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Nyckelord: 

Allt färre söker sig till yrken inom vården samtidigt som sjuksköterskor väljer 

att lämna professionen långt innan pensionsåldern. Idag arbetar en av tio 

sjuksköterskor utanför hälso- och sjukvården. Den rådande bristen är ett 

växande problem och en global utmaning som genererar höga 

samhällskostnader, längre vårdtider, växande vårdköer och en sämre säkerhet 

för patienterna. 

 

Att beskriva varför sjuksköterskor väljer att lämna sin profession. 

 
En litteraturstudie med deskriptiv design baserat på tio vetenskapliga artiklar. 

Systematiska sökningar genomfördes i Cinahl, Medline och PsycINFO. 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och bearbetades genom integrerad analys 

med induktiv ansats. 

 
Resultatet presenteras i fyra kategorier: Bristande arbetsmiljö, med 

subkategorin Bristande ledning och relationer. Brist på erkännande och 

bekräftelse, Upplevelser av stress och Brist på professionell utveckling. 

 
Resultatet visar att förändringar behöver ske gällande sjuksköterskornas 

arbetsmiljö och arbetsbelastning för att minska arbetsrelaterad stress och 

ohälsa som tillkommer som följd. Sjuksköterskor och deras chefer behöver bli 

bättre på att skapa positiva interpersonella relationer på arbetsplatserna. De 

behöver möjligheter till att utvecklas inom sin profession och få erkännande 

och bekräftelse för det arbete de utför från både organisation och samhälle. 

 
Arbetsmiljö, Erkännande, Lämna professionen, Professionell utveckling, 

Sjuksköterska, Stress. 
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1. Inledning 

Genom debatter i media, klinisk praktik och arbete inom vården har författarna 

uppmärksammat den sjuksköterskebrist vården står tillmötes inte bara i Sverige utan i hela 

världen (Glerean, Hupli, Talman & Haavisto, 2017). Sjuksköterskor ska i enlighet med Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kunna 

tillämpa en systematisk vård med fokus på patientsäkerhet och personcentrering. De ska 

kunna leda, erbjuda och planera vård och omvårdnad av rätt kvalité till rätt kostnad anpassad 

till varje enskild patient (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017b). Bristen på 

sjuksköterskor påverkar förutsättningarna att kunna arbeta i enlighet med gällande lagar och 

författningar vilket inte bara äventyrar kvalitén på vården utan patienternas säkerhet. Enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) arbetar en av tio sjuksköterskor utanför vård och omsorg 

i Sverige och det råder enighet i att bristen kommer öka ytterligare i och med den växande 

befolkningen. Sverige har med andra ord inte råd att förlora fler sjuksköterskor. Därför är 

kunskap om varför sjuksköterskor väljer att lämna sin profession betydelsefull att ta lärdom 

av. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa 

och lindra lidande (SSF, 2017a). Sjuksköterskan tillhör en egen profession med omvårdnad 

som specifik kompetens och ansvarsområde. Omvårdnad omfattar både det patientnära arbetet 

och det vetenskapliga kunskapsområdet. Grunden ligger i en humanistisk människosyn där 

omvårdnaden ska ges utifrån ett etiskt förhållningssätt med respekt för alla människors 

autonomi och lika värde. Sjuksköterskan ansvarar personligen för sin yrkesutövning där 

utveckling och fördjupning av kompetens inom den egna professionen ska ske fortlöpande 

genom att ta del av ny forskning och ha ett analyserande och kritiskt förhållningssätt (SSF, 

2017b). Trots professionens fasta grundpelare beskriver Kangasniemi, Pakkanen och 

Korhonen (2015) att sjuksköterskeprofessionen är under ständig utveckling på grund av 

samhällets ekonomiska och pedagogiska influenser. Professionen i dagens moderna samhälle 

är ett yrke där sjuksköterskan ska kunna tillfredsställa patientens psykosociala andliga och 

fysiska behov integrerat med den nyare tekniska eran av yrket där kliniska bedömningar och 

tekniska kvalifikationer ska kombineras (Goodare, 2017). 
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2.2 Sjuksköterskans arbetssituation 

Det svenska sjukvårdsystemet har under de senaste åren genomgått förändringar och 

sjuksköterskornas arbetssituation har blivit allt mer komplex i och med att vården utvecklats i 

ett snabbt tempo med ökade krav på teknik, förkortade vårdtider, kostnadseffektivisering och 

nedskärning på personal. Likaså har patienternas rättigheter stärkts och samhället ställer allt 

högre krav på vårdkvalitén (Hallin & Danielson, 2007). För sjuksköterskan som befinner sig 

mellan kraven från patienter, samhälle och anhöriga och som samtidigt får arbeta med 

begränsade resurser (Gardulf et al., 2008) kan de nya utmaningarna ha bidragit till en negativ 

situation för både sjuksköterskor och patienter (Hallin & Danielson, 2007). Sjuksköterskor 

har upplevt en tidsbrist i sitt arbete och har därför arbetat övertid, börjat sitt arbetspass 

tidigare och tagit kortare raster (Gugerty et al., 2007; Hallin & Danielson, 2007). Furåker 

(2009) beskrev i sin studie att sjuksköterskor i genomsnitt lägger 38 procent av sin arbetstid 

på direkt patientkontakt vilket Hallin & Danielson (2007) i sin studie menar att 

sjuksköterskorna känt sig otillfreds med. Fler sjuksköterskor känner ett missnöje över sin 

arbetssituation och en studie har presenterat att hälften av de deltagande sjuksköterskorna 

hade för avsikt att sluta på sitt jobb och att 35 procent redan hade vidtagit åtgärder för att göra 

det (Gardulf et al., 2008). 

 

2.3 Arbetsmarknaden 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är bristen på sjuksköterskor ett växande problem och 

en global utmaning. År 2030 beräknas Europa vara i behov av 9 miljoner nya sjuksköterskor 

och behovet ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre och en stor pensionsavgång är 

tillmötes (Glerean et al., 2017). SCB bedömer dock att bristsituationen i Sverige kommer vara 

relativt oförändrad fram till år 2035 då efterfrågan bedöms öka ungefär lika mycket som 

tillgången (Socialstyrelsen, 2018b). Samtidigt presenterar SCB (2017) att en majoritet av alla 

landsting och arbetsgivare förutspår att bristen kommer att öka ytterligare. Bristen bidrar till 

att konkurrensen om arbetstillfällen för sjuksköterskor bedöms vara mycket liten över hela 

landet (Socialstyrelsen, 2018a). Allt färre söker sig till yrken inom vården samtidigt som 

sjuksköterskor väljer att lämna yrket långt innan pensionen (Hasselhorn, Tackenberg, & 

Muller, 2003). År 2014 fanns det drygt 111 tusen personer under 65 år med 

sjuksköterskeexamen i Sverige varav ca en av tio arbetade utanför hälso- och sjukvården 

(SCB, 2017). Vanligtvis arbetade de istället som organisationsutvecklare, utredare vid 

myndigheter eller lärare. Bristen på sjuksköterskor ger konsekvenser i vårdens kvalité, 
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patientsäkerhet och höga omsättningskostnader. Det har visat ett tydligt samband mellan 

sjuksköterskebrist och vårdrelaterade skador, längre vårdtider, påverkan på kliniska utfall 

(Gardulf et al., 2008) och högre arbetsbelastning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2018b). 

En studie har även visat ett samband mellan antal sjuksköterskor och graden av mortalitet på 

sjukhus (Aiken et al., 2014). En annan konsekvens av sjuksköterskebristen är de stora 

kostnaderna för inhyrd personal, växande vårdköer och inställda operationer (Örstadius, 2018, 

30 mars). 

 

2.4 Teoretisk referensram 

En teoretisk referensram som fokuserar på tillfredställelse i arbetslivet är Fredrik Herzbergs 

tvåfaktorsteori (Herzberg, 1987). Teorin grundades år 1959 men anses fortfarande vara 

aktuell då den går i linje med dagens aktuella forskning inom området (Holmberg, Caro & 

Sobis, 2018). Teorin fokuserar precis som andra behovsteorier på ökning av generell 

behovstillfredsställelse och inte på att tillfredsställa specifika behov. Herzberg inriktade sin 

forskning på att hitta kärnan till motivation med syftet att utföra arbete (Abrahamsson & 

Andersen, 2004). Tvåfaktorsteorin bygger på två viktiga faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelse och missnöje: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Missnöje är ett 

resultat av hygienfaktorer och tillfredställelse är ett resultat av motivationsfaktorer (Herzberg, 

1987; Holmberg et al., 2018). 

 

Motivationsfaktorerna beskrivs som de konkreta behov en individ har och det driv individen 

har för att kunna tillfredsställa sina behov. Otillfredsställda faktorer leder därmed till 

motivation och handling eftersom att individen vill få sina behov tillgodosedda. Att få sina 

behov tillgodosedda innebär att individen upplever trivsel. De sex motivationsfaktorerna 

Herzberg beskriver är: presentation, erkännande, arbetet i sig själv, ansvar, befordran och 

växt. Prestation handlar om tillfredställelse i att genomföra och se resultat av sitt arbete. 

Erkännande är vilken uppskattning som ges för väl utfört arbete. Med arbetet i sig menas hur 

vidare själva arbetet är intressant och varierande. Ansvar innebär hur stor kontroll individen 

har över sin arbetssituation. Befordran är konkreta tillfällen då man blivit tilldelad en högre 

formell status i organisationen och växt innebär utveckling av nya färdigheter samt möjlighet 

till utbildning och vidare växt- och befordringsmöjligheter (Abrahamsson & Andersen, 2004). 

(Figur 1). 
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Hygienfaktorerna speglar sammanhanget i vilket själva arbetet utförs (Udechukwu, 2009) och 

är enligt Herzberg åtta stycken: Organisationens politik och administration, ledaren, 

arbetsförhållandena, mellanmänskliga förhållanden, ekonomisk ersättning, status, trygghet 

och privatlivet. Organisationens politik och administration gäller organisationen i sin helhet 

och inte i förhållanden mellan över och underordnade. Ledaren innebär att chefen/ledaren har 

adekvat kompetens, är rättvis och delegerar. Med arbetsförhållandena är de fysiska 

förhållandena som ljus, värme, buller och arbetsbelastning. Mellanmänskliga förhållanden 

avser förhållandet mellan kollegor och mellan chef och underordnade. Ekonomisk ersättning 

är detsamma som lön och med status menas formell status. Trygghet i arbetet innebär 

objektiva tecken på trygghet som tjänstetid och skydd mot uppsägning. Privatlivet innebär hur 

vidare trivseln på arbetet påverkas av faktorer hemifrån (Abrahamsson & Andersen, 2004). 

