisk 

modererad 

regressionsanalys 

 

Brist på personal som 

ledde till regelbundna 

raster påverkade 

sjuksköterskors avsikt att 

lämna arbetet. 

Medel  

Wendsche et al. 

2016 

 

Kvantitativ 304 Tvärsnittsstudie med 

standardiserade 

frågeformulär/ 

Deskriptiv 

korrelationsanalys 

 

Lägre kontroll och högre 
krav på arbetet visade 

samband med avsikten att 

lämna arbetet. 

Medel 

Yim et al. 

2017 

 

Kvantitativ 447  Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär/ 

Multipel linjär 

regressionsanalys 

Det fanns signifikanta 

korrelationer mellan 

avsikten att lämna arbetet, 

stress på arbetet och 

“Psykologiskt kapital”. 

 

Medel 

Yun & Kang 

2018 
 

Kvantitativ  301 Tvärsnittsstudie med 

konfidentiell 

undersökning/ 

Strukturell 

ekvationsmodellerin

g analys 

Mobbning hade indirekt 

effekt på avsikten att 
lämna arbetet och 

påverkade psykiska 

hälsan som i sin tur också 

påverkade avsikten att 

lämna arbetet. 

 

Medel 

  

 

Analys 

Analysen har skett i enlighet med Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av integrerad 

litteraturöversikt. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att analysen består av 

datareduktion, datadisplay, jämförelse av data, slutsatser och verifiering. Datareduktionen 

inleddes med att artiklarna delades in i kategorier utifrån vilka länder studierna var 

genomförda i, för att få en bättre översikt av källorna. Whittemore och Knafl (2005) beskriver 

att analysen förenklas genom att källorna kategoriseras. Därefter lästes artiklarna upprepade 

gånger för att hitta relevant data som svarade mot syftet. Data som var relevant extraherades 

till en matris för varje kategori och översattes till svenska. Varje textenhet fick en kod för 

vardera källan. Detta för att underlätta en systematisk jämförelse av enheterna. I nästa steg, 
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datadisplay, samlades extraherade data med liknande egenskaper i matriser. Data som hade 

liknande variabler sattes nära varandra, för att underlätta för jämförelse. Whittemore och 

Knafl (2005) beskriver att datadisplay innebär att extraherad data från de olika källorna 

samlas i olika matriser eller diagram utifrån dess egenskaper. Detta tydliggör relationer och 

mönster källorna emellan. Sedan jämfördes textenheterna ytterligare där två kategorier kunde 

urskiljas. Textenheterna delades sedan in i två olika matriser utifrån dessa kategorier som var 

faktorer inom organisationen och personliga faktorer. Utifrån dessa kategorier kunde 

ytterligare egenskaper upptäckas, som bildade undergrupper utifrån vardera kategori. I sista 

steget av analysen jämfördes textenheterna mot de primära källorna, för att förhindra en 

snedvriden presentation av resultatet. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att detta är 

nödvändigt för att verifiera bekräftbarhet och noggrannhet. Sedan sammanfattades slutsatser 

från varje undergrupp och presenterades vidare i löpande text. Vid oenigheter diskuterades 

dessa tills båda författarna var överens.  

 

Resultat 

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

att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen. De kategorier som växte 

fram ur analysen var faktorer inom organisationen och personliga faktorer. Under dessa 

kategorier presenteras resultatet i undergrupperna arbetsmiljö, ledarskap och belöningar, 

medarbetare, vårdmötet, engagemang och erfarenhet, psykisk och fysisk ohälsa (tabell 3). 

Tabell 3. Kategorier och undergrupper 

Faktorer inom organisationen Personliga faktorer 

Arbetsmiljö 

Ledarskap och belöningar 

Medarbetare 

Vårdmötet 
 

Engagemang och erfarenhet 

Psykisk och fysisk ohälsa 
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Faktorer inom organisationen 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö var förknippat med avsikten att lämna arbetet (Lakshman, 2016; Leineweber et 

al., 2016; McHugh & Ma, 2014), detta var signifikant oavsett lön (McHugh & Ma, 2014). 

Dessutom var individuella upplevelser av arbetsmiljön av betydelse för avsikten att lämna 

sjuksköterskeprofessionen (Leineweber et al., 2016). Ju mer mekanisk miljö, desto högre 

avsikt att vilja lämna arbetet. En mekanisk miljö innebär en stel arbetsmiljö, med strikta 

protokoll och formell utvärdering av prestationer (Lakshman, 2016). 

Låg arbetstillfredsställelse var kopplat till sjuksköterskors avsikt att lämna professionen 

(Moloney, Gorman, Parson & Cheung, 2018; Sabanciogullari & Dogan, 2015). 

Arbetssäkerhet, problem med att hantera bristen på utrustning (Pélissier et al., 2018) och att 

ha en dålig uppfattning om frågor kring patientsäkerhet i arbetsmiljön (Sasso et al., 2019) var 

kopplat till att lämna arbetet (Pélissier et al., 2018; Sasso et al., 2019). Upplevelser av det 

etiska klimatet var kopplat till att lämna arbetet. Upplevelser av det etiska klimatet innefattar 

relationer mellan kollegor, patienter, chefer, läkare och organisationen, där den minst positiva 

uppfattningen av det etiska klimatet berodde på chefer och organisationen (Numminen, 

Leino-Kilpi, Isoaho & Meretoja, 2015). 

