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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Vårdsektorn är en stor arbetsgivare i Sverige där flertalet medarbetare är 

kvinnor. Rapporter beskriver en rådande underbemanning med ojämn arbetsfördelning där 

sjuksköterskorna inte rekommenderar sin arbetsplats för andra och många sjuksköterskor 

funderar på att lämna sitt arbete.   

Syfte. Syftet är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av trivsel på arbetet inom den 

somatiska slutenvården.  

Metod. En kvalitativ deskriptiv design har använts. Tio sjuksköterskor har intervjuats och 

en manifest innehållsanalys genomfördes där analysen är textnära beskrivande, och utan 

omtolkning av innehållet. 

Resultat. Två kategorier med beskrivande underkategorier beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av trivsel där normer och värderingar och arbetsförhållanden belyser trivsel både 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv, men även vad som har betydelse för den enskilde 

personen. För att trivas på sin arbetsplats är slutsatsen den att många olika faktorer spelar in. 

Det viktigaste är att sjuksköterskorna trivs i sin yrkesroll och upplever sitt arbete 

meningsfullt i ett gott arbetsklimat där sjuksköterskorna har stöd i ett nära samarbete med 

sina kollegor. I arbetet mot trivsamma arbetsplatser kan arbete som premierar det öppna 

klimatet på arbetsplatsen vara en hållbar strategi. Förbättringsarbete som stödjer 

sjuksköterskornas hanterbarhet eller handlingsutrymme mot yttre påfrestningar verkar för 

trivsamma arbetsplatser inom den offentliga vården. 
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ABSTRACT 

Bakground. The healthcare sector is a big employer in Sweden, where most employees are 

women. Reports describe a current underworking with uneven work distribution where 

nurses do not recommend their workplace to others and many nurses are considering leaving 

their work. 

Purpose. The purpose is to describe general nurses' experience of well-being at work in 

somatic hospital care. 

Method.   A qualitative descriptive design has been used. Ten nurses have been interviewed 

and a manifest content analysis was conducted. 

Results. Categories whit descriptive subcategories describe the nurse's perceptions of well-

being, where norms and values and working conditions illustrate well-being both from an 

organizational perspective, but also what matters to the individual. To thrive in their 

workplace, it is concluded that many different factors are involved. The most important thing 

is that nurses enjoy their occupational role and experience that their work is meaningfully in 

a good working environment where nurses support in close cooperation with their colleagues. 

Work in the field of pleasant workplaces can be a sustainable strategy for work that rewards 

the open climate in the workplace. Improvement work that supports the nurse's 

manageability or space for action against external stresses seems to be a pleasant place for 

public health care. 
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1 INLEDNING  

Vårdsektorn är en stor arbetsgivare i Sverige och en av hörnstenarna i vår välfärd. För många 

människor är arbetet och yrkeslivet en av de viktigaste sakerna i livet. Mycket tid spenderas 

på arbetet och det är då viktigt att relevanta förutsättningar ges så att ett hälsosamt arbetsliv 

eftersträvas. Under mina år som både allmän och specialistsjuksköterska i vårdsektorn har 

jag haft förmånen att arbeta i olika positioner där jag kunnat följa sjuksköterskans utveckling 

de senaste femton åren. På senare tid har det blivit allt svårare att rekrytera och bibehålla 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna byter arbetsplats oftare och deras krav på 

arbetsplatsen uppfattar jag har förändrats. Det är resurskrävande och kostsamt för 

vårdsektorn att ständigt arbeta med rekrytering och introducering av nya medarbetare. 

Verksamheter som har det svårast får ständigt arbeta med att skapa rutiner istället för att 

arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring. Vad är det då som ligger bakom 

sjuksköterskors beslut att byta arbetsplats? Hur skapar man en trivsam arbetsplats för 

sjuksköterskorna så att de stannar kvar? Den hälsosamma strukturen som skapar trivsel för 

sjuksköterskorna behöver därför lyftas fram och belysas. Genom att få en djupare förståelse 

för sjuksköterskors egna upplevelser om vad som skapar trivsel på arbetsplatsen kan denna 

studies resultat bidra som ett led emot att reflektera över hållbara strategier som är viktiga 

för att sjuksköterskors ska trivas på sin arbetsplats. 