(Figur 1). 

 
Figur 1. Bearbetning från Abrahamsson & Andersen (2004). 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
 Organisation och administration 

Prestationer Ledaren 

Erkännande Arbetsförhållanden 

Själva arbetet Mellanmänskliga förhållanden 

Ansvar Ekonomisk ersättning 

Befordran Status 

Växt Trygghet i arbetet 
 Privatliv 

 

  
 

 
 

Tillfredställelse och missnöje är en följd oberoende av varandra (Udechukwu, 2009). De 

faktorer som leder till trivsel är enligt Herzberg inte samma faktorer som leder till vantrivsel 

(Udechukwu, 2009). Därför är det möjligt att uppleva tillfredställelse samtidigt som man 

upplever missnöje. Bäst resultat är en kombination av hög trivsel och låg vantrivsel (Tabell 

1). Om förhållandena på arbetsplatsen inte kännetecknas av det måste arbetet fokuseras på att 

reducera orsaker till vantrivsel (hygienfaktorer) och bygga upp trivsel (motivationsfaktorer) 

(Abrahamsson & Andersen, 2004). För att skapa motivation till arbetet menar Herzberg att 

Förbättringar i motivationsfaktorer kan öka 

trivseln och tillfredställelsen i arbetet men 

kan inte förhindra vantrivsel. 

Förbättringar i hygienfaktorer kan förebygga 

och minska vantrivseln i arbetet men kan inte 

skapa eller förbättra trivsel och motivation. 
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fokus bör ligga på motivationsfaktorerna (Abrahamsson & Andersen, 2004). Det eftersom 

motivationsfaktorerna leder till trivsel som i sin tur leder till en högre grad av motivation 

(Herzberg, 1987). 

 
Tabell 1. Sammansättning av arbetstillfredsställelse utifrån Hygien- och motivationsfaktorer (egen 

illustration utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori). 

 Svaga motivationsfaktorer Starka motivationsfaktorer 

 
 

Starka Hygienfaktorer 

Anställda är inte motiverade men 

vantrivs inte. T.ex. där själva 

arbetet inte är tillfredsställande 

men det är en lagom 

arbetsbelastning med en bra lön. 

Anställda är motiverade och 

upplever trivsel. Få är missnöjda 

med exempelvis arbetsvillkor och 

lön. Ideal situation. 

 
 

Svaga Hygienfaktorer 

Anställda har ingen motivation och 

upplever en hög grad av 

missnöjdhet och vantrivsel rörande 

arbetsförhållandena. Sämsta 

scenariot. 

Anställda är motiverade och trivs 

med arbetet i sig men är missnöjda 

gällande arbetsvillkor som t.ex. 

lön. 

 
3. Problemformulering 

Det råder brist på sjuksköterskor både i Sverige och världen samtidigt som sjuksköterskor 

frivilligt lämnar sin profession. Bristen ger konsekvenser i vårdens kvalité med höga 

omsättningskostnader och sämre förutsättningar för att kunna ge patienten en säker och god 

vård. För att kunna påverka sjuksköterskor i sitt beslut att lämna professionen och därmed öka 

antalet verksamma sjuksköterskor, är det av stor vikt att kunna förstå de behov och motiv som 

driver hen till beslutet att sluta arbeta som sjuksköterska. Det är därför angeläget att studera 

och få en ökad kunskap om varför sjuksköterskor lämnar professionen. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva varför sjuksköterskor väljer att lämna sin profession. 

 
5. Metod 
5.1 Design 

För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med deskriptiv design och en systematisk 

sammanställning av tidigare studier (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Sökstrategi 

För att undersöka ämnets relevans och tidigare forskning gjordes i enighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) en fritextsökning i Google scholar, Cinahl Plus with Full Text, 

Medline och PsycINFO innan den systematiska sökningen påbörjades. 
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För att identifiera sökord urskildes de meningsbärande orden i litteraturstudiens syfte 

(Kristensson, 2014). Det resulterade i två sökord: sjuksköterska och lämna professionen som 

sedan översattes till de engelska orden: nurse och leave profession. De 

omvårdnadsvetenskapliga databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO valdes och sökorden 

kontrollerades i databasernas ämnesordlistor för att identifiera sökordens relevans, synonymer 

och definitioner (Willman et al., 2011). 

 

I databasen Cinahl söktes synonymer till sökorden fram i Headings för att få fram ämnesord. 

Ämnesord som valdes till det meningsbärande ordet Nurse var ”Nurses”, ”Nurse Attitudes” 

och ”Registered Nurses”. För det meningsbärande ordet leave profession valdes ämnesorden: 

”Work”, ”Job Satisfaction” och” Career Planning and Development”. Som fritextsökning 

lades även orden Leave nursing, quit work och leave profession till. 

 

I databasen Medline söktes synonymer via MeSH för att få fram ämnesord. Ämnesord som 

valdes till det meningsbärande ordet Nurse var ”Nurses” och ”Attitude of Health Personnel” 

samt Registered Nurses som söktes i fritext. För det meningsbärande ordet leave profession 

valdes ämnesorden: ”Work”, ”Job Satisfaction” och Career Planning and Development som 

söktes i fritext. Som fritextsökning lades även orden Leave nursing, quit work och leave 

profession till. 

 

I databasen PsycINFO söktes synonymer via Thesaurus för att få fram ämnesord. Ämnesord 

som valdes till det meningsbärande ordet Nurse var ”Nurses” och ”Attitude of Health 

Personnel” samt Registered Nurses som söktes i fritext. För det meningsbärande ordet leave 

profession valdes ämnesorden: ”Work (Attitudes Toward)” ”Job Satisfaction” och Career 

Planning and Development som söktes i fritext. Som fritextsökning lades även orden Leave 

nursing, quit work och leave profession till. 

 

I samtliga databaser söktes varje ämnesord och fritextord var för sig och kombinerades sedan 

till sökblock där de meningsbärande ordens synonymer kombinerades utifrån den Booleska 

sökoperanden OR. Sökblocken kombinerades därefter med hjälp av Booleska sökoperanden 

AND. De tre fritextorden Leave nursing, quit work och leave profession söktes först med OR 

sedan med AND och kombinerades sedan med övriga block (Kristensson, 2014). Se bilaga 1. 

Utöver ovanstående sökningar gjordes fyra manuella sökningar som härleddes från tidigare 

studiers referenslistor (Willman et al., 2011). Alla systematiska sökningar i samtliga databaser 
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begränsades till artiklar publicerade efter 2008, peer reviewed och det engelska språket 

(Kristensson, 2014). 

 
Tabell 2 – sökblock från inkluderade databaser. 

 

 

 

Cinahl MH ”Nurses” 
MH ”Nurse Attitudes” 
MH ”Registered Nurses” 

MH ”Work” 
MH ”Job Satisfaction” 
MH ”Career Planning and 
Development” 

leave nursing 
quit work 
leave 
profession 

Medline MH ”Nurses” 

MH ”Attitude of Health 
Personnel” 

Registered Nurses 

MH ”Work” 

MH ”Job Satisfaction” 

Career Planning and 

development 

leave nursing 

quit work 

leave 

profession 

PsycINFO DE ”Nurses” 

DE ”Health personnel 
Attitudes” 
Registered Nurses 

DE ”Work (Attitudes Toward)” 

DE ”Job Satisfaction” 

Career Planning and 
Development 

leave nursing 

quit work 

leave 
profession 

 

5.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var artiklar som handlade om sjuksköterskor som hade lämnat 

eller hade för avsikt att lämna sin profession. Exklusionskriterier för studien var artiklar som 

enbart fokuserade på att se till en enskild variabel som anledning till varför sjuksköterskor 

lämnade professionen, sjuksköterskor som hade slutat på grund av pensionsavgång samt 

kvantitativa studier. 

 

Urvalsförfarandet skedde i fyra steg. I det första urvalet lästes totalt 527 titlar enskilt där de 

som ansågs relevanta för syftet valdes till urval två där 140 abstrakt lästes och bedömdes 

enskilt av författarna för att sedan gemensamt diskutera vilka artiklar som skulle gå vidare till 

urval tre. I urval tre lästes 82 artiklar i sin helhet där de som ansågs svara mot 

litteraturstudiens syfte samt svarade mot inklusions och exklusionskriterierna gick vidare till 

urval fyra. I urval fyra valdes tio artiklar ut för att kvalitetsgranskas (Kristensson, 2014). 

(Bilaga 1). 

 

5.4 Granskning 

För att bedöma kvalitet och trovärdighet av de tio vetenskapliga artiklarna som svarade mot 

litteraturstudiens syfte granskades de systematiskt av författarna oberoende av varandra med 

hjälp av en bedömningsmall för kvalitativa studier (Kristensson, 2014). Bedömningsmallen 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 
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följdes i sin helhet där artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussion granskades och 

värderades genom egna poängsättningar där max antal poäng var tretton. De artiklar som hade 

under sju poäng ansågs hålla en låg kvalitet, de artiklar som hade mellan sju-tio poäng ansågs 

hålla en medelhög kvalitet och de artiklar som hade över tio poäng ansågs hålla en hög 

kvalitet. Samtliga artiklar höll medelhög (n=7) till hög (n=3) kvalitet och inkluderades till 

studiens resultat. (Bilaga 2). 

 

5.5 Bearbetning och analys 

För att analysera och bearbeta artiklarna användes en integrerad analys med induktiv ansats 

(Kristensson, 2014). Varje artikel lästes individuellt ett flertal gånger av båda författarna för 

att sedan gemensamt diskutera, analysera och identifiera övergripande likheter och olikheter i 

artiklarnas resultat. Resultat med liknande innebörd identifierades genom färgkodning och 

fördes sedan samman till fyra kategorier och en subkategori där resultaten presenterats. 

 

Tabell 3. Visar exempel på tillvägagångssätt vid analys. 
 

 

Meningsbärande enheter 
Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

 

Koder 
 

Kategori 
 

”Gemensam 

nämnare” 
Jag tycker att det är hemskt att 

om du arbetar som 

sjuksköterska förblir du 

sjuksköterska för resten av ditt 

liv. Arbetet är alltid detsamma 

överallt. 

Arbetar du som 

sjuksköterska förblir du 

sjuksköterska. Arbetet är 

alltid densamma överallt. 

Förblir 

sjuksköterska, 

arbetet är 

densamma. 

 

 
2 

 
 

Professionell 

utveckling. 

Någon i ledningen säger 

fortfarande att man inte gjorde 

det bra nog. 

Någon i ledningen säger 

att man inte gjorde det bra 

nog. 

Inte är bra nog.  
4 

Erkännande 

och bekräftelse 

Jag tror att det var stressen som 

var den beslutande faktorn till 

att jag slutade. 