Sguera, Bagozzi, Huy, Boss och Boss (2016) beskriver att bristande respekt på arbetsplatsen 

hade betydelse för avsikten att lämna arbetsplatsen om det fanns osäkerhet i roller, 

skiftarbete, nattskift och när sjuksköterskor inte närvarade vid team-building. Även avsaknad 

av individuella möten mellan chef och medarbetare, där bland annat individuella behov och 

problem diskuterades, var förknippat med avsikten att lämna arbetet om det förekom 

bristande respekt på arbetsplatsen. 

Bemanning har påverkan på avsikten att lämna arbetet (McHugh & Ma., 2014; Sasso et al., 

2019; Wendsche, Hacker & Wegge., 2017), detta var signifikant oavsett lön (McHugh & 

Ma., 2014). Wendsche, Hacker och Wegge (2017) beskriver att underbemanning, samt när 

det ledde till oregelbundna raster, var kopplat till tankar på att lämna arbetet. Sasso et al. 

(2019) redogör för att nivån på bemanning påverkade avsikten att lämna arbetet på sjukhus. 

Avsikten att lämna arbetet var förknippat med höga krav på arbetet (Dåderman & Basinka, 

2016; Wendsche, Hacker, Wegge & Rudolf, 2017). Arbetskrav innefattade interpersonella 
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konflikter och arbetsbelastning och var även förknippat med att lämna professionen 

(Dåderman & Basinka, 2016).  

Sammanfattningsvis framkom det att arbetsmiljö är förknippat med avsikten att lämna 

arbetsplatsen och professionen, bland annat genom en stel arbetsmiljö, låg 

arbetstillfredsställelse, brist på utrustning, bristande respekt på arbetsplatsen, bemanning och 

höga arbetskrav. 

Ledarskap och belöningar 

Pishgooie, Atashzadeh‐Shoorideh, Falcó‐Pegueroles och Lotfi (2018) beskriver att likgiltigt 

ledarskap visade på ett samband med en förutsedd uppsägning av sjuksköterskor. Lavoie-

Tremblay, Fernet, Lavigne och Austin (2015) redogör för att ett missbrukande ledarskap hade 

påverkan på avsikten att lämna både arbetsplatsen och professionen. Egenskaper som var 

kopplat till ett missbrukande ledarskap var bland annat att överordnande försummade tankar 

och känslor och skyllde på någon annan vid problem. Lagerlund, Sharp, Lindqvist, 

Runesdotter och Tishelman (2015) menar på att när sjuksköterskor hade en sämre syn på 

ledarskap var det kopplat till avsikten att lämna arbetsplatsen. Chefens beteende och attityd 

hade stort inflytande på tankar om att lämna professionen (Flinkman & Salanter, 2015). Det 

var också fyra gånger mer sannolikt att lämna arbetet om chefen tillämpade ett lågt 

relationsorienterat ledarskap (Fontes, Alarcão, Santana, Pelloso, & de Barros Carvalho, 

2018). När chefer fokuserade på budget och sparande av pengar framför vårdkvalité, ledde 

det till att omvårdnaden blev komprimerad och sjuksköterskorna kunde inte ge den höga 

kvalitet på vården som de ville. Detta ledde till att sjuksköterskorna gav upp och lämnade 

arbetet (Bragg & Bonner, 2014). Moloney et al. (2018) visade på ett samband med låg 

yrkesvägledning och en större vilja att lämna arbetet.  

Otillräckliga belöningar i form av inkomst samt en obalans mellan ansträngning och belöning 

var associerat med avsikten att lämna arbetet (Pélissier et al., 2018). Moloney, Boxall, 

Parsons och Cheung (2017) beskriver att avsikten att lämna organisationen var förknippat 

med belöningar, där belöningar avser lön, befordran, respekt och bekräftelse. Att lämna 

arbetet vid 60 års ålder var förknippat med orättvisor på arbetsplatsen (Chin et al., 2017). 

Sammantaget hade ledarskap och belöningar påverkan på avsikten att lämna arbetsplatsen 

eller professionen, genom bland annat ett lågt relationsorienterat ledarskap, missbrukande 

ledarskap, chefens beteenden och attityder och otillräckliga belöningar.  
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Medarbetare 

Rollkonflikter och otydliga roller (Han, Han, Young-Suk, An & Lim 2018) samt försämrade 

relationer inom vårdteamet (Pélissier et al., 2018) visade på ett samband med avsikt lämna 

arbetsplatsen (Han et al., 2018, Pélissier et al., 2018). När relevant patientinformation 

försvann mellan skiftbyten eller vid förflyttning av patienter mellan enheter, var 

sjuksköterskor mer troliga att vilja lämna arbetet (Sasso et al., 2019). När sjukhus hade 

strategier som fokuserar på läkare valde sjuksköterskor att lämna arbetet, och en relevant 

orsak i detta var på grund av att de upplevde sig underordnade (Alilu, Zamanzadeh, 

Valizadeh, Habibzadeh & Gillespie, 2017). Avsikten att lämna professionen bland 

nyexaminerade sjuksköterskor var kopplat till för negativ feedback. Deltagarna beskrev att 

det var viktigt med ett fördomsfritt och stöttande mentorskap (Chachula, Myrik & Yonge, 

2015). Bristande uppskattning från kollegor var en faktor relaterat till avsikten att lämna 

arbetet (Pélissier et al., 2018). När sjuksköterskors misstag användes emot dem var de mer 

benägna att lämna arbetet (Sasso et al., 2019). Mobbning på arbetsplatsen visade på ett 

samband med avsikten att lämna arbetet (Hsieh, Wang & Ma, 2018; Yun & Kang, 2018). 