2 BAKGRUND 

2.1.1 Sjuksköterskor i Sverige 

Vård och omsorg är en av de branscher i Sverige som sysselsätter flest kvinnor. Enligt 

försäkringskassan stod även vård och omsorg för den största ökningen inom antal sjukdagar 

mellan åren 2011-2015, och var den bransch med högst sjukskrivningsfrånvaron 2015 

(Försäkringskassan, 2016). Statistik från 2013 visar dock att vård och omsorg i Sverige hade 

en god bemanning med hög sjukskötersketäthet där antalet utbildningsplatser även ökats de 

sista fem åren. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige är fortsatt attraktiv då andelen 

förstahandssökande per utbildningsplats är hög (Socialstyrelsen, 2016). Men med en 

växande befolkning och ett förväntat ökat vårdbehov är vårdens största utmaning, 

kompetens, där rapporter visar rådande underbemanning med en ojämn arbetsbelastning 

som inte är långsiktigt hållbar (IVO, 2017). Efterfrågan på sjuksköterskor överstiger 

tillgången och konkurrensen om jobben är låg (Göransson, 2016). Forskning visar att en 

viktig faktor bakom beslutet att utbilda sig till sjuksköterska är viljan att få arbeta med 
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människor där möjligheten att få arbeta med omvårdnad är central. Det är även viktigt för 

sjuksköterskorna att få göra en positiv skillnad i någon annan människas liv (Eley, 2012).  

Det största utflödet av sjuksköterskor sker främst genom pensionsavgångar som förväntas 

stiga ända fram till 2020 (Socialstyrelsen, 2016). Personer som utbildat sig till sjuksköterskor 

har alltså tenderat stanna kvar inom professionen, men den interna rörligheten är stor. Det 

går inte att säkerställa i vilken utsträckning sjuksköterskorna arbetar direkt patientnära med 

patientkontakt och omvårdnad. Där kan finnas ett mörkertal i organisationen, där 

sjuksköterskor istället arbetar med administration såsom vårdutveckling och IT (Göransson, 

2016). Trenden på antal sjuksköterskor som är sysselsatt inom sin profession efter 

legitimation har dock tenderat att minska mellan åren 2013-2014 (Socialstyrelsen, 2016). 

Forskning visar att valet av yrke var inget sjuksköterskorna reflekterat över utan mer något 

de dragits åt och som var en del av deras egna personlighet i viljan att få vårda och göra 

skillnad i någon annan människas liv. Studien visar även att alla personligheter behövs i 

sjukvården, men för att bli en bra sjuksköterska finns ett dominant drag hos sjuksköterskan 

av en vilja att vårda. Sjuksköterskornas personlighet beskrivs även som omtänksam, 

hjälpsam och sällskaplig som föredrar teamarbete (Eley,2012).  

Enligt Aiken (2012) är 20% av sjuksköterskorna missnöjda med sitt arbete. Lönen är den 

största bakomliggande faktorn, följt av svårighet att avancera och erbjudande av 

utbildningsmöjligheter. Många funderar på att lämna sitt arbete och det nya arbete 

sjuksköterskorna kan tänka sig skulle vara utanför sjukvården. Runt 26% av de tillfrågade i 

studien skulle inte rekommendera sin arbetsplats till någon annan (Aiken, 2012). 

2.1.2 Hälsofrämjande struktur i vårdorganisationer 

Organisationer med hälsosam personalstruktur har goda psykosociala förhållanden där 

hälsofrämjande åtgärder både erbjuds och utnyttjas. Hälsofrämjande åtgärder har direkt 

samband med upplevd hälsa och trivsel. Arbetsgivare kan genom att erbjuda hälsofrämjande 

aktiviteter påverka medarbetarnas hälsa positivt genom att ha en hög kvalitet på 

arbetsmiljöarbetet och en ledarstil som främjar kompetensutveckling. Detta arbete är av 

betydelse för medarbetarnas självskattade hälsa och antal sjukskrivningsdagar. Det sociala 

klimatet har också betydelse för upplevelsen av dålig respektive god hälsa medans 

ledarskapet är indirekt korrelerat med upplevd hälsa hos medarbetaren och det sociala 

klimatet (Ljungblad, 2014). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en välfungerande 

arbetsorganisation mottaglig, rättvis, effektiv i syfte att uppnå bästa resultat och arbetar med 

de givna tillgängliga resurserna under rätt omständigheter. Det krävs även att organisationen 

är tillgänglig, kompetent, lyhörd och produktiv. Påverkande faktorer på medarbetarnas 

arbetsförmåga är känsla av yrkestillhörighet, kall och arbetes etik. Det professionella 

förhållningssättet inom vårdyrket har en lång historisk tradition och utvecklas ofta från 

oskrivna regler, exempelvis vilken kultur som råder på arbetsplatsen gällande arbetsklimat 

och kvalitet på den vård som ges. Det tar tid att etablera, men är avgörande för 

medarbetarnas motivation till yrket (WHO, 2006). 