Stressen var den 

beslutande faktorn till att 

jag slutade. 

Stress var den 

beslutande 

faktorn. 

 
3 

Påverkan på 

den egna 

hälsan och 

välbefinnandet. 

Jag har blivit slagen ett par 

gånger. 

Blivit slagen. Slagen. 
1 Arbetsmiljö. 

Det största problemet är 

arbetstiderna. Jag har en familj 

och barn. 

Problemet är 

arbetstiderna. 

Arbetstiderna.  
1 

 
Arbetsmiljö. 

Om du gör ett bra jobb är det 

mentalt och fysiskt utmattande, 

krävande, du blir utbränd. 

Mentalt och fysiskt 

utmattande, krävande, du 

blir utbränd. 

Utmattande, du 

blir Utbränd 
 

3 

Påverkan på 

den egna 

hälsan och 

välbefinnandet. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Studierna som inkluderades i litteraturstudien hade godkänts av en etisk kommitté alternativt 

redovisat en tydlig beskrivning av forskarnas etiska överväganden. I studierna beskrevs även 
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att studiernas deltagare hade lämnat ett informerat samtycke och därmed följt The World 

Medial Associations Helsingforsdeklaration. Deklarationen är specifikt riktad mot all 

forskning som inkluderar människor med fokus på deras integritet, informationsrätt och 

självbestämmande (World Medical Association [WMA], 2018). Författarna till 

litteraturstudien strävade i enighet med Forsberg & Wengström (2014) efter att förhålla sig 

objektiva och medvetna om sin egen förförståelse, granska och analysera alla artiklar 

likvärdigt och presentera allt resultat som svarade till studiens syfte oberoende av egna åsikter 

och värderingar. 

 

6. Resultat 

Resultatet grundar sig på tio vetenskapliga orginalartiklar från Australien (n=1), England 

(n=1), Finland (n=2), Iran (n=3), Sverige (n=1), Sydafrika (n=1) och USA (n=1) där totalt 148 

sjuksköterskor inkluderats i studierna mellan 2006 och 2017. Resultatet presenteras i fyra 

kategorier, Bristande arbetsmiljö med subkategorin, Bristande ledning och relationer. Brist på 

erkännande och bekräftelse, Upplevelser av stress och Brist på professionell utveckling 

(Tabell 4). 

 
Tabell 4. Artikelöversikt. 

 
 

Artikel 

 
Bristande 

arbetsmiljö 

 
Brist på 

erkännande 

och bekräftelse 

 
Upplevelser av 

stress 

 
Brist på 

professionell 

utveckling 

Alilu & Valizadeh et al. (2016) X X X  

Alilu & Zamanzadeh et al. (2016) X X X X 
Alilu et al. (2017) X X  X 
Flinkman et al. (2013) X X  X 
Flinkman & Salanterä (2015) X  X X 
Gao et al. (2015) X X X X 
Hayward et al. (2016) X X X  

King & McInerney (2006) X X X X 
MacKusick & Minick (2010) X  X  

Sellgren et al. (2009) X X X X 

 
6.1 Bristande arbetsmiljö 

Hög arbetsbelastning identifierades som en faktor till att sjuksköterskor lämnade sitt yrke 

(Alilu, Valizadeh, Zamanzadeh, Habibzadeh & Gillespie, 2016; Alilu, Zamanzadeh, Fooladi, 

Valizadeh & Habibzadeh, 2016; Alilu, Zamanzadeh, Valizadeh, Habibzadeh & Gillespie, 

2017; Flinkman, Isopahkala-Bouret & Salanter, 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; Gao, 
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Tilse, Wilson, Tuckett & Newcombe, 2015; Hayward, Bungay, Wolff & MacDonald, 2016; 

King & McInerney, 2006; Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). Arbetsbelastningen 

beskrevs som både fysiskt och mentalt krävande (Flinkman & Salanterä, 2015; Gao et al., 

2015) och behovet att hantera de arbetsrelaterade påfrestningarna var relaterat till att sluta 

arbeta (Gao et al., 2015). Arbetet i sig var även krävande med en hög grad av ansvar (Alilu & 

Valizadeh et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; 

Hayward et al., 2016; King & McInerney, 2006) och beslutsfattande i samband med 

bedömningar och hantering av sorg och förlust (Gao et al., 2015). 

 

Unga sjuksköterskor beskrev att de tidigt behövde ta ansvar (Flinkman et al., 2013; Flinkman 

& Salanterä, 2015) vilket resulterade i en osäkerhet och en rädsla att göra fel (Flinkman & 

Salanterä, 2015). Erfarna sjuksköterskor beskrev att de tilldelades mer akuta och komplexa 

patienter än de mindre erfarna och på så sätt fick en ökad belastning som de inte längre 

upplevde sig kunna hantera (Hayward et al., 2016). Sjuksköterskorna arbetade ofta 

underbemannade med få antal sjuksköterskor i förhållande till antal patienter (Alilu & 

Valizadeh et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; 

King & McInerney, 2006). Arbetspassen kunde vara mycket tunga och hektiska där de i vissa 

lägen var tvungna att ansvara över samtliga patienter själva (Flinkman et al., 2013) eller med 

hjälp av endast en nyexaminerad sjuksköterska (Alilu & Valizadeh et al., 2016) eller temporär 

personal. Sjuksköterskorna kände en frustration över ruljangsen på personal (King & 

McInerney, 2006) och att de i och med den låga bemanningen fick ett medföljande ansvar i att 

lära upp och kontrollera den nya personalen och samtidigt då även ta ansvar för fler patienter 

(King & McInerney, 2006). Dagens överbelamrade avdelningar där patienter vårdas i 

korridorer och andra utrymmen menas också ha bidragit till en ökad arbetsbelastning. Likaså 

att dagens patienter har mer komplexa behov och att sjuksköterskan pressas till att jobba 

snabbare, effektivare och utöka sin bedömningsförmåga (Hayward et al., 2016). 

Sjuksköterskorna kände att deras höga arbetsbelastning var kopplad till en brist på finansiella 

resurser (Sellgren et al., 2009) och att de saknade adekvat utrustning och förnödenheter som 

personalmat och ett rent, tyst och privat utrymme utanför avdelningen för raster (King & 

McInerney, 2006). 

 

Sjuksköterskorna uttryckte en hög frekvens av variation på arbetstider med dubbla skift, 

nattskift och arbete röda dagar vilket beskrevs som en faktor till att sjuksköterskor valde att 

sluta (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh, 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman 
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et al., 2013; Gao et al., 2015; King & McInerney, 2006). De upplevde att det påverkade deras 

sömnrutiner, familjeliv och dagliga rutiner på ett negativt sätt (Alilu & Valizadeh et al., 2016; 

Alilu & Zamanzadeh, 2016; Flinkman et al., 2013; Gao et al., 2015; King & McInerney, 

2006). De beskrev även en oro över sin arbetssäkerhet på grund av att de allt mer utsätts för 

patogena smittoämnen (King & McInerney, 2006) och att de inte gillade arbetsrutinerna eller 

att vara nära patienterna (Flinkman et al., 2013). 

 

6.1.1 Bristande ledning och relationer 

Professionella relationer var en del av de arbetsmiljörelaterade faktorerna som påverkade 

sjuksköterskans beslut att lämna yrket (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh 

et al., 2016; Hayward et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salanterä, 2015; Gao et al., 2015; King & McInerney, 2006; MacKusick & Minick, 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev en miljö som innehöll sexuella trakasserier, könsmissbruk och 

mobbning från andra sjukskörskor, där medarbetarna inte gjorde något för att hjälpa och 

chefen vände ryggen till (Hayward et al., 2016; King & McInerney, 2006; MacKusick & 

Minick, 2010). Sjuksköterskorna upplevde även olika former av övergrepp, sexuella 

trakasserier och bristande respekt från läkare (Alilu et al., 2017; Flinkman & Salanterä, 2015; 

Hayward et al., 2016; King & McInerney, 2006; MacKusick & Minick, 2010). Likaså från 

patienter och anhöriga (Flinkman & Salanterä, 2015; King & McInerney, 2006). 

Sjuksköterskorna beskrev ett bristande samarbete sjuksköterskor emellan (Alilu & Valizadeh 

et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Gao et al., 2015; Hayward et al., 2016) där de 

kände sig ensamma och ignorerade av andra i arbetslaget (Hayward et al., 2016; MacKusick 

& Minick, 2010). De menade att relationerna till andra sjuksköterskor inte var kollegiala och 

jämställda vilket bidrog till spända förhållanden på arbetsplatsen (Alilu & Zamanzadeh et al., 

2016; Gao et al., 2015). Faktorer som dålig kommunikation, osäkerhet i roller och 

ansvarsområden (Hayward et al., 2016) och att sjuksköterskorna upplevde 

meningsskiljaktigheter i arbetsetik, förbättringsarbete och arbetsstilar beskrevs som 

bidragande orsaker till varför de valde att sluta (Gao et al., 2015). 

 

Ett dåligt eller svagt ledarskap hade stor inverkan på arbetsmiljön och sjuksköterskornas 

avsikt att lämna yrket (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Alilu 

et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salanterä, 2015; King & McInerney, 2006; 

MacKusick & Minick, 2010; Sellgren et al., 2009). De upplevde en bristande kommunikation 

både direkt (Gao et al., 2015; Hayward et al., 2016) och genom fysisk frånvaro av sin chef i 
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den kliniska miljön (Flinkman & Salanterä, 2015; Hayward et al., 2016; King & McInerney, 

2006). Sjuksköterskorna upplevde att cheferna inte förstod hur krävande omvårdnadsarbetet 

var (Alilu & Zamanzadeh, 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salanterä, 2015), att de var ett dåligt stöd (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & 

Zamanzadeg et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman & Salanterä, 2015; King & McInerney, 

2006; MacKusick & Minick, 2010) och att de hade för höga och orealistiska krav (Alilu et al., 

2017; Flinkman et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev även ett behov av mer struktur och 

tydliga mål från chefer som huvudorsak till att de slutade (Sellgren et al., 2009) och att de inte 

blev behandlade med respekt (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016). 

 

6.2 Brist på erkännande och bekräftelse 

Sjuksköterskorna upplevde en brist på uppskattning, uppmuntran (Alilu & Valizadeh et al., 

2016; Alilu & Zamanzadeh, 2016; Hayward et al., 2016; Sellgren et al., 2009) och 

erkännande från sin organisation (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh et al., 

2016). Det fick sjuksköterskorna att känna sig frustrerade, vilket drev dem till att lämna yrket 

(Alilu & Valizadeh et al., 2016). Många sjuksköterskor kände en brist på positiv bekräftelse 

på att arbetet de utförde var viktigt och värdefullt (Flinkman et al., 2013; Hayward et al., 

2016; Sellgren et al., 2009). De kände sig inte erkända för sin nivå av kompetens (Alilu & 

Zamanzadeh, 2016; King & McInerney, 2006) och att sjuksköterskans betydande roll i vården 

ignorerades (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Hayward et al., 2016). De upplevde att ledningen 

aldrig såg det sjuksköterskorna gjorde som var bra utan uppmärksammade bara det som var 

negativt (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Alilu & Zamanzadeh, 2016; Hayward et al., 2016). 