Yun och Kang (2018) menar även att mobbning, genom symtom och psykologiskt kapital, 

hade en indirekt påverkan på att vilja lämna arbetsplatsen. Begreppet psykologiskt kapital 

innefattar själveffektivitet, hopp, motståndskraft och optimism. Upplevelsen av symtom 

innebär somatisering, ångest och depression. 

Sammanfattningsvis hade medarbetare påverkan på avsikten att lämna arbetsplatsen eller 

professionen genom bland annat otydliga roller, upplevelsen av att vara underordnad, för 

negativ feedback, bristande uppskattning från kollegor samt mobbning.  

Vårdmötet 

Försämrade relationer sjuksköterska och patient emellan samt att uppleva svårigheter med att 

hantera fysisk försämring hos patienter, var faktorer som bidrog till att sjuksköterskor hade 

till avsikt att lämna arbetet. Även närheten till döden upplevdes som svår och var en 

bidragande faktor (Pélissier et al., 2018). Chachula et al. (2015) beskriver att allvarliga 

situationer såsom dödsfall var en stor anledning till att lämna från professionen, då det kunde 

uppstå emotionella trauman. Att patienter drabbades negativt under tiden de var inlagda, så 

som med felmedicinering, fallskador, sjukvårdsrelaterade infektioner samt trycksår, ökade 

sannolikheten för att sjuksköterskor skulle lämna arbetet (Sasso et al., 2019). Choi och Lee 
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(2017) redogör för hur både fysiska hot och våld med fysiska hot hade ett positivt samband 

med avsikten att lämna arbetet. Våld och hot kom framför allt från patienter och anhöriga till 

patienter, men kunde även visa sig bland kollegor. De som hade arbetat 1–5 år eller mer än 5 

år hade upplevt alla varianter av våld och var mest benägna att lämna arbetet. Även Azar, 

Kurdahi Badr, Samaha och Dee (2014) beskriver att störande situationer och våld från 

patienter och patientens anhöriga var kopplat till avsikten att lämna arbetet. Genom stressade 

situationer, hur väl våld hanterades, vilket stöd sjukhusledningen och kollegor gav samt hur 

många störande situationer som förekom per månad. 

Sammantaget hade vårdmötet påverkan på avsikten att lämna arbetsplatsen och professionen, 

såsom svårigheter med att hantera fysisk försämring bland patienter, närheten till döden, när 

patienter drabbades negativt samt våld, hot och störande situationer.  

 

Personliga faktorer 

Engagemang och erfarenhet 

Överengagemang (Pélissier et al., 2018) samt lägre engagemang på arbetet (Dåderman & 

Basinka, 2016; Moloney et al., 2018; Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014) var associerat 

med att lämna arbetsplatsen (Dåderman & Basinka, 2016; Moloney et al., 2017; Pélissier et 

al., 2018) men även professionen (Dåderman & Basinka, 2016; Moloney et al., 2017; 

Moloney et al., 2018). Även upplevelse av oengagemang under sjuksköterskeutbildningen 

ledde till att sjuksköterskor hade högre avsikt att lämna arbetet under första året som anställd 

(Rudman et al., 2014). Att lämna professionen var kopplat till att ha mer år av erfarenhet 

(Leineweber et al., 2016). En trolig orsak till att lämna arbetet var för att söka efter bättre 

karriärmöjligheter samt när de insåg att det inte fanns någon möjlighet till utveckling inom 

karriären (Lakshman., 2016). Antalet arbetstimmar per vecka (Lavoie-Tremblay et al., 2015), 

att jobba heltid (Leineweber et al., 2016) och att jobba 12 timmar eller mer (Dall’Ora, 

Griffiths, Ball, Simon, & Aiken, 2015) var associerat med att lämna arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis var engagemang och erfarenhet kopplat till avsikten att lämna 

arbetsplatsen och professionen, genom överengagemang, lägre engagemang, oengagemang 

under sjuksköterskeutbildningen, sökande efter bättre karriärmöjligheter och antalet 

arbetstimmar per vecka. 
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Psykisk och fysisk ohälsa 

Utbrändhet var kopplat till att lämna arbetet (Han et al., 2014; Lagerlund et al., 2015; 

Moloney et al., 2017) samt professionen (Moloney et al., 2017; Moloney et al., 2018). 

Utbrändhet på grund av personlighetsförändring och emotionell utmattning var en pådrivande 

faktor för avsikten att lämna arbetet (Sasso et al., 2019). Dessutom beskriver Rudman et al. 