Forskning visar att trivsel på jobbet för allmänsjuksköterskor är beroende av upplevelse av 

meningsfullhet, patientcentrerad vård, teamet och dess support med ett bra ledarskap och 
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professionella krav (Utriainen, 2014). Upplevelse av trivsel påverkar sjuksköterskors 

intention att stanna eller lämna sitt uppdrag, sjukfrånvaron, personalomsättning, livskvalitet, 

utbrändhet, mental hälsa, jobbrelaterad stress och arbetsprestation. Sjuksköterskors 

upplevelser av trivsel har även inverkan på verksamheternas vårdresultat vilket inkluderar 

vårdkvalitet och patient tillfredställelse (Liu, 2016). Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

och trivsel minskar och andra sidan med ökade krav, minskad kontroll, litet stöd från 

kollegor, förekomst av utmattning och fysiska besvär (Pisanti, 2011). För att skapa en stabil 

arbetsmiljö bör arbetet organiseras så att sjuksköterskan har tillräckligt med 

handlingsutrymme för att hantera sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan bör även ingå i ett 

fast team för att främja det sociala samspelet och leverans av säker vård (Lavoie-Tremblay, et 

al, 2008). Hos yngre medarbetare är livskvalitet och känsla av att befinna sig i ett 

sammanhang viktiga faktorer för en god arbetsmoral och god attityd till sitt arbete samt 

upplevelse av hälsa (Axelsson, 2005).  Forskning visar att det finns ett positivt samband 

mellan socialt stöd från kollegor och chefer och handlingsutrymme på stress. Ju fler 

sjuksköterskor som upplever socialt stöd och handlingsutrymme angav mindre psykiskt 

lidande (Lavoie-Tremblay, et al, 2008). Sjuksköterskorna i Sverige upplever att de har ett 

nära samarbete med läkarprofessionen men endast 11 % uppfattar detta samarbetet som bra 

(Aiken, 2012). Ett otrevligt bemötande från chefer har ett samband med hög 

personalomsättning och förekomst av utmattning (Leiter, 2010). Forskning påvisar även 

vikten av att involvera medarbetarna i processen av utvecklingsarbete. Det bidrar till att göra 

arbetet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt med en hållbar arbetsmiljö (Nilsson, 

2011). För att skapa en hållbar arbetsplats behöver organisationen skapa preventiva 

förutsättningar för sjuksköterskors trivsel. Dessa visar sig bero på fyra olika variabler. Den 

första är geografisk som relaterar till den personliga situationen i form av utbildning, 

uppdrag och geografisk plats. Den andra variabeln är känslomässig och beror på det 

personliga engagemanget och känslan som sjuksköterskan har inför sina arbetsuppgifter. 

Den tredje variabeln är uppdragets karaktär och innehåll och den fjärde variabeln är miljön 

som representerade den stödjande och strukturella organisationen (Liu,2016).  

2.1.3 Hälsofrämjande coping strategier  

Det finns svårigheter för sjuksköterskor att uppleva hälsa efter långa arbetsdagar med en 

uttalad trötthetskänsla efter arbetspasset. Brist på resurser och användandet av inhyrd 

personal ökar också belastningen. Olika ohälsosamma coping mekanismer såsom ohälsosam 

mat, rökning och alkohol kan då väljas för att hantera stressen (Draper, 2014). Enligt 

forskning är de vanligaste coping mekanismerna för att hantera arbetsrelaterad stress för 

sjuksköterskor problemlösning, söka socialt stöd, självbehärskning, flyktbeteende eller 

distansering. Den mest använda copingstrategin är att söka socialt stöd hos kollegor, familj 

eller vänner. Sjuksköterskor hanterar stressen på arbetet mest effektivt genom hjälp av det 

kollegiala stödet enligt forskning. De flesta försöker förhålla sig till stressen på ett positivt 

sätt genom att välja ett problem fokuserat förhållningssätt. Studier visar att sjuksköterskor 