Det påverkade deras självförtroende i arbetet och gav dem en sämre självkänsla som gjorde 

att de önskade att de hade lämnat yrket ännu tidigare än de gjort (Hayward et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde även att de inte fick erkännande i form av en lön som stod i 

proportion till deras ansvar, kompetens och erfarenhet (Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 

2013; Gao et al., 2015; King & McInerney, 2006). Likaså att samhället hade orealistiska 

bilder av omvårdnadsarbetet med negativa attityder gentemot sjuksköterskor (Alilu & 

Valizadeh et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013). De beskrev att det saknades 

en förståelse för hur krävande sjuksköterskans arbete är (Flinkman et al., 2013) och kraven 

som ställs på kunskap och kompetens. Likaså beskrevs att yrket ansågs ha en låg social status, 

vilket var en anledning till att sjuksköterskor valde att sluta (Alilu & Valizadeh et al., 2016; 

Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Alilu et al., 2017). Många sjuksköterskor upplevde att de 
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blev ifrågasatta sitt yrkesval av anhöriga som ansåg att de borde blivit läkare istället för att 

bara vara deras assistenter (Alilu & Valizadeh et al., 2016; Flinkman et al., 2013). De 

upplevde känslor av förnedring och frustration (Alilu et al., 2017) och kände sig oförmögna 

att identifiera sig med samhällets stereotypiska bilder av sjuksköterskor då de snarare såg sig 

själva vara ambitiösa och drivna personer (Flinkman et al., 2013). 

 

6.3 Upplevelser av stress 

Sjuksköterskorna upplevde ett högt arbetstryck, vilket bidrog till att de kände sig 

överväldigade av stressrelaterade faktorer som bidrog till att de ville lämna professionen 

(Hayward et al., 2016). De beskrev en känslomässig utmattning (Alilu & Zamanzadeh et al., 

2016), utbrändhet och trötthet (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Flinkman et al., 2014; 

Hayward et al., 2016; King et al., 2006) på grund av den höga arbetsbelastningen med fysiska 

krav tillsammans med bristen på sjuksköterskor (Alilu & Zamanzadeg et al., 2016; Hayward 

et al., 2016) och psykologiska krav med utmaningar i att hantera sorg och förlust (Gao et al., 

2015). Många sjuksköterskor upplevde ett försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande 

(Flinkman & Salantärä, 2015; King & McInerney, 2006) som resulterade i återkommande 

stress och episoder av nedstämdhet och vemod som även påverkade privatlivet (Flinkman & 

Salantärä, 2015). Utbrändhet var associerad med situationer som omfattade vård av mycket 

komplext sjuka patienter (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Hayward et al., 2016), frekventa 

intagningar och förändringar i skift och på avdelningarna (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016). 

Många sjuksköterskor beskrev att de hade svårt att släppa arbetet när de avslutat ett skift. En 

del uppgav att det vanligtvis tog timmar och eventuellt dagar att varva ner efter en hård 

arbetsdag (MacKusick et al., 2010). De beskrev även en stress över att jobbet skulle ringa när 

de var lediga, vilket bidrog till utmattning och svårigheter att återhämta sig från de dagliga 

stressorerna (MacKusick et al., 2010). Den fysiska hälsan och välbefinnandet påverkades i 

form av ångestattacker, sömnlöshet, gastrointestinala sjukdomar, hudproblem och hjärt- 

kärlsjukdomar, vilket fick sjuksköterskorna att överväga vilken inverkan yrket hade på den 

egna hälsan och ledde till att de ville söka alternativa arbeten (Hayward et al., 2016). 

 

Sjuksköterskorna menar att de blev utsatta för etiska dilemman vilket följdes av en trötthet 

och fysisk utmattning som resulterade i att de ville lämna arbetet. De beskrev en bristande 

respekt för patienter och deras familjer där de bevittnade patienter förlora sin autonomi 

(MacKusick et al., 2010) och inte fick den vård de förtjänade (Hayvard et al., 2016). Det 

orsakade att sjuksköterskorna ifrågasatte sin yrkesroll och den typ av omvårdnad de ville 



14  

utöva. Sjuksköterskorna såg ingen lösning på de etiska problemen de konfronterades med 

utan rapporterade istället känslor av frustration, hopplöshet och emotionell smärta (Hayvard et 

al., 2016; MacKusick et al., 2010). De kände en stark oro över vårdens låga kvalitet (Alilu & 

Zamanzadeh et al., 2016; Flinkman et al., 2015) på grund av överbelagda avdelningar (Alilu 

& Zamanzadeh et al., 2016) och att inte kunna bevara sekretessen och patienternas värdighet 

(Hayward et al., 2016). Unga sjuksköterskor valde även att lämna sin profession på grund av 

den moraliska stressen där de inte ville vara en del av ett system som inte kunde erbjuda en 

god vård (Flinkman et al., 2015). 

 

6.4 Brist på professionell utveckling 

Brist på möjlighet till professionell utveckling förknippades med att vilja lämna professionen 

(Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Alilu et al., 2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salantärä, 2015; Gao et al., 2016; King et al., 2006; Sellgren et al., 2009). Många upplevde 

arbetet som repetitivt och oföränderligt och det fanns ett missnöje över att inte få visa sin 

professionella kompetens och utvecklingspotential (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; 

Flinkman et al., 2015) vilket bidrog till känslor av maktlöshet (Flinkman et al., 2015). 

Sjuksköterskor som arbetade inom äldreomsorgen ansåg att karriärutvecklingen var begränsad 

på grund av att det var en liten anläggning (Gao et al., 2016). Sjuksköterskors erfarenhet av 

att vara underordnade bidrog till att de kände en stor frustation. De upplevde att läkarna ansåg 

att sjuksköterskans roll var att tjäna, vilket bidrog till att de ville lämna yrket (Alilu et al., 

2017). Sjuksköterskorna beskrev bristande kommunikation och respekt i deras relation till 

läkarna som i kombination med ineffektiva arbetsförhållanden skapade en känsla av 

maktlöshet (Alilu et al., 2017; Hayward et al., 2016). Även brist på autonomi och frihet att 

kunna påverka patientbeslut bidrog till en negativ inverkan på deras arbetssituation (Alilu et 

al., 2017; King et al., 2006). Fler sjuksköterskor beskrev även att de inte hade valt 

sjuksköterskeyrket som ett förstahandsval i karriären, de hade snarare valt yrket på ett 

slumpartat sätt med en inställning att omvårdnadsprofessionen inte tillhörde deras 

framtidsvision av yrke och valde därför att sluta (Flinkman et al., 2013; Flinkman & 

Salanterä, 2015). 

 

6.5 Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskorna beskrev flera faktorer till varför de valt att lämna sin profession. Det kunde 

vara relaterat till arbetsmiljön där de beskrev hög arbetsbelastning med underbemannade 

avdelningar, en hög grad av ansvar och obekväma arbetstider. De beskrev även professionella 
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relationer som en faktor som bland annat inkluderade bristande samarbete, trakasserier och ett 

oförstående ledarskap. Den hårda arbetsmiljön var både fysiskt och mentalt utmanande för 

sjuksköterskorna som upplevde en hög grad av stress som de hade svårt att släppa även när de 

inte var på arbetet. Det påverkade deras personliga hälsa och välbefinnande i form av både 

fysiska och psykiska åkommor som gjorde att de ifrågasatte värdet av sitt arbete. De kände att 

de inte hade förutsättningarna att ge patienterna en vård av god kvalitet och upplevde därmed 

etiska dilemman som ledde till känslor av hopplöshet och emotionell smärta. 

Sjuksköterskorna upplevde brist på stöd, uppskattning och erkännande från både organisation 

och samhälle som inte förstod de kvalifikationer som krävs för att vara sjuksköterska och som 

såg yrket som ett yrke med låg status. Likaså upplevde sjuksköterskorna att de hamnat i ett 

karriärmässigt dödläge då de inte såg några potentiella utvecklings- eller karriärmöjligheter 

som ledde till ett missnöje över att inte få visa sin professionella kompetens och 

utvecklingspotential. 

 

7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie med deskriptiv design användes för att påvisa och sammanställa tidigare 

forskning som gjorts inom området (Kristensson, 2014). En intervjustudie kunde ha utförts 

för att på ett bättre och djupare sätt beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att lämna 

professionen. För att få en större vidd i undersökningsfrågan valdes dock en litteraturstudie då 

det möjliggjorde att undersöka fenomenet hos sjuksköterskor med olika demografi. 

 

Databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO valdes då de är databaser som innefattar 

omvårdnadsforskning och där med stärkte omvårdnadsinriktningen i studien (Forsberg & 

Wengström, 2014). Att använda flera olika databaser minimerar risken att gå miste om 

relevanta artiklar (Kristensson, 2014). De meningsbärande orden i litteraturstudiens syfte 

identifierades och användes sedan i databasernas ämnesordlistor för att hitta relevanta 

ämnesord. Ämnesorden kunde skiljas åt i de olika databaserna på grund av att alla ämnesord 

inte fanns i alla databaser. Om ämnesordet inte fanns identifierades likvärdiga synonymer 

eller så söktes de istället som fritextord. Till exempel fanns inte ämnesordet ”Career Planning 

and Development” i Medline och PsycINFO utan söktes där istället som fritextord. En styrka 

i sökstrategin är att de Booleska sökoperatorerna OR och AND användes, där OR användes 

för att göra sökningen bredare och AND för att göra sökningen mer specifik (Kristensson, 

2014). Det fanns svårigheter i att identifiera adekvata ämnesord utifrån syftets 
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meningsbärande ord, därför valdes sökord lite längre från syftet men som fortfarande hade en 

relevant innebörd. Likaså förekom en stor variation på de relevanta artiklarnas nyckelord, 

vilket genererade i en större variation på sökord för att öka sökningens sensitivitet. Sökordet 

Personnel Turnover identifierades som ett tänkbart sökord till litteraturstudien efter att den 

systematiska sökningen var slutförd. Det kan ha bidragit till att artiklar som skulle varit 

aktuella till studiens syfte uteslutits och kan på så vis ses som en svaghet. Sökningarna 

genererade ett flertal dubbletter i de olika databaserna, det kan ses som en styrka i sökningen 

eftersom de visade sig innehålla samma träffar. 