(2014) att de som upplevde utbrändhet under sjuksköterskeutbildningen hade en ökad avsikt 

att lämna under första året som anställd. Utmattning påverkade avsikten att lämna arbetet 

(Rudman et al., 2014; Sasso et al., 2019). I en studie av Flinkman och Salanter (2015) hade 

sjuksköterskor lämnat arbetet permanent på grund av utmattning. Stress orsakat av arbetet var 

relaterat till en förväntad uppsägning (Labrague, Gloe, McEnroe, Konstantinos, & Colet, 

2017; Pishgooie et al., 2018; Yim, Seo, Cho & Kim, 2017), samt moralisk stress bland yngre 

sjuksköterskor, till följd av låg kvalitet på omvårdnaden, hade varit en orsak till att de 

lämnade arbetsplatsen (Flinkman & Salanter, 2015). Psykisk hälsa (Hsieh et al., 2018), 

psykisk ohälsa (Pélissier et al., 2018) samt upplevelsen av symtom (Yun & Kang, 2018) var 

relaterat till att lämna arbetet. Psykologiskt kapital har både en direkt och indirekt effekt, 

genom upplevelser av symtom, på avsikten att lämna arbetet (Yun & Kang, 2018). Pélissier 

et al. (2018) beskriver att ryggsmärta och smärta i nedre extremiteter hade ett samband med 

att lämna arbetsplatsen. Sabanciogullari och Dogan (2015) beskriver att som sjuksköterska ha 

en låg professionell självbild var en faktor som gjorde att det var mer tankar kring att lämna 

sjuksköterskeprofessionen, jämfört med andra sjuksköterskor.  

Sammantaget hade psykisk och fysisk ohälsa påverkan på att lämna arbetsplatsen eller 

professionen, på grund av bland annat utbrändhet, utmattning, stress, ryggsmärta och smärta i 

nedre extremiteter. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om vilka faktorer som kan leda till att 

sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen. Resultatet genererade i två 

kategorier, faktorer inom organisationen och personliga faktorer. Faktorer inom 

organisationen innefattar fyra undergrupper, arbetsmiljö, ledarskap och belöningar, 

medarbetare och vårdmötet. Personliga faktorer innefattar två undergrupper, engagemang 

och erfarenhet och psykisk och fysisk ohälsa. 
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Resultatet i litteraturstudien visar att arbetsmiljö är en faktor som är förknippat med avsikten 

att lämna arbetet bland sjuksköterskor. Bland annat var en stel arbetsmiljö, låg 

arbetstillfredsställelse och en dålig uppfattning om frågor kring patientsäkerhet kopplat till 

avsikter att lämna arbetet. Dessutom var individuella upplevelser av arbetsmiljön kopplat till 

att lämna professionen. Detta kan gå att härleda till Aiken och Sermeus (2012), som beskriver 

att arbetsmiljö påverkade sjuksköterskor, men också patienterna. De belyser att sjukhus som 

hade en god arbetsmiljö också hade bättre resultat både för sjuksköterskor och patienter. De 

beskriver också att kvalitén på arbetsmiljön även var kopplad till kvalitén på omvårdnad och 

patienttillfredsställelse. Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus med god arbetsmiljö var 

hälften så benägna att rapportera brister i vårdkvalitén. På sjukhus som hade en bra 

arbetsmiljö var patienterna också mer benägna att ge sjukhuset ett bra betyg och 

rekommendera det till andra personer. Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att 

etiska klimatet, där den minst positiva uppfattningen av det etiska klimatet berodde på chefer 

och organisationen, hade påverkan på avsikten att lämna arbetet bland sjuksköterskor. Detta 

kan även jämföras med Schluter, Winch, Holzhauser och Henderson (2008), som beskriver 

att arbetstillfredsställelse kan påverkas negativt av etiska klimatet. Det etiska klimatet på 

sjukhus kan förbättras om det finns tillgängligt stöd och gemensamma värderingar. 

 

Resultatet från litteraturstudien visar även att nivå på bemanning hade inverkan på avsikten 

att lämna arbetsplatsen bland sjuksköterskor. Dessutom beskriver Clarke och Aiken (2003) 

att nivå på bemanning hade påverkan på utbrändhet och arbetstillfredsställelse. 

Litteraturstudiens resultat visade att underbemanning också var en orsak till avsikten att 

lämna arbetet. Hayes et al. (2006) redogör för att otillräcklig bemanning och en hög 

arbetsbelastning har visat sig påverka sjuksköterskans välbefinnande negativt. Att ständigt ha 

en tung arbetsbelastning ledde till en lägre arbetstillfredsställelse. Litteraturstudiens resultat 

pekar även på att höga arbetskrav och hög arbetsbelastning var kopplat till att lämna 

arbetsplatsen, men även professionen. Detta redogör även Mmamma, Mothiba och Nancy 

(2015) för i sin studie där sjuksköterskor påverkades av personalbrist, genom att de var 

skyldiga att arbeta övertid när det var underbemanning. Detta kunde leda till överbelastning 

bland de kvarvarande sjuksköterskorna, som i sin tur kunde leda till konflikter sinsemellan, 

fler klagomål från personalen och en ökad frånvaro. Förutom att bemanning påverkade 

sjuksköterskan, så redogör Clarke och Aiken (2003) för att bemanning även var klart 

associerat med dödlighet hos patienter. Aiken et al. (2011) beskriver att fler patienter i 
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förhållande till sjuksköterskor ökade dödligheten hos patienter. Även Aiken, Clarke och 