använder adaptiva coping strategier. Användningen av det problemfokuserade 

förhållningssättet förknippades med bättre mental hälsa och välbefinnande medan det 

känslofokuserade förhållningssättet i allmänhet associeras med sämre mental hälsa och 

välbefinnande (Lim, 2010) Studier visar att kognitiv beteendeterapi både utan och med 
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avslappning minskar stressen för sjuksköterskor både efter en månad och vid sex månaders 

uppföljning jämförelsevis utan intervention eller insats. Fysisk avkoppling påvisar även en 

bättre effekt på stress än vad mental avkoppling gör. Särskilda träningsprogram som syftar 

till ett förbättrat beteende mot problematiska patienter visar också på en signifikant 

förbättring av stressnivåer på medarbetarna efter programmet. Förändrade arbetsschema 

har påvisats med ett svagt samband reducera sjuksköterskors stressnivåer, övriga 

organisationsförändringar såsom förändrade arbetsförhållande, organisatoriskt stöd eller 

organiserande av speciella omvårdnadsmodeller har ingen betydande effekt på 

stressnivåerna vid studiernas uppföljningstider (Ruotsalainen, 2015). 

2.1.4 Trivsel 

Väldigt lite litteratur beskriver innebörden av ordet trivsel. Enl Nationalencyklopedien 

beskrivs ordet trivsel som en känsla av trevnad och välbefinnande (Nationalencyklopedin, 

2017). Enligt Oxford Advanced Learning Dictionary beskrivs well-being som generell hälsa 

och glädje, att ha en känsla av välmående (Deuter, 2015).    

2.1.5 Styrdokument 

Arbetsgivaren har ett ansvar att följa den lagstiftning som styr arbetsmiljön, och enligt 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka så att en god 

arbetsmiljö erhålls. Detta inkluderar tillfredsställande arbetsförhållanden och möjlighet till 

delaktighet och social kontakt i en lärande miljö. Som stöd i det fortsatta arbetet har det 

nyligen kommit nya föreskrifter (AFS 2015:4). I denna föreskrift belyser man 

arbetsbelastning och organisatorisk arbetsmiljö som inkluderar ledning, kommunikation, 

handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav och ansvar (Arbetsmiljöverket, 

2016). I den senaste rapporten från Inspektion av Vård och Omsorg (IVO) beskrivs inom 

hälso- och sjukvården i Sverige en rådande underbemanning med en ojämn arbetsbelastning 

som inte är långsiktigt hållbar (IVO, 2017). 

2.1.6 Teoretiskt perspektiv 

Det salutogena perspektivet härrör från att studera styrkor/svagheter med ett 

hälsofrämjande, förebyggande, botande och rehabiliterande perspektiv. Det är en teori om 

hälsa hos det komplexa systemet - människan (Antonovsky, 1996). Det salutogena 

perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som 

orsakar sjukdom (Angerlöv, 2002). 

Förklaringen grundar sig i vår upplevelse av sammanhang i tillvaron-  Sense of Coherens 

(SOC). Styrkan i sin SOC formas av tre typer av upplevelser: Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. Djupet av dessa upplevelser är formad av vår position i den sociala 

strukturen och människans kultur (Antonovsky, 1996). 

Exempel: Inför en stressfaktor kommer den person med en stark SOC vara motiverad 

(meningsfull) att klara utmaningen, göra utmaningen förståelig (begriplighet) samt har 
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uppfattningen av att tillräckliga resurser finns (hanterbarhet) för att klara utmaningen 

(Antonovsky, 1996). 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet sammanfattas som KASAM. Begriplighet; 

består av i vilken grad vi kan förklara händelser, sammanhang och ordning. Hanterbarhet; i 

vilken utsträckning vi kan påverka olika omständigheter, vilken handlingsberedskap vi har 

och Meningsfullhet; i vilken utsträckning vi upplever livet som meningsfullt och att en del av 

kraven ses som utmaningar där vi med engagemang och motivation försöker göra något åt 

situationen (Angerlöv, 2002). För sjuksköterskor som trivs i sin profession beskrivs utifrån 

det salutogena perspektivet en passion för yrket där man upplever yrket som en utmaning 

där lärandet och samhörighet med andra är viktigt för att trivas (Stock, 2017)  

 