 

För att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade, godkända och för att öka 

trovärdigheten till litteraturstudien begränsades den systematiska sökningen till peer 

reviewed. Begräsning gjordes även till det engelska språket och till artiklar publicerade efter 

2008. Det är en styrka att få fram så aktuella studier som möjligt då det stärker studiens 

giltighet (Kristensson, 2014) samtidigt som relevanta artiklar kan missas med en allt för 

begränsad tidsintervall. Endast sex artiklar inkluderades till litteraturstudien via de 

systematiska sökningarna i databaserna och en bredare tidsintervall hade möjligtvis kunnat 

generera fler, likaså hade användandet av trunkering kunnat generera fler ändelser av 

sökorden. För att finna fler artiklar studerades tidigare studiers referenslistor där fyra artiklar 

som svarade mot studiens syfte och inklusions kriterier identifierades. Tre av artiklarna var 

publicerade efter 2008, varav en av artiklarna var publicerad år 2006. Författarna förde då en 

diskussion om hur vidare artikeln från 2006 skulle förkastas eller inte men beslutade efter 

noggrann granskning och analysering att artikeln höll en god vetenskaplig kvalité och en hög 

relevans att den inkluderades till studien. 

 

Kvantitativa studier exkluderades från litteraturstudien då sjuksköterskors egna upplevelser, 

tankar och erfarenheter av fenomenet skulle beskrivas på ett subjektivt sätt (Kristensson, 

2014). En av de inkluderade artiklarna använde sig dock av en mixad metod. Från den 

artikeln användes enbart den kvalitativa delen. Till en början exkluderades även studier som 

var gjorda utanför Europa, men då det fanns bristfälligt med studier inom området utökades 

sökningen till att inkludera studier från hela världen. Det kan ha påverkat studiens resultat då 

sociokulturella strukturer och övertygelser kan se olika ut i olika världsdelar, vilket kan vara 

en nackdel då det kan minska studiens överförbarhet till svensk kontext. Det visade sig dock 

finnas många likheter och gemensamma teman i studiernas resultat vilket då istället stärkte 

studiens överförbarhet och trovärdighet. Studier som enbart fokuserade på att se till en enskild 
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variabel som anledning till att sjuksköterskorna lämnade professionen exkluderades. 

Litteraturstudiens syfte var att översiktligt beskriva varför sjuksköterskor valt att lämna sin 

profession, att endast se till enskilda variabler skulle kunnat vinkla och därmed påverkat 

studiens resultat. Tre av artiklarna kommer från Iran och två av artiklarna kommer från 

Finland och har delvis samma författare. Det kan tänkas att en större spridning på länder och 

författare skulle kunna öka studiens överförbarhet och tillförlitlighet genom att få så breda 

perspektiv som möjligt. Samtidigt härstammade ett flertal studier från länder vars 

sociokulturella struktur liknar den svenska, vilket stärker studiens överförbarhet till svensk 

kontext. 

 

För att försäkra artiklarnas vetenskapliga kvalité kvalitetsgranskades de med hjälp av 

vedertagna granskningsmallar (Kristensson, 2014) (bilaga 2). Granskningen skedde först 

individuellt för att sedan jämföras och diskuteras där ställningstagande om studiernas 

svagheter kunde påverka tillförlitligheten beaktades. Författarnas brist på erfarenhet av 

kvalitetsgranskning kan ses som en svaghet då granskningsmallen utgick från subjektiva 

bedömningar. En styrka kan ses i att granskningen i ett första skede utfördes individuellt av 

författarna som trots det gjorde likvärdiga bedömningar och där med ökade granskningens 

tillförlitlighet. Samtliga artiklar bedömdes hålla medelhög till hög kvalité, vilket stärker 

litteraturstudiens trovärdighet. Studiernas innehåll kan ha misstolkats genom feltolkningar i 

översättningen till svenska, vilket kan ha påverkat resultatet. För att undvika feltolkningar har 

ord som skapat osäkerhet kontrollerats med hjälp av ordlista. Tillförlitligheten i studien 

stärktes genom att författarna synliggjorde analysprocessen och att båda författarna läste 

artiklarna fler gånger oberoende av varandra och trots det tolkade resultatet likasinnat. 

Eftersom att studien är en litteraturstudie gjordes ingen ansökan till en etisk kommitté 

(Kristensson, 2014). Författarna har dock uppmärksammat och varit medvetna om sin egen 

förförståelse, sina värderingar, erfarenheter och förväntningar på resultatet. Allt resultat som 

svarade till litteraturstudiens syfte har presenterats korrekt utan yttre påverkan och studien har 

där med präglats av ett etiskt förhållningssätt och en hög verifierbarhet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det en brist på både motivations och hygienfaktorer 

vilket enligt Herzbergs tvåfaktorsteori är det sämsta tänkbara scenariot för tillfredställelse i 

arbetslivet. De anställda saknar då motivation och upplever en hög grad av missnöjdhet och 

vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2004) (Tabell 1). Kategorierna brist på professionell 
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utveckling samt brist på erkännande och bekräftelse kan tolkas som teorins 

motivationsfaktorer och bristande arbetsmiljö kan tolkas som teorins hygienfaktorer. 

 

Samtliga studier i litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde en bristande 

arbetsmiljö med en hög arbetsbelastning. I resultatet beskrev även Hayward et al. (2016); 

King & McInerney (2006); MacKusick & Minick (2010) att sjuksköterskorna upplevde en 

miljö som innehöll sexuella trakasserier och mobbning. Vilket styrks av Bigony et al. (2009) 

och Hyunjin, Dong-choon & Young Joo (2016) som i sina studier beskrev både verbala och 

ickeverbala aggressioner mellan sjuksköterskor och att de ville lämna sina arbeten när de 

utsattes för en dålig arbetsmiljö med en hög arbetsbelastning. Lögde et al. (2018) beskrev att 

mobbning på arbetsplatserna kan vara ett resultat av sjuksköterskornas upplevelser av 

maktlöshet gentemot ledning och läkare och då istället började rikta sin frustration mot 

varandra på ett negativt sätt. Det kan vara en tänkbar förklaring till litteraturstudiens resultat 

då Alilu et al. (2017); Flinkman & Salanterä (2015); Hayward et al. (2016); King & 

McInerney (2006); MacKusick & Minick (2010) beskrev negativa relationer till läkare och 

Alilu & Valizadeh et al. (2016); Alilu & Zamanzadeh et al. (2016); Alilu et al. (2017); 

Flinkman et al. (2013); Flinkman & Salanterä (2015); King & McInerney (2006); MacKusick 

& Minick (2010); Sellgren et al. (2009) beskrev ett dåligt eller svagt ledarskap. 

Sjuksköterskorna i litteraturstudien upplevde etiska dilemman där de beskrev svårigheter att 

upprätthålla en god vård och vård de kunde stå för (Flinkman et al., 2015; Hayvard et al., 

2016; MacKusick et al., 2010). Det nämns även i Jamieson & Taua (2009) studie där 

sjuksköterskorna beskrev en besvikelse över att inte kunna tillhandahålla en vård på den nivån 

som önskades. Ur ett etiskt perspektiv kan det anses vara oacceptabelt mot både 

sjuksköterskor som kan tvingas bryta mot lagar och författningar och patienter som tvingas 

erhålla en sämre vård. Lu, Barriball, Zhang & While (2012) menar att en brist på 

välfungerande professionella relationer kan göra det svårare för sjuksköterskan att hantera 

etiska dilemman då det minskar möjligheterna att kunna lösa dem och gå vidare. Då en 

sjuksköterska upplever ett etiskt dilemma kan hen behöva dryfta det med en kollega för att 

bedöma dilemmats allvarlighetsgrad, eller bara få bekräftelse på att egna tankar om problemet 

delas av någon annan. I litteraturstudiens resultat framkom det istället att sjuksköterskorna 

saknade den formen av stöd vilket drev dem till att lämna professionen (Hayward et al., 2016; 

MacKusick & Minick, 2010). Bigony et al. (2009) menar att en arbetsmiljö kan förvärras vid 

negativa relationer och mobbning och Hyunjin et al. (2016) kopplar samman mobbning med 

en ökad stress. 
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Arbetsrelaterad stress har tidigare beskrivits av Gök & Kocaman (2011) och Lo, Chien, 

Hwang, Huang & Chiou (2018) och kan beskrivas som ett resultat av brister i sambandet 

mellan olika stimuli och responsen på dem. Det vill säga de faktorer som på något sätt 

påverkar en person och som genererar någon form av stressreaktion. Exakt vad som orsakar 

stress och vad reaktionen på den blir är inte en bestämd faktor (Parmsund, Svensson, 

Tegbrant & Åborg, 2010) utan ett samband mellan den unika personens sätt att uppfatta en 

händelse kontrollerbar, förutsägbar och på vilket sätt det utmanar den egna kapaciteten 

(Skärsäter, 2009). I litteraturstudiens resultat beskrev sjuksköterskorna att de upplevde stress, 

utmattning och utbrändhet relaterat till arbetsbelastningen, vilket bekräftas av Hyunjin et al. 

(2016) som en anledning till varför sjuksköterskor slutar. Upplevelser av krav, kontroll och 

socialt stöd i arbetssituationen beskrivs vara avgörande faktorer för om arbetet leder till 

negativa stressreaktioner eller inte. Krav kan definieras som psykologiska stimuli på arbetet 

såsom hög arbetsbelastning. Att ha kontroll innebär att personen i fråga har inflytande över 

sin arbetssituation och utveckling. Socialt stöd anses viktigt då personer med ett väl 

fungerande socialt stöd på arbetet har visat sig utveckla färre stressymtom än andra. En annan 

källa till stress kan vara brist på uppskattning och utvecklingsmöjligheter (Parmsund et al., 

2010). Faktorerna som leder till stress återfinns i litteraturstudiens resultat som orsaker till 

varför sjuksköterskor lämnar sina arbeten. Orsakerna till varför sjuksköterskorna slutar är 

med andra ord till stor del samma som de stimuli som leder till stress. Det kan då tänkas att 

sjuksköterskornas intentioner att sluta till stor del grundas i stress, eller att deras intentioner 

att sluta är ett stressande stimuli i sig. 

 

När stressande situationer uppstår reagerar kroppen med att öka sin fysiologiska och 

psykologiska beredskap. Kroppens stressystem är utvecklat för att vara aktivt under kortare 

stunder och behöver vila och återhämtning efter en episod av stress. Får den inte det på grund 

av långvarigt stresspåslag ökar risken för skadliga effekter och ohälsa (Parmsund et al., 2010). 