Sloane (2002) har i sin studie sett att en hög bemanning var kopplat till att sjuksköterskor 

bedömde vårdkvalité högre. Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus med en låg bemanning 

var mer benägna att rapportera dålig vårdkvalitet. Utifrån litteraturstudiens resultat kan 

underbemanning påverka sjuksköterskor avsikter att lämna arbetet. Dessutom visar andra 

studier att bemanning har påverkan sjuksköterskor samt att underbemanning påverkar 

patienterna markant, genom en ökad dödlighet. Detta kan visa på att bristen på sjuksköterskor 

verkligen är ett problem.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår även att avsikten att lämna arbetet var fyra gånger mer 

sannolikt om chefen tillämpade ett lågt relationsorienterat ledarskap. Detta kan gå att 

förklaras med Cummings et al. (2010), som beskriver att relationsorienterat ledarskap, så som 

transformellt ledarskap, var förknippat med en högre arbetstillfredsställelse. Utöver detta 

framkom det i litteraturstudiens resultat att ett missbrukande- och likgiltigt ledarskap 

påverkade sjuksköterskors avsikter att lämna arbetet och professionen. Cummings et al. 

(2010) redogör vidare för att arbetstillfredsställelse har visat sig vara signifikant lägre vid ett 

likgiltigt ledarskap. Det har även visat sig att anställda var mer nöjda med sina chefer, om de 

tillämpade transformellt ledarskap och mindre nöjda, om cheferna utövade ett likgiltigt 

ledarskap. Ett transformellt ledarskap ledde även till lägre ångest, emotionell utmattning samt 

stress, och minskade även avsikten att lämna arbetet. Transformellt ledarskap ledde till bättre 

empowerment bland sjuksköterskor. Enligt Avolio, Zhu, Koh och Bhatia (2004) innebär 

empowerment självförtroende i arbetsuppgifter, att känna att arbetet är värdefullt, vara 

självbestämmande samt att kunna påverka vad som händer på arbetet. Fortsättningsvis 

beskriver Cummings et al. (2010) att effektivitet och produktivitet minskade vid ett likgiltigt 

ledarskap. Även Boamah, Laschinger, Wong och Clarke (2018) har sett att ett transformellt 

ledarskap hade påverkan på strukturell empowerment, som i sin tur ledde till en positiv effekt 

på arbetstillfredsställelse. Strukturell empowerment innebär att ha tillgång till strukturer i 

organisationen som information, stöd, resurser och möjligheter. Vidare redogör Hayes et al. 

(2006) att forskning visat att typ av ledarstil har stor betydelse för arbetstillfredsställelse. Ett 

ledarskap som värderade personalens prestationer bidrog till att sjuksköterskor ville stanna 

kvar på arbetet. Resultatet i litteraturstudien visade även att avsikten att lämna arbetet ökade 

när sjuksköterskor inte kunde ge den höga kvalité på vården som de ville, då chefer 

fokuserade på budget och sparande av pengar. I en studie av Tsai och Huang (2008) redogör 

de för att sjuksköterskor upplevde mer arbetstillfredsställelse och var mer nöjda med chefen, 
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ifall de kunde följa deras egna moraliska och personliga uppfattningar. Utifrån dessa studier 

har olika ledarstilar stor påverkan på arbetstillfredsställelse, som i sin tur visade sig i 

litteraturstudiens resultat, påverka sjuksköterskors avsikter att lämna arbetet.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att mobbning hade ett samband med avsikten att 

lämna arbetet bland sjuksköterskor, och även indirekt genom psykologiskt kapital och 

upplevelsen av symtom. Orsaken till detta kan gå att förstå utifrån Sauer och McCoy (2017) 

som i sin studie har sett att mobbning påverkade både psykisk och fysisk hälsa samt stress. 

Sjuksköterskor som var utsatta för mobbning upplevde både en lägre psykisk och fysisk hälsa 

jämfört med sjuksköterskor som inte utsattes för mobbning. Sjuksköterskor som utsattes för 

mobbning upplevde även högre nivåer av stress och en lägre uthållighet. Anusiewicz, Shirey 

och Patrician (2019) redogör för att en hälsosam arbetsmiljö, som hade positiva 

personalrelationer, tillräckliga resurser och tillräcklig bemanning var kopplad till en högre 

arbetstillfredsställelse, samt minskade förekomsten av mobbning på arbetsplatsen. 

Omvårdnadsmiljöer, som hade brist på bemanning, utrustning och support, samt hade ett 

dåligt ledarskap var kopplad till ökad förekomst av mobbning på arbetsplatsen.  

 

Litteraturstudiens resultat visade även på att mobbning hade en indirekt effekt på avsikten att 

lämna arbetsplatsen, genom psykologiskt kapital och symptom, där symptom innebar 

somatisering, ångest och depression. Detta kan jämföras med Anusiewicz et al. (2019), som 

belyser att nyutbildade sjuksköterskor, som upplevde mobbning på arbetsplatsen riskerade att 

utveckla ångest, depression, emotionell utmattning, posttraumatisk stress, suicidala tankar 

och fysiska symtom såsom ätstörningar, huvudvärk och sömnstörningar. Förutom att 

mobbning påverkade sjuksköterskan, så kunde även mobbning påverka patienter. Anusiewicz 

et al. (2019) beskriver att sjuksköterskor som upplevde mobbning även kunde uppleva ett 

minskat engagemang, lägre produktivitet, dra sig tillbaka från uppgifter som berör 

omvårdnad och bli mentalt distraherade. Detta kunde resultera i att patienter fick fel 

medicinering och andra skador, såsom fallskador. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att psykisk och fysisk ohälsa, såsom utbrändhet, var relaterat 

till avsikten att lämna arbetet och professionen, vilket kunde bero på emotionell utmattning. 