2.1.7 Problemformulering 

Trots att sjuksköterskeutbildning är en attraktiv utbildning och yrkesgruppen möter en 

arbetsmarknad med hög andel sjuksköterskor, upplever sjuksköterskor i Sverige inte en 

hållbar arbetssituation. Det förekommer en intern rörlighet, underbemanning och ojämn 

arbetsbelastning inom den svenska hälso- och sjukvården. Med ett förväntat ökat vårdbehov 

på grund av ökande befolkning, minskat antal sjuksköterskor som arbetar i sin profession 

och en hög procentdel sjuksköterskor som inte rekommenderar sin arbetsplats till andra, är 

vårdens största utmaning kompetens. Sjuksköterskors upplevelser av trivsel på sin 

arbetsplats påverkar även vårdkvalitet och verksamheternas vårdresultat.  

Att belysa i denna studie är därför vad sjuksköterskor själva upplever ger en trivsam 

arbetsplats inom den somatiska slutenvården. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av trivsel på arbetet inom den 

somatiska slutenvården.  

4 METOD 

Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats där data insamlats med hjälp av intervjuer 

som sedan analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2014). Den kvalitativa metoden valdes då den avses vara bäst lämpad för studiens syfte då 
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studien avser att beskriva sjuksköterskors upplevelser av trivsel på sin arbetsplats där målet 

är att nå en djupare förståelse för vad som sjuksköterskor upplever skapa trivsel på sin 

arbetsplats (Polit, 2012). Innehållsanalysen är passande då den är beskrivande och handlar 

om informanters upplevelser av trivsel (Graneheim & Lundman, 2004). 

4.1 Design 

En kvalitativ deskriptiv design har använts. 

4.2 Urval och datainsamling 

För att svara på studiens syfte kontaktade författaren, per telefon, ett flertal enhetschefer 

inom den somatiska slutenvården på sjukhus i Skåne. Författaren fick kontakt med nio 

enhetschefer där studiens syfte förklarades och frågan ställdes om intresse för deltagande. 

Fem verksamhetsområden bestående av internmedicin, kirurgi, urologi, neurologi och öron- 

näsa- hals visade intresse för deltagande. Författaren kontaktade därefter verksamhetschef 

på respektive område för ytterligare förklarande om studiens syfte och metod. Ett skriftligt 

godkännande undertecknades därefter av respektive verksamhetschef eller områdeschef, se 

Bilaga A, som återlämnades till författaren via mail. Sjuksköterskorna inom respektive 

verksamhetsområde, bestående av tio vårdavdelningar, informerades därefter av ansvarig 

enhetschef om studiens syfte. Enhetschefer från fem av de tio vårdavdelningarna 

återkopplade till författaren om önskemål om deltagande. Enhetschefen på respektive 

avdelning tillfrågade sjuksköterskor som visade intresse och som enhetschef bedömde vara 

tillgängliga för intervju utifrån författarens tidsram och studiens inklusionskriterier om 

deltagande. Elva allmänsjuksköterskor från de fem vårdavdelningarna valde att delta i 

studien. Ett bekvämlighetsurval för studien användes där målet vara att studiegruppen skulle 

representera populationen i så stor utsträckning som möjligt. Det skulle ges möjlighet att 

finna mönster och upprepningar i den insamlade data (Graneheim & Lundman, 2004). 

Inklusionskriterier för deltagande var allmänsjuksköterskor som arbetar på en offentlig 

somatisk vårdavdelning, där en heterogen studiepopulation eftersträvades. Vilket innefattar 

olikheter i populationen gällande ålder, kön, bakgrund och erfarenhet inom professionen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Exklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetar i 

ledande befattning, föräldralediga eller sjukskrivna sjuksköterskor.   

Författaren och enhetscheferna eller författaren och informanten avtalade därefter per 

telefon eller via mail om passande tid för intervju. Alla intervjuerna genomfördes i maj 

månad, inom en två veckors period på respektive enhet.  

Varje intervju skedde på avskild plats där val av plats för intervjun valdes ut i samverkan med 

informanterna (Polit, 2012). Författaren förklarade för informanten om studiens syfte och 

frivillighet om deltagande innan intervjun startade. Informanterna lämnade därefter ett 

skriftligt godkännande, se bilaga B. Intervjuerna tog mellan 12 – 60 minuter och spelades in 
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på ljudband, därefter skrevs dessa ut verbatim inom en tre veckors period (Graneheim & 

Lundman, 2004). Max två intervjuer genomfördes per dag, där det även fanns möjlighet till 

en paus för författaren mellan intervjuerna, i enlighet med Polit (2012). Elva intervjuer 

inplanerades. Totalt genomfördes 10 intervjuer där intervjun utgick från en frågeguide, se 

bilaga C. En intervju fick avbokas av en informant p.g.a. rådande arbetsbelastning. 