För att uppnå hälsa beskrev Dahlberg & Segesten (2010) att det krävs vila och en god 

livsrytm. Den balansen är någonting sjuksköterskorna i litteraturstudien upplevde svår att 

upprätthålla under rådande arbetsförhållanden (MacKusick et al., 2010). På grund av den 

höga stressen upplevde sjuksköterskorna i litteraturstudien ett försämrat fysiskt och psykiskt 

välbefinnande som ledde till nedstämdhet, ångest och fysiska åkommor (Flinkman & 

Salantärä, 2015; Hayward et al., 2016; King & McInerney, 2006). Även Lo et al. (2018) och 

Lögde et al. (2018) studier visade negativa hälsoeffekter relaterat till sjuksköterskornas höga 

arbetskrav. Det kan antas att om sjuksköterskor inte får bättre förutsättningar för återhämtning 
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och en mer hanterbar arbetsmiljö kan sjukvården komma att påverkas ännu mer, inte bara 

genom att sjuksköterskor slutar utan också genom sjukskrivningar. Enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] (2017) har sjukskrivningar bland vårdpersonal ökat i 

omfattning de senaste åren vilket kan indikera att fler och fler sjuksköterskor drabbas av 

ohälsa som kan tänkas vara relaterad till den bristande arbetsmiljön. Kvinnor med 

hemmavarande barn rapporterar mer hälsobesvär och sjukskrivningar än andra grupper. Gifta 

och sammanboende kvinnor utför mer hushållsarbete än män och mycket tyder på att den 

ökade arbetsbelastningen både på arbetet och i hemmet bidrar till att stressen ökar stort för 

just kvinnor (Parmsund et al., 2010). Kvinnor som är en majoritet inom 

sjuksköterskeprofessionen (SCB, 2018) som anses vara ett högstressarbete (Parmsund et al., 

2010) kan alltså förmodas vara i extra stor risk att uppleva stress och ohälsa. 

 

Arbetsrelaterad stress och sjuksköterskans avsikter att lämna yrket har även en direkt 

koppling till patientsäkerheten (Aiken & Sermeus, 2012; Hyunjin et al., 2016). Det kan därför 

antas att en förbättring i sjuksköterskornas arbetsmiljö inte enbart skulle ha en positiv 

inverkan på deras intentioner att sluta, utan även kunna generera i en säkrare vårdmiljö för 

patienterna. Å andra sidan kan det tänkas att fler sjuksköterskor skulle lämna professionen om 

arbetsmiljön inte förbättrades, vilket skulle kunna generera samhällsproblem med långa 

vårdväntetider, försämrad vårdkvalité, stängda avdelningar och höga samhällskostnader. 

Redan idag tvingas landstingen till dyra lösningar med inhyrd personal (Mirsch, 2014, 1 

januari). Kostanden för en anställd sjuksköterska är två tredjedelar av en 

bemanningssjuksköterska (Barimaris, 2017, 1 februari) som totalt gått från att år 2014 kosta 

samhället 500 miljoner kronor till 1,3 miljarder kronor 2017 (Mirsch, 2018, 1 mars). Det kan 

alltså befaras en negativ utveckling av samhällets resurser. 

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att brist på professionell utveckling är en anledning 

till varför sjuksköterskor lämnar professionen (Alilu & Zamanzadeh et al., 2016; Alilu et al., 

2017; Flinkman et al., 2013; Flinkman & Salantärä 2015; Gao et al., 2016; King et al., 2006; 

Sellgren et al., 2009). Det styrks av Fochsen, Sjögren, Josephson & Lagerström (2005) som i 

sin studie beskrev att bristande yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter var avgörande faktorer 

till att sjuksköterskor valde att lämna yrket. En förklaring till sjuksköterskans otillräckliga 

yrkesutveckling menade Hughes (2005) berodde på sjuksköterskebristen som gjorde det svårt 

för dem att lösas från sitt ordinarie arbete. Likaså beskrev Barriball & While (1996) i sin 

studie att sjuksköterskornas anställningsform hade stor betydelse för deras 
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utvecklingsmöjligheter. Nattarbetande och deltidsanställda sjuksköterskor fick färre 

möjligheter till kompetensutveckling en deras kollegor som arbetade heltid och mest dagtid. 

Å andra sidan beskrev Hughes (2005) även att det fanns en bristande motivation hos 

sjuksköterskorna själva till att utveckla sin kompetens. De värderade att få ledigt från det 

ordinarie arbetet för att utbilda sig högre en själva möjligheten till utveckling. Många 

sjuksköterskor prioriterade hem och familj högre än en investering i sin professionella 

utveckling som krävde insats i form av tid och engagemang, vilket kan ses som förvånande i 

relation till litteraturstudiens resultat. En del av sjuksköterskeprofessionen innebär att 

personligen ansvara för utveckling och fördjupning av sin kompetens för att vårdkvalitén ska 

kunna säkerställas och evidensbaserad omvårdnad ska kunna tillämpas (SSF, 2017b). Det kan 

tänkas att sjuksköterskorna som upplevde den bristande utvecklingen inte själva tog det 

övergripande ansvaret, eller inte tillhandahöll rätt förutsättningar från sin organisation. 

 

Enligt Herzberg (1987) kan en chef tillgodose sina anställda med hygienfaktorer som bra lön 

och goda fysiska arbetsförhållanden och därmed undvika vantrivsel, men det stannar vid ett 

tillstånd av icke-vantrivsel. För att skapa trivsel hade sjuksköterskorna enligt teorin behövt 

uppleva att arbetet bidragit med erkännande, intressanta och varierande arbetsuppgifter, 

möjligheter till utveckling och andra motivationsfaktorer. Att sjuksköterskan upplevde 

bristande motivationsfaktorer kan tänkas vara avgörande i beslutet att lämna professionen. 

Motivationsfaktorerna är detsamma som en persons konkreta behov, vilket innebär att det 

finns en strävan hos individen att få motivationsfaktorerna tillfredsställda. Får de inte det, 

leder det till en ambition att få dem uppfyllda, vilket i sin tur leder till handling. Handlingen i 

det här fallet innebar för sjuksköterskorna att söka nytt arbete där motivationsfaktorerna 

kunde bli tillgodosedda. För att kunna motivera sjuksköterskorna till att stanna kvar inom 

professionen borde därför fokus ligga i motivationsfaktorerna. Då det är dem som leder till 

trivsel som i sin tur leder till en högre grad av motivation (Abrahamsson & Andersen, 2004). 

Samtidigt är det viktigt att minimera bristande hygienfaktorer för att undvika vantrivsel. 

Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat indikerade att sjuksköterskorna upplevde 

bristande hygienfaktorer som bristande arbetsmiljö, professionella relationer och ledning som 

anledningar till att sluta. Möjligheten finns att hygienfaktorerna inte vägt så tungt i 

sjuksköterskornas beslutsfattande om de samtidigt hade haft tillfredsställda 

motivationsfaktorer. Sjuksköterskorna skulle då trots lågt tillfredsställda hygienfaktorer 

kunnat trivas med sina arbetsuppgifter och känt att de utvecklats inom sitt yrke (Herzberg, 

1987). Det är dock viktigt att ta i beaktning att Herzberg teori har ett underliggande antagande 
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att alla människor är lika och tar inte hänsyn till att individers olika behov och värderingar. 

Likaså kan människor se hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna olika. En person kan 

uppleva hygienfaktorerna som motiverande och motivationsfaktorerna som hygienfaktorer. 

Vilket också skulle kunna förklara varför sjuksköterskorna valt att sluta på grund av bristande 

hygienfaktorer. 

 

I samtliga artiklar i litteraturstudien har majoriteten av deltagarna till studierna varit kvinnor, 

alltså är det framförallt kvinnors upplevelser av att lämna professionen som beskrivits i 

litteraturstudien. De stora genusskillnaderna skulle ha kunnat påverka studiens resultat men 

då sjuksköterskeprofessionen i dagens samhälle är överrepresenterat av kvinnor (SCB, 2018) 

kan resultatet ändå ge en sanningsenlig bild. Sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat 

beskrev upplevelser av övergrepp och sexuella trakasserier på arbetsplatsen (Alilu et al., 

2017; Flinkman & Salanterä, 2015; Hayward et al., 2016; King & McInerney, 2006; 

MacKusick & Minick, 2010). Det kan antas att fler manliga deltagare i studierna hade kunnat 

ge en annan bild, då fler kvinnor än män får utstå övergrepp och sexuella trakasserier 

generellt i samhället (Arbetsmiljöverket, 2015). Flinkman et al. (2013) beskrev i 

litteraturstudiens resultat att samhället inte förstod kraven och komplexiteten i 

omvårdnadsarbetet och Alilu & Valizadeh et al. (2016); Alilu & Zamanzadeh et al. (2016); 

Alilu et al. (2017) beskrev att yrket sågs som ett yrke av låg social status. Det bekräftas av 

Glerean et al. (2017) som beskrev att det för den unga massan inte var erkänt vad omvårdnad 

innebar då sjuksköterskeprofessionen oftast sågs som ett dygdigt omhändertagande yrke för 

kvinnor. En reflektion är att den synen färgar hela vår kultur med föreställningar och attityder 

om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Sjuksköterskeyrket har på många sätt en likhet 

med samhället i genusfrågan där yrket på grund av den kvinnliga normen inte värdesätts och 

synliggörs på samma sätt som om det hade funnits en manlig norm. En förändring i 

samhällets syn och attityder skulle kunna generera att sjuksköterskorna erhöll erkännande och 

bekräftelse för det arbete dem utför och att fler män söker sig till yrket, vilket skulle kunna 

minska antalet sjuksköterskor som slutar, minska sjuksköterskebristen, och förändra den 

stereotypiska bilden av omvårdnad. 

 

8. Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskor lämnar sin profession på grund av det bristande 

arbetsklimatet. Förändringar behöver ske gällande sjuksköterskornas arbetsbelastning och 

genom systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska arbetsrelaterad stress och ohälsa som 
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tillkommer som följd. Sjuksköterskor och deras chefer behöver bli bättre på att skapa positiva 

interpersonella relationer på arbetsplatserna. De behöver möjligheter till att utvecklas inom 

sin profession och få erkännande och bekräftelse för det arbete de utför från både organisation 

och samhälle. 

 

8.1 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Litteraturstudien kan öka medvetenheten om de förutsättningar som krävs för att 

sjuksköterskorna inte ska lämna sin profession och på så vis minska antalet sjuksköterskor 

som slutar. Studiens resultat bör uppmärksammas både hos chefer och ledning men också hos 

politiker och beslutsfattare som har ett inflytande i sjuksköterskornas arbetspraxis. Likaså bör 

resultatet uppmärksammas i sjuksköterskornas fackföreningar som idag mestadels arbetar 

med att driva hygienfaktorer som lön och avtalsförhandlingar men som snarare också bör 

fokusera på motivationsfaktorer. 