Utmattning och stress var relaterat till sjuksköterskors avsikt att lämna arbetet. Orsaker till 

emotionell utmattning beskrivs bland annat av Sundin, Hochwälder och Lisspers (2011), som 

menar att arbetskrav hade en stark koppling med emotionell utmattning. Att ständigt uppleva 
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höga kvantitativa arbetskrav samt att vara orolig över att göra misstag på arbetet var kopplat 

till emotionell utmattning. Galletta et al. (2016) redogör för hur emotionell utmattning kunde 

leda till en cynisk inställning hos sjuksköterskan, för att kunna klara av höga arbetskrav. 

García-Izquierdo och Ríos-Rísques (2012) beskriver också att hög arbetsbelastning hade 

påverkan på utbrändhet. De beskriver även att brist på socialt stöd och interpersonella 

konflikter var faktorer som är kopplat med utbrändhet. Yao et al. (2018) lyfter även fram att 

en instabil extrovert- eller introvert personlighet också var faktorer som kan leda till 

arbetsrelaterad utbrändhet. I en studie gjord av Frögéli, Rudman, Lövgren och Gustavsson 

(2019), där de studerat utbrändhet hos nyexaminerade sjuksköterskor under tre års tid, fann 

de att de sjuksköterskor med god färdighet gällande arbetsuppgifter, som hade mer tydlighet 

kring roller samt mer stöd från chefer och kollegor, även hade lägre nivåer av utbrändhet 

under deras första år inom professionen. Utifrån dessa studier kan emotionell utmattning och 

utbrändhet bero på arbetskrav och hög arbetsbelastning, men förutom faktorer på 

arbetsplatsen kan en instabil personlighet leda till utbrändhet. 

Utifrån resultatet i litteraturstudien kunde stress, orsakat av arbetet, leda till att sjuksköterskor 

ville säga upp sig. Även moralisk stress bland yngre sjuksköterskor, till följd av låg kvalitet 

på omvårdnaden, var en orsak till att sjuksköterskor hade sagt upp sig från arbetsplatsen. I en 

studie av Glazer och Gyurak (2008) beskriver de bland annat att hög arbetsbelastning, 

chefens beteende och attityder såsom otillräcklig vägledning och kommunikation, brist på 

resurser, brist på personal och konflikter med kollegor var orsaker till stress bland 

sjuksköterskor. I en studie av Schluter et al. (2008) har det visat sig att moralisk stress kan 

orsakas av att patienter får en låg kvalitet på vården, och att ge patienter och patienters 

anhöriga falska förhoppningar genom att ge felaktig eller ofullständig information. Att ge 

patienter aktiv vård, när de egentligen behöver palliativ vård eller när det inte finns möjlighet 

till återhämtning, kunde ses som att döden förlängdes och var en orsak till att sjuksköterskor 

upplevde moralisk stress. Moralisk stress kan påverka psykisk och fysisk hälsa samt 

arbetstillfredsställelse.   

Dessutom visade litteraturstudiens resultat att rollkonflikter och otydlighet i roller hade ett 

samband med avsikten att lämna arbetet bland sjuksköterskor. Stress, rollkonflikter och 

otydlighet i roller kan gå att förklaras utifrån Lazarus och Folkman (1984, s. 235–260) 

psykologiska teori om stress. De beskriver att stress påverkar sociala funktioner och 

arbetsfunktioner, känsla av välbefinnande samt somatisk hälsa. De beskriver också att 
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personer har olika roller i samhället och att dessa roller skapar krav, som kan leda till 

konflikter, otydligheter och överbelastning, vilka är riskfaktorer för stress. Detta kan innebära 

att en person inte kan planera effektivt, på grund av att personen inte vet vad som förväntas. 

När en roll behöver tillfredsställas, kan den andra rollen bli lidande. Överbelastning kan 

uppstå, när en persons resurser blir överbelastade. Taylor, White och Muncer (1999) har i sin 

studie även sett att en faktor som är direkt relaterat till stress är att ha flera roller. Bland annat 

upplevde sjuksköterskor stress när deras personliga liv påverkades av att de var tvungna att 

arbeta övertid, samt när de kändes press att prioritera arbetet före deras personliga liv. 

Lazarus och Folkman (1984, s. 239) redogör vidare för att stress kan upplevas i flera olika 

sociala kontexter men att rollkonflikter och tvetydigheter i roller ofta har studerats i relation 

till och mellan roller på arbetet samt inom familjen. Arbetsstress kan bero på strukturer inom 

organisationen som påverkar interpersonella relationer, stress som är relaterat till uppgifter 

och prestationer samt stress relaterat till karriären. 