Informanterna som ingår i studien består av två män och åtta kvinnor. Ålder på 

informanterna låg mellan 24 - 45 år, med en medelålder på 33.1 år. Antal år som 

sjuksköterska varierade från 4 mån - 10 år (medel värde= 4 år och 7 mån). Antal år på 

nuvarande arbetsplats var från 7 v - 8 år (medel= 3 år och 7 mån). Informanterna arbetade 

mellan 75% - 100 % med ett medelvärde på 94.5%. Ingen av informanterna hade någon 

specialistutbildning, en informant hade dock en fördjupningskurs inom sitt 

verksamhetsområde. 

4.3 Analys 

En manifest innehållsanalys har används enligt Granheim och Lundman (2004). 

Innehållsanalyser innebär alltid en viss nivå av tolkning. Dock, valet i föreliggande analys är 

den manifesta, d.v.s. den textnära analysen (den beskrivande). Bearbetningen av materialet 

har skett stegvis genom reducering, destillering samt kondensering (Graneheim & Lundman, 

2004). Den manifesta analysen påbörjades direkt efter att intervjuerna genomförts genom att 

upprepade gånger lyssna och läsa igenom analysenheten under den treveckorsperiod som 

transkriptionen genomfördes. Detta skapade för författaren en känsla för helheten. Analysen 

övergick därefter till en reducering av analysenheten där meningsbärande enheter plockas 

fram ur relevanta meningar/ fraser som svarade på studiens syfte. De meningsbärande 

enheterna kondenseras sedan i syfte att korta ned texten men ändå behålla innehållet. Dessa 

märktes sedan med en kod. Koderna sorterades sedan in i olika subkategorier där 

analysenheten består av sex olika subkategorier. Slutligen, så bildade de sex subkategorierna 

sedan två kategorier som beskriver sjuksköterskornas upplevelser av trivsel på arbetsplatsen. 

(Graneheim & Lundman, 2004). Exempel från analysprocessen presenteras i nedan tabell. 

Tabell 1: Exempel av analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
enheter 

Kod Subkategorier         Kategori 

Inga sura miner 
direkt utan man 
frågar, man är inte 
rädd för att fråga, 
man får inget 
jättedumt svar  

Inte vara rädd 
för att fråga, 
får inga 
dumma svar 

Våga fråga Ett gott 
arbetsklimat 

Normer och 
värderingar 

En bra blandning 
med patienter som 
ligger länge och som 
ligger kortare tider, 
som är gamla och 
unga, 

Bra blandning 
av vårdtid och 
ålder hos 
patienterna 

Balans av 
patientklientel  

Rimlig 
arbetsbelastning 

Arbetsförhållanden 
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

En forskningsetisk prövning diskuterades med handledaren innan datainsamling påbörjades. 

De fyra forskningsetiska principerna som beskrivs är: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilka har beaktats för att ingen ska komma till skada 

(Vetenskapsrådet, 2016). 

Enlig Vetenskapsrådet (2016) så skall informationskravet tillgodoses genom att författaren 

skall informera informanten om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande om att det bygger på frivillighet, och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Ett samtycke skall inhämtas från varje informant, se Bilaga B. 

Konfidentialitetskravet beaktas genom att inga personuppgifter registreras datamaterialet 

förvaras inlåst, så att obehöriga inte kommer ha tillgång. När uppsatsen är examinerad, 

förstörs de inspelade intervjuerna. Nyttjandekravet beaktas genom att insamlad information 

endast används till studien. Författaren kommer vid lämpligt tillfälle att ge informanterna 

möjlighet att få veta var uppsatsen kommer att publiceras - samt vid intresse att få en rapport 

eller sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2016). 

6 RESULTAT 

Syftet med studien är att beskriva allmänsjuksköterskors uppfattning av trivsel på arbetet 

inom den somatiska slutenvården. Det framkom två kategorier (Normer och värderingar 

samt Arbetsförhållande). Dessa delges med beskrivande underkategorier (Ett gott 

arbetsklimat, Meningsfullt att hjälpa andra, Rimlig arbetsbelastning, Den fysiska 

arbetsmiljöns betydelse, Ersättning och Förmåner, Kompetensutveckling) som redovisas i 

resultatet. 