Litteraturstudien kan även uppmuntra sjuksköterskor till att reflektera över sina egna attityder 

och förhållningssätt gentemot kollegor. På så sätt kan eventuella brister synliggöras som ett 

första steg i att skapa positiva professionella relationer på arbetsplatserna. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde bristande 

professionella utvecklingsmöjligheter som en orsak till varför de lämnade sin profession. Det 

saknas dock uppgifter om vilka faktorer inom den professionella utvecklingen 

sjuksköterskorna upplevde som otillfredsställande och om det fanns faktorer som faktiskt var 

tillfredställande. Professionell utveckling är ett begrepp med stor vidd och kan ha olika 

innebörd för olika personer, därför borde nästa logiska steg vara att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelser av sin professionella utveckling med fokus på vilka faktorer 

som är av störst vikt för deras arbetstillfredsställelse. Det skulle även vara angeläget att 

studera huruvida upplevelser av brist på professionell utveckling är en generationsfråga när 

det kommer till att lämna professionen, då attityder och behov att utvecklas kan se olika ut i 

olika åldrar och generationer. Vidare forskning bör även fokusera på om det finns några 

skillnader i vad som driver sjuksköterskor till att lämna professionen i förhållande av kultur 

eller genus. 
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Att fastställa hindren och 

underlättande faktorer som 

formar utvecklingen av 

sjuksköterskornas avsikt att 

lämna vårdverksamheten, ur 

Irans kliniska sjuksköterskors 

perspektiv. 

Metod 

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor med 

kandidatexamen eller högre, ha 

minst ett års arbetserfarenhet, 

vara villig att delta i studien och 

ha förmåga att diskutera 

fenomen från ett 

omvårdnadsperspektiv. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval. 

Urval 

21 sjuksköterskor från olika 

universitetssjukhus i Iran. 

(Kvinnor 19, män 3) 

Bortfall n= redogörs ej. 

Slutlig studiegrupp n=21 
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Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 
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Redovisning av citat. 

Tydligt presenterat urval och 

sjuksköterskor från olika 

sjukhus. 

Tydligt beskriven 

datainsamlingsmetod. 

Datamättnad. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej, dock 

verkar det vara ett bortfall då 

antalet män och kvinnor inte 

överensstämmer med den 

slutliga studiegruppen. 

 
Värdering 

10 p. 

Sjuksköterskorna identifierade 
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patientnära arbetet. De upplevde 

en svag social status och en 

frustration i att de var 

underordnade och saknade 

uppskattning. De upplevde en 

arbetsspänning i form av hårt 

arbete och skiftarbete. 

Negativa erfarenheter såsom 

dåliga attityder gentemot 

kliniska sjuksköterskor, brist på 

förståelse, låg social status på 

yrket och samhällets orealistiska 

bild av vården har varit orsaker 

till varför deltagarna övervägde 

att lämna sjuksköterskeyrket. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Alilu, L., Zamanzadeg, V., 

Fooladi, M.M., Valizadeh, L., & 

Habibzadeh, H. (2016). 

Towards an understanding of 

clinical nurses challenges that 

leads intention to leave. Acta 

Paulista De Enfermagem, 29(5), 

534-541. doi:10.1590/1982- 

0194201600074 

 
Iran. 
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Att identifiera och beskriva 

utmaningarna för iranska 

sjuksköterskor och varför de 

väljer att lämna yrket. 

Metod 

Kvalitativ.  

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor från olika 

universitetssjukhus med en 

kandidatexamen eller högre, ha 

minst ett års erfarenhet av 

klinisk omvårdnad, vara 

sjuksköterskor som lämnat det 

patientnära arbetet eller 

överväger att lämna yrket. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval. 

Urval 

Sjuksköterskor från olika 

avdelningar på olika sjukhus. 

Slutligen studiegrupp n=16 

mellan 24-47 år. 

(14 kvinnor och 2 män). 

Bortfall=redogör ej. 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Styrkor 

Tydligt presenterat urval. 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys och redovisning av 

citat. 

Studiedeltagare från olika 

sjukhus och avdelningar. 

Tydligt presenterat resultat. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

 
Värdering 

13 p. 

Det framkom att 

sjuksköterskorna upplevde 

arbetsplatsen som otrevlig. 

Detta i form av att de fick utstå 

sexuella trakasserier både 

verbalt och fysiskt från 

medarbetarna, cheferna och 

läkarna. Sjuksköterskorna 

upplevde också en känslomässig 

smärta r/t patientvården i form 

av en inre konflikt när det gällde 

patientbeslut. De kände att 

arbetskamrater ignorerade 

önskemål från patienter och 

patienters anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde 

också en känslomässig och 

fysisk utmattning. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Alilu, L., Zamanzadeh, V., 

Valizadeh, L., Habibzadeh, H., 

& Gillespie, M. (2017). A 

Grounded theory study of the 

intention of nurses to leave the 

profession. Revista Latino- 

Americana De Enfermagem, 

25e2894. doi:10.1590/1518- 

8345.1638.2894 

 
Iran. 
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Att undersöka 

utvecklingsprocessen i avsikten 

att lämna den patientnära 

vården. 

Metod 

Grundad teori (GT). 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor från flera olika 

avdelningar på olika 

universitetssjukhus med 

gymnasiexamen eller högre. Ha 

minst ett års arbetslivserfarenhet 

i klinisk omvårdnad. Accepterat 

inbjudan till att delta i studien. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Fas 1: avsiktligt urval. 

Fas 2: Teoretiskt urval. 

Urval 

21 sjuksköterskor från olika 

avdelningar. 

Bortfall n=redogörs ej. 

Slutlig studiegrupp n=21 i 

åldrarna 24-45 år. (19 kvinnor, 

2 män). 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Jämförande analys. 

Styrkor 

Redovisning av citat. 

Datamättnad. 

Tydligt presenterat urval. 

Deltagare från olika sjukhus och 

avdelningar. 

Tydlig metodbeskrivning. 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej. 

 
Värdering 

10 p. 

Maktlöshet visade sig vara en 

bidragande orsak till varför 

sjuksköterskor vill lämna yrket. 

Erfarenheten av att vara 

underordnande var en annan 

bidragande faktor till beslutet att 

lämna yrket. 

Det framkom också att 

sjuksköterskorna kände sig 

värdelösa och kände att deras 

ansträngningar inte spelade 

någon roll. De upplevde också 

att de saknade möjlighet till 

utveckling. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Flinkman, M., Isopahkala- 

Bouret, U., & Salanter, S. 

(2013). Young Registered 

Nurses' Intention to Leave the 

Profession and Professional 

Turnover in Early Career: A 

Qualitative Case Study. ISRN 

Nursing, 1-12. 

doi:2013/916061. 

 
Finland. 
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Att på ett djupare sätt undersöka 

varför unga sjuksköterskor 

lämnar yrket och utbildar sig för 

en ny karriär. 

Metod 

Kvalitativ fallstudie. 

Inklusionskriterier 

Legitimerade sjuksköterskor 

med arbetserfarenhet inom 

omvårdnad som hade för avsikt 

att lämna yrket och som hade 

börjat arbeta före trettio års 

ålder. Samt vara villiga att 

artikulera och reflektera över 

sina erfarenheter i sin 

omvårdnadskarriär. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval genom 

annonsering i tidskriften Tehy, 

unionen för hälso-och 

sjukvårdspersonal, och i ett 

öppet diskussionsforum för 

sjuksköterskor på internet. 

Urval 

Tre kvinnliga legitimerade 

sjuksköterskor mellan 29-32 år 

från olika delar av Finland. 

Datainsamlingsmetod 

Longitudinella intervjuer. 

Analysmetod 

Data analyserades i två steg: 

Fas 1: innehållsanalys. 

Fas 2: narrativ analys. 

Styrkor 

Analysförförande är tydligt 

beskrivet och motiverat för att 

uppnå trovärdighet som även 

stärks med citat. 

Tydligt resultat som är lätt att 

följa. 

 
Svagheter 

Inga män ur genusperspektiv. 

 
Värdering 

13 p. 

Studien visade att deltagarna 

hade haft yrket som ett 

andrahandsval och hade lämnat 

yrket på grund av att det var 

krävande, hade en bristande 

arbetsmiljö och inte idealiskt 

gällande patient- 

sjuksköterskeförhållandet, 

arbetstider, lön och 

uppskattning. De upplevde inte 

heller att de passade in i den 

stereotypiska bilden som finns 

av sjuksköterskor och att yrket 

inte kunde tillgodose tillräckligt 

med karriärmöjligheter och 

intellektuella utmaningar. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Flinkman, M., & Salanterä, S. 

(2015). Early career experiences 

and perceptions - a qualitative 

exploration of the turnover of 

young registered nurses and 

intention to leave the nursing 

profession in Finland. Journal 

Of Nursing Management, 23(8), 

1050-1057. 

doi:10.1111/jonm.12251 

Finland. 
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Att beskriva varför unga 

legitimerade sjuksköterskor 

tidigare hade lämnat sin 

organisation och varför de avser 

att lämna yrket. 

Metod 

Kvalitativ. 

Inklusionskriterier 

Leg. sjuksköterskor från ett 

sjukhusdistrikt och ett 

folkhälsovårdscentrum. 

Under 30 år gamla, som har 

lämnat sin organisation under 

det föregångna året och 

överväger att lämna 

professionen helt. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval. 

Urval 

Sjuksköterskor från olika 

avdelningar. Slutlig studiegrupp 

n=15 samtliga kvinnor, mellan 

24-29 år. 

Bortfall n=redogörs ej. 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Styrkor 

Tydlig metodbeskrivning. 

Tydligt presenterat urval. 

Olika arbetserfarenheter. 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys. 

 
Svagheter 

Ingen datamättnad. 

Bortfall redogörs ej. 

Inga män ur genusperspektiv. 

 
Värdering 

10 p. 

Unga sjuksköterskor lämnade 

sin tidigare anställning på grund 

av moralisk stress, de ville inte 

vara en del av en organisation 

där kvalitén på vården var så 

låg. De beskrev också 

omvårdnadsarbetet som både 

fysiskt och mentalt krävande där 

de betonade arbetstrycket och 

orimliga arbetsbelastningar. 

Vissa upplevde arbetet repetitivt 

och oförändrat. Många hade 

hoppats på karriärsutveckling 

men istället fick de inte utlopp 

för sina färdigheter. De 

upplevde också en maktlöshet 

över att inte kunna påverka de 

otillfredsställda arbetsmiljöerna. 