 

Utbrändhet var en orsak till att sjuksköterskor hade avsikter att lämna arbetsplatsen eller 

professionen. Isaksson, Gude, Tyssen och Aasland (2010) redogör för en självreflekterande 

och rådgivande intervention, där sjuksköterskorna fick gå en kurs i fem dagar med målet att 

bland annat förbättra livskvalitet och hälsa samt minska utbrändhet. I detta program ingick 

avkopplingsövningar, fysisk aktivitet samt olika föreläsningar. Deltagarna fick även dela med 

sig av personliga upplevelser med de andra som deltog i programmet. Efter ett års 

uppföljning visade det sig att det fanns en signifikant minskning av utbrändhet hos 

deltagarna. En intervention som denna, som gör att utbrändhet minskar, hade även kunnat 

leda till att sjuksköterskor avsikt att lämna arbetsplatsen eller professionen minskar. 

 

Ett annat förslag på en intervention, som kan minska sjuksköterskors avsikter att lämna 

arbetet eller professionen, hade bland annat kunnat vara att sjuksköterskor arbetar med 

teambuilding. Genom att stärka sammanhållningen i arbetsgruppen tror vi bland annat kan 

öka arbetstillfredsställelse, engagemang och eventuellt minska mobbning. Dessutom 

beskriver Baik och Zierler (2019) att en intervention med interprofessionellt teamarbete som 

fokuserar på kommunikationsfärdigheter och hur information delges bland de anställda 

bidrog till högre arbetstillfredsställelse. Då låg arbetstillfredsställelse var en orsak till 

avsikten att vilja lämna arbetet kan detta vara en väg att gå för att minska sjuksköterskors 

avsikter att lämna arbetsplatsen eller professionen. 
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Metodkritik 

För att sammanställa kunskap om vilka faktorer som kan leda till att sjuksköterskor avsiktligt 

lämnar arbetsplatsen eller professionen, användes en integrerad litteraturöversikt som 

inkluderade både kvalitativa och kvantitativa studier, utifrån Whittemore och Knafl (2005) 

metodbeskrivning. Detta eftersom vi bedömde att denna metod kunde svara mot vårt syfte. Vi 

anser att vi har haft en tydlig syftesformulering samt att vald metod kunde svara på detta. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 488–489) beskriver att trovärdigheten ökar om det finns 

ett syfte som är tydligt, samt att den metod som valts kan ge svar på detta. Trovärdigheten i 

litteraturstudien diskuteras mot Wallengren och Henricson (2012) beskrivning av begreppen 

pålitlighet och bekräftelsebarhet, och tillförlitligheten diskuteras utifrån Holloway och 

Wheeler (2010). 

 

Litteratursökningen inleddes genom en pilotsökning, vilket Östlundh (2017, s. 61) beskriver 

är bra för att bilda en uppfattning om vilka källor som kan vara av värde att söka i. Detta ger 

även information om vilka tekniker som kan tänkas användas för den slutliga sökningen av 

litteratur. Detta gjorde vi för att få mer kunskap om vilka databaser som kunde användas för 

sökningen, samt för att få mer förståelse för vilka sökord som kunde ge bäst sökträffar. 

Dessutom beskriven Wallengren och Henricson (2012, s. 489–490) att bekräftelsebarhet 

stärks genom att två litteratursökningar sker; först en inledande sökning, för att sedan göra en 

egentlig sökning. Utifrån pilotsökningen kom vi fram till relevanta databaser och ämnesord 

att använda i den slutliga sökningen. Tre databaser användes för den systematiska sökningen. 

Först genomfördes sökningen i databaserna Cinahl och PubMed, och sedan vidare i 

PsycINFO, för att inte missa relevanta artiklar. Detta anser vi är en styrka med studien. 

Willman et al. (2016, s. 79) beskriver att den systematiska litteratursökningen inte bara kan 

grunda sig på en databas. För att det ska bli en tillfredsställande sökning av litteratur är det 

nödvändigt att sökningen görs i fler databaser. Vidare redogör Willman et al. (2016, s. 71) för 

att så mycket litteratur som möjligt ska inkluderas, är det väsentligt att flera olika söktermer 

kombineras. Därför användes flera synonymer i den slutliga sökningen, både ämnesord och 

fritextord. Willman et al. (2016, s. 74–75) beskriver att när fritextord används ökar 

sensitiviteten i sökningen, men för att hålla en balans mellan precision och sensitivitet, så är 

det viktigt att både kombinera ämnesord och fritextord. 

  

Varför vi från början valde att använda oss av sökoperatorn NOT vid sökningen var för att vi 

under pilotsökningen såg att många artiklar berörde specialistsjuksköterskor, som skulle 
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exkluderas ur studien. När vi använde oss av begränsningen NOT i sökningen resulterade det 

inte i en desto större skillnad i databasernas sökresultat, förutom i Cinahl, där det resulterade i 

en minskning på cirka 100 artiklar, jämfört med en sökning som inte innehöll den 

sökoperatorn. Samtidigt beskriver Willman et al. (2016, s. 74) att sökoperatorn NOT bör 

användas med varsamhet och det som händer i databasen vid användning av denna 

begränsning bör beaktas. Därför diskuterade vi om denna strategi var nödvändig för 

sökningen. Vi upplevde att begränsningen inte tog bort artiklar som var relevanta, snarare var 

den överflödig på grund av den knappt märkbara skillnaden. Men på grund av minskningen i 

Cinahl valde vi att använda den i den slutgiltiga sökningen. 