6.1 Normer och värderingar  

I kategorin normer och värderingar beskrivs den kultur som präglar en trivsam arbetsplats 

utifrån sjuksköterskornas beskrivningar. Kategorin Normer och värderingar belyser trivsel 

både utifrån ett organisatoriskt perspektiv, men även vad som har betydelse för den enskilde 

personen. Sjuksköterskorna delger att de upplever detta utifrån vad man anser om trivsel 

med utgångspunkt utifrån vad organisationen lyfter fram, men även utifrån sina egen 

personlig värdering om vad som är meningsfullt. Denna kategori innefattar beskrivning 

genom subkategorierna Ett gott arbetsklimat samt Meningsfullt att hjälpa andra. 
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Tabell 3. Översikt över Resultatets Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Normer och värderingar Ett gott arbetsklimat   

Meningsfullt att hjälpa andra 

Arbetsförhållanden Rimlig arbetsbelastning 

Den fysisk arbetsmiljöns betydelse   

Ersättning och förmåner  

Kompetensutveckling 

6.1.1 Ett gott arbetsklimat 

Sjuksköterskorna beskriver att för att trivas på sin arbetsplats är kollegorna och samarbetet 

mellan professionerna viktigast, där man är beroende av varandra, och tar ett personligt 

ansvar för varandras trivsel. Att kunna reflektera med sina kollegor och ställa frågor till 

varandra ger ett kollegialt stöd. Ett klimat som främjar sjuksköterskors trivsel är där alla får 

komma till tals och allas åsikter värderas där man respekteras för den man är, det är högt i 

tak och inget tjafs.  

”Vi har ett väldigt trevligt klimat inne på vår avdelning tycker jag och har alltid roligt och 

skojar tillsammans och hjälps åt och man vågar fråga om man behöver hjälp oavsett vad det 

handlar om så jag tycker vi har ett väldigt trevligt klimat” informant 4 

 

Att arbetsplatsen präglas av ett gott kamratskap trots att man har tuffa perioder. Ett 

kollegialt stöd och god arbetsvilja där alla hjälps åt gör arbetsplatsen trivsam. Det är värt 

mycket för sjuksköterskorna att behålla en viss glädje på arbetet. Sjuksköterskorna får då 

mer energi av sitt arbete än vad sjuksköterskorna ger. Att känna ett visst engagemang för sitt 

arbete, ha roligt på jobbet och känna glädje är viktigt för att arbetet hade förmodligen annars 

blivit alltför opersonligt för sjuksköterskorna. Det är viktigt med bra kollegor och att hitta på 

gemensamma saker utanför jobbet, detta skapar gemenskap även på jobbet. Att alla pratar 

med alla och att man vet privata saker om varandra är betydelsefullt för ett gott arbetsklimat.  

” Ingen tittar snett på dig, det känns bra. Då får man kraft att jag är accepterad här, dom är 

tacksamma för det som jag gör, dom ser det som jag gör, det som jag investerar här, både 

fysiskt och psykiskt. Det känns bra det känns verkligen bra och man vill komma till jobbet 

igen” Informant 10 

 

Sjuksköterskorna beskriver att en platt struktur och inte av en hierarkisk struktur är en 

trivselfaktor. Med detta menar sjuksköterskorna att allas åsikter värderas och att det finns ett 

medbestämmande på arbetsplatsen. Chefen ska vara tillgänglig genom att både vara fysiskt 

och psykiskt närvarande på arbetsplatsen. Detta inkluderar att se och lyssnar på sina 

medarbetare och att hjälpa till med punktinsatser, eller styra upp arbetet om det behövs och 

att man får komma med sina idéer och input. Ett gott arbetsklimat innebär även för 

sjuksköterskorna att dåliga beteende från kollegor inte accepteras. För sjuksköterskorna är 

det betydelsefullt att dåligt kamratskap eller dålig följsamhet till regler och riktlinjer stramas 

upp och åtgärdas av organisationen. 
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6.1.2 Meningsfullt att hjälpa andra 

Sjuksköterskorna beskriver att upplevelse av trivsel handlar även om en personlig upplevelse 

av sin omvärld och hur man personligen tolkar intryck från omvärlden och den information 

man tar till sig. Trivseln påverkas även av den egna personligheten. Detta på grund av att 

arbetet kräver att man kan ha många arbetsmoment pågående samtidigt. Arbetet kräver 

också att man kan kommunicera med andra vårdgivare, patienter och anhöriga. Detta 

uppfattade informanterna att man måste trivas med för att stanna kvar på arbetsplatsen. Här 

inkluderas arbetsplatsen och det arbete man utför och vad man tycker är meningsfullt. 