Vidare upplevde 

sjuksköterskorna brist på stöd 

från medarbetare/chefer. Andra 

sjuksköterskor beskrev att 

omvårdnadsstudierna var ett 

andra alternativ i karriärsvalet 

pga. det var lätt att komma in 

och av ekonomiska skäl. 



 

 

 
 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Gao, F., Tilse, C., Wilson, J., 

Tuckett, A & Newcombe (2015). 

Perceptions and employment 

intentions among aged care 

nurses and nursing assistants 

from diverse cultural 

backgrounds: A qualitative 

interview study. Journal of 

Aging Studies, 35, 111-122. 

doi:10.1016/j.jaging.2015.08.006 

 

 
Australien. 
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Att förstå 

direktvårdspersonalens 

uppfattningar av vinster och 

svårigheter med att arbeta i 

vårdboenden inom 

äldreomsorgen. Hur de var 

relaterade till deras anställnings 

intentioner och hur de varierade 

mellan sjuksköterskor och 

vårdassistenter och den 

kulturella mångfalden hos 

arbetarna. 

Metod 

Kvalitativ. 

Inklusionskriterier 

Vårdassistenter och 

sjuksköterskor från ett vårdhem 

med särskilt fokus på människor 

med kulturella och språkliga 

bakgrunder. 

Exklusionskriterier 

De som saknade australiskt 

medborgarskap eller fast 

bosättning, tillfälliga 

sjuksköterskor och 

vårdassistenter. Icke 

direktvårdspersonal. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval. 

Urval 

Vårdassistenter n=10 

Sjuksköterskor n=6 

(11 kvinnor, 5 män) 

Slutgiltigt studiegrupp n=16 

mellan 25-65 år. 

Bortfall n=redogörs ej 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor 

Redovisning av citat. 

Datamättnad. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej. 

 
 

Värdering 

10 p. 

Många sjuksköterskor kände en 

brist på positiv bekräftelse och 

de upplevde att de hade en liten 

inverkan på beslut om sina egna 

arbetsförhållanden. 

Arbetsbelastningen uppfattades 

som hög och kunde leda till 

utmattning. Det uppgavs också 

att det inte fanns någon tid för 

diskussion och reflektion bland 

medarbetarna. Ekonomiska 

resurser och andra resurser 

visade sig också vara kopplat 

till tung arbetsbelastning. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Hayward, D., Bungay, V., 

Wolff, A. C., & MacDonald, V. 

(2016). A qualitative study of 

experienced nurses' voluntary 

turnover: learning from their 

perspectives. Journal Of 

Clinical Nursing, 25(9/10), 

1336-1345. 

doi:10.1111/jocn.13210 

England. 
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Att kritiskt undersöka de 

faktorer som bidrar till 

omsättningen av erfarna 

sjuksköterskor inklusive deras 

beslut att lämna sitt arbete och 

söka alternativa sjuksköterske- 

anställningar. I studien utforskas 

erfarna sjuksköterskors 

beslutsfattande processer och de 

personliga och miljömässiga 

faktorerna som  påverkar 

beslutet att lämna yrket. 

Metod 

Kvalitativ. 

Inklusionskriterier 

Erfarna sjuksköterskor med 

minst fem års erfarenhet från en 

intensivvårdsavdelning. Arbetat 

i en tidigare anställning i minst 

två år och hade lämnat den 

arbetsplatsen till en annan de 

senaste två åren. 

Engelskspråkiga deltagare. 

Engagerat dela sina erfarenheter 

relaterade till 

undersökningsämnet. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval från en tätorts 

och en lantlig vårdanläggning. 

Urval 

12 erfarna sjuksköterskor från 

medicinsk-kirurgisk enhet eller 

intensivvårdsavdelning. 

Slutlig studiegrupp kvinnor 

n=12 i åldrarna 35-55. 

Bortfall n= redogörs ej. 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Induktiv analys. 

Styrkor 

Tydligt presenterat urval. 

Redovisning av citat. 

Erfarna sjuksköterskor. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej. 

Ingen datamättnad. 

Inga män ur genusperspektiv. 

 
Värdering 

8 p. 

Arbetsmiljön och vård av 

patienter med allt större 

hälsoproblem och medicinska 

behov beskrev många 

sjuksköterskor vara ett  allt 

större problem. Många erfarna 

sjuksköterskor kände att de blev 

tilldelade mer akuta patienter än 

de med mindre  erfarenhet, 

vilket ledde till en högre 

arbetsbelastning. Brist på 

stödjande arbetsrelationer såsom 

samarbete och sammanhållning 

var också en bidragande faktor 

till beslutet att lämna. Begränsat 

ledarskapsstöd uppgav alla 

deltagare som en faktor som 

påverkat dem att lämna sitt  

yrke. 

Sjuksköterskorna beskrev också 

hur deras tidigare positioner 

påverkat deras hälsa och 

välbefinnande negativt och på 

så vis påverkat deras beslut att 

lämna och söka ett alternativt 

arbete. 



 

 

 
 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

King, L., & McInerney, P. 

(2006). Hospital workplace 

experiences of registered nurses 

that have contributed to their 

resignation in the Durban 

metropolitan area. Curationis, 

29(4), 70-81. 

 
Sydafrika. 
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Att utforska skäl till varför 

legitimerade sjuksköterskor 

lämnar sitt arbete samt beskriva 

arbetsplatsupplevelser som 

bidragit till beslutsfattandet i att 

säga upp sig från sitt arbete i 

Durbans storstadsområde. 

Metod 

Kvalitativ. 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som var i deras 

avgångsmånad från 4 olika 

sjukhus, varav två privata och 

två provinsiella. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval. 

Urval 

Sjuksköterskor från fem olika 

typer av avdelningar. 

(Kvinnor n=13 

Män n=2) 

Slutlig studiegrupp n=15. 

23-52 år gamla. 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Fenomenologisk analys. 

Styrkor 

Datamättnad. 

Tydlig beskrivning av urval. 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys. 

Deltagare från olika sjukhus och 

i varierade åldrar. 

Använder triangulering för att 

stärka trovärdigheten. 

 
Svagheter 

Redogör ej bortfall. 

Forskarens roll till deltagarna 

finns ej beskrivet. 

 
Värdering 

12p. 

Sjuksköterskorna hade bland 

annat fattat beslutet att säga upp 

sig på grund av negativa 

stereotypiska attityder från 

allmänheten, med bristande syn 

på yrkets profession. 

Sjuksköterskorna uppgav brist 

autonomi, en negativ fysisk 

arbetsmiljö med hög belastning, 

skiftarbete, dålig bemanning 

och låg säkerhet. 

Sjuksköterskorna saknade 

möjligheter till professionell 

utveckling, bristande ledarskap, 

låga löner, mycket ansvar och 

trakasserier. Arbetsrelaterad 

utbrändhet identifierades också 

som anledningar till varför 

sjuksköterskorna beslutat att 

lämna sitt yrke. 



 

 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

MacKusick, C.I., & Minick, P 

(2010). Why are nurses leaving? 

Findings from an initial 

qualitative study on nursing 

attrition. MEDSURG Nursing, 

19(6), 335-340. 

 
USA. 
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Att identifiera de faktorer som 

påverkar registrerade 

sjuksköterskors (RS) beslut att 

lämna den kliniska 

omvårdnaden. 

Metod 

Kvalitativ. 

Inklusionskriterier 

Leg. sjuksköterskor som arbetat 

minst 1 år kliniskt och ej arbetat 

kliniskt under de senaste 6 

månaderna. 

Exklusionskriterier 

RS som var i utbildningsroll, 

Leg. sjuksköterskor eller annan 

vårdpersonal som självskrivet 

sig som sjuksköterska eller 

tillåtit att den professionella 

licensen upphört. RS som blivit 

ombedda att överlämna 

legitimationen av deras 

sjukhusstyrelser. 

Urvalsförfarande 

Snöbollsurval. 

Urval 

Sjuksköterskor från olika 

sjukhus och avdelningar som 

lämnat det kliniska arbetet. 

(kvinnliga n=8 Manliga n=2) 

Slutlig studiegrupp=10 i 

åldrarna 22-59. 

Bortfall n=redogörs ej. 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Styrkor 

Ett tydligt presenterat urval 

Tydlig beskrivning av 

dataanalys 

Redovisning av citat 

Olika sjukhus och avdelningar 

Tydligt resultat som är lätt att 

följa. 

 
Svagheter 

Bortfall redogörs ej. 

 
Värdering 

10 p. 

Sjuksköterskorna beskrev 

förekomst av sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen, 

både verbalt och fysiskt. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

de saknade stöd från andra 

sjuksköterskor och en 

emotionell smärta r/t 

patientvården i form av en inre 

konflikt när det gällde 

patientbeslut. De kände att 

arbetskamraterna ignorerade 

önskemål från patienter och 

patienters anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde 

också en känslomässig och 

fysisk utmattning. 



 

 

 
 

 
Författare, artikeltitel, 

tidskrift & land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Värdering 

 
Resultat 

Sellgren, S.F., Kajermo, K.N., 

Ekvall, G., & Tomson, 

G.(2009). 

Nursing staff turnover at a 

Swedish university hospital: an 

exploratory study. Journal of 

Clinical Nursing. 18(22), 3181- 

3189. doi: 10.1111/j.1365- 

2702.2008.02770.x. 

 
Sverige. 
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Att utforska åsikterna om de 

individuella behov och andra 

faktorer som kan påverka 

omsättningen av sjuksköterskor. 

Metod 

Triangulering, kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod. 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor och chefer som 

hade rekryteringsansvar och 

arbetade på sjukhus. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval från ett 

universitetssjukhus i Sverige 

genom inbjudan av förste 

författaren som valde och 

placerade in deltagarna i FGD. 

Urval 

Bortfall n=2 

Slutlig studiegrupp n=29 mellan 

27-61 år. (3 män och 26 

kvinnor). 

Datainsamlingsmetod 

(FGD) Fokusgrupper n=5 och 

registrerad data på sjukhusets 

personalomsättning. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Redovisning av citat. 

Datamättnad. 

Bortfall redogörs. 

Gör en pilot FGD. 

Triangulering används. 

 
Svagheter 

Författaren deltog ej vid FGD. 

Små FGD. 

 
Värdering 

10 p. 

Många sjuksköterskor kände en 

brist på positiv bekräftelse och 

de upplevde att de hade en liten 

inverkan på beslut om sina egna 

arbetsförhållanden. 

Arbetsbelastningen uppfattades 

som hög och kunde leda till 

utmattning. Det uppgavs också 

att det inte fanns någon tid för 

diskussion och reflektion bland 

medarbetarna. Brist på 

ekonomiska resurser visade sig 

också vara kopplat till en tung 

arbetsbelastning. 

 