 

Begränsningar som sedan användes till sökning var peer reviewed, artiklar skrivna på 

engelska samt publicerade de senaste fem åren. Östlundh (2017, s. 79) beskriver att peer-

reviewed begränsningen innebär att artiklarna är i publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att detta inte indikerar att artiklarna i sig är 

vetenskapliga. Därför har vi tagit detta i beaktning vid urvalet av artiklar. När vi har 

begränsat oss till artiklar skrivna på engelska kan det ha lett till att relevanta artiklar har 

försvunnit. Vi anser inte att detta har en större påverkan på sökresultatet då Östlundh (2017, 

s. 79) beskriver att majoriteten av den vetenskapliga publiceringen sker på engelska. 

Dessutom hade det blivit svårt att använda artiklar på språk vi inte behärskar. Det hade 

kunnat gå att använda artiklar på svenska, men Östlundh (2017, s. 77) beskriver att det inte är 

nödvändigt att söka svenska artiklar, på grund av att få vetenskapliga artiklar är skrivna på 

svenska. Vi begränsade oss till artiklar publicerade de senaste fem åren. Detta för att vi ville 

använda oss av den senaste forskningen. Det kan dock ha lett till att relevanta artiklar har 

försvunnit som hade kunnat användas till analysen. Östlundh (2017, s.77) beskriver dock att 

forskning är en färskvara och om inte intresset är att använda sig av äldre forskningen, är 

tidsbegränsning relevant. Både litteratursökningen och kvalitetsgranskningen skedde 

gemensamt. Wallengren och Henricson (2012, s. 490) beskriver att studiens trovärdighet 

stärks, om författarna arbetar tillsammans.  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att det kan vara komplext och utmanande att 

kombinera olika studier, då de kan påverkas om det förekommer brist på noggrannhet och 

vidare leda till felaktigheter och bias. Bland annat beskriver de att data kan extraheras och 

tolkas felaktigt från de primära källorna. För att undvika detta har vi läst igenom artiklarna 

igenom upprepade gånger av båda författarna för att få en förståelse. Henricson (2012, s. 474) 
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beskriver att pålitlighet kan exempelvis innebära att författarna funderat över sin 

förförståelse. Detta kan göras genom att författarna reflekterar tillsammans över sin 

förförståelse, vilket kan göra att förförståelsens påverkan på resultatet minskar. Därför har vi 

tillsammans diskuterat över vår förförståelse i ämnet och försökt vara opartiska genom hela 

arbetet, för att inte påverka analysen eller resultatet. Textenheterna som plockats ut till 

analysen har också jämförts med de primära källorna för att säkerställa att ingen felaktig 

tolkning har skett. Wallengren och Henricson (2012, s. 488) beskriver att bekräftelsebarhet 

kan påvisas om det finns en tydligt beskriven datainsamling och analysprocess. Vi anser att vi 

visar detta genom att vi har en tydligt beskriven metod, där vi detaljerat beskrivit bland annat 

litteratursökning, urval av artiklar samt hur analysen har gått till. Dessutom beskriver 

Holloway och Wheeler (2010, s. 281) att tillförlitligheten ökar om beslutsprocesser är tydligt 

beskrivna, så att andra personer ska kunna följa analysen. 

 

En svaghet som vi anser att studien har, är att många artiklar som har använts till analysen är 

tvärsnittsstudier som inte har gett en djupare beskrivning av faktorerna. Detta har lett till att 

vissa orsaker till att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen har 

presenterats mycket kortfattat i resultatet utan djupare redogörelse.  

 

Slutsats 

Utifrån resultat och diskussion kan vi dra slutsatsen om att de enskilda faktorerna som 

påverkar sjuksköterskans avsikt att lämna arbetet eller professionen går in i och påverkar 

varandra. Exempelvis var låg arbetstillfredsställelse och psykisk och fysisk ohälsa i resultatet 

orsaker till avsikten att lämna arbetsplatsen eller professionen. Utifrån diskussionen kan 

andra faktorer från resultatet, såsom bemanning och ledarskap påverka upplevd 

arbetstillfredsställelse, samt kan mobbning och arbetsbelastning påverka psykisk och fysisk 

ohälsa. Därför kan vi också dra slutsatsen om att sjuksköterskors avsikter att lämna arbetet 

inte alltid går att förklaras utifrån enskilda faktorer, utan faktorerna kan behöva ses i 

förhållande till varandra. Utifrån resultat och diskussionen tolkar vi faktorerna som kan leda 

till att sjuksköterskor avsiktligt lämnar arbetsplatsen eller professionen, som något som kan 

påverkas och förbättras. Ledare och chefer inom organisationen kan ha en betydande roll för 

om sjuksköterskor lämnar eller inte. Vi anser att dessa kan ha störst möjlighet att påverka och 

förbättra många faktorer, såsom ledarstilar och arbetsmiljö. Dock anser vi att den enskilde 

sjuksköterskan har ett eget ansvar, som har möjlighet att påverka sin arbetssituation, genom 
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att exempelvis bidra med ett gott klimat på arbetsplatsen. Därför kan både ledare, chefer och 

enskilda sjuksköterskor arbeta tillsammans för att påverka dessa faktorer. Detta kan bidra till 

att sjuksköterskor väljer att stanna kvar på arbetsplatsen och i professionen. För att få en 

djupare förståelse för dessa faktorer, och hur dessa påverkas över tid kan förslag vara att 

vidare forskning fokuserar på subjektiva upplevelser från sjuksköterskor, som har slutat eller 

vill sluta från arbetet eller professionen.  
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