Sjuksköterskorna kan trivas i sin yrkesroll för att man gör något för någon annan, hjälper 

sina patienter och det känns meningsfullt.  

” Trivsel är ju A och O för att jag ska kunna jobba på en arbetsplats men jag kan fortfarande 

tänka mig att jobba i mitt yrke, fast trivsel kanske inte är optimal, men jag kan jobba det bästa 

jag kan för att jag trivs med patienterna jag har hand om” Informant 2 

 

I beskrivningarna från sjuksköterskorna framkommer det att trivsel upplevs genom att man 

gör något meningsfullt för både sig själv och någon annan i sitt uppdrag. Genom 

sjuksköterskornas nära vårdkontakt med patienterna så får sjuksköterskorna en bra 

personlig kontakt med patienterna, och sjuksköterskorna uppfattar då att de har gjort ett bra 

jobb. Vilket upplevs meningsfullt för sjuksköterskorna, och skapar trivsel.  

Det beskrivs också att man får räkna med att det är ont om vårdplatser, att lönen inte blev 

som den skulle, ur ett organisatoriskt perspektiv ser strukturen ut på detta vis. Det är nånting 

man måste förhålla sig, genom det val man gör att arbeta i vården. Sjuksköterskeuppdragets 

arbetsområde beskrivs vara mer betydelsefullt än lön och brist på vårdplatser. Man kan 

fortfarande jobba i yrket fast trivseln inte är optimal vad gäller lön och miljö. Detta för att 

man upplever att man trivs med patientmötet, och att man vill hjälpa människor i vårdbehov. 

6.2 Arbetsförhållanden 

I kategorin arbetsförhållanden beskrivs hur informanterna upplever de olika förhållandena 

som finns på deras arbetsplatser och dess viktiga betydelse för trivseln. Denna kategori 

innefattar både beskrivning av de organisatoriska yttre resurser som sjuksköterskorna får 

tilldelats för att utföra sitt yrke, men även under vilka omständigheter dessa resurser verkar. 

Vidare, beskriver kategorin på vilket vis detta påverkar sjuksköterskornas på ett 

intrapersonligt plan i deras uppfattning av trivsel och att trivas på sin arbetsplats. Kategorin 

redovisas utifrån underkategorierna Rimlig arbetsbelastning, Den fysisk arbetsmiljöns 

betydelse, Ersättning och förmåner samt slutligen Kompetensutveckling.  

6.2.1 Rimlig arbetsbelastning  

Sjuksköterskorna beskriver sitt arbete som väldigt varierat och att man trivs bättre när det är 

varierat för då klarar man av de tyngre perioder bättre. En grundförutsättning för att klara av 

sitt arbete och trivas på jobbet är att man är rätt bemannade beskriver sjuksköterskorna. Att 
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ständigt ha en situation där man beordrar in sjuksköterskorna beskrivs tröttande som leder 

till vantrivsel. Att istället inte alltid ha det så stressigt på jobbet utan att det finns en marginal 

där man är förbered med personal så att man kan hantera även oförutsedda händelser är 

optimal för trivseln. Sjuksköterskorna vill hinna med sina arbetsuppgifter och inte känna att 

arbetsmoment får lämnas ogjorda på grund av tidsbrist. Variationen i arbetsbelastning gör 

också att sjuksköterskorna kan tillåta sig att ta det lite lugnare och reflektera när det är 

möjligt för att i nästa stund få jobba fokuserat i ett högre tempo ett tag.  

” det kändes som ett lugnt klimat på avdelningen det var inte så stressigt alla hade tid till att 

stanna till och små prata lite, det var gott om personal och det kändes som en trevlig 

arbetsplats liksom ” informant 3 

 

Arbetsbelastningen upplevs förändras med erfarenheten som påverkar deras upplevelse av 

trivsel. Sjuksköterskorna beskriver att de blir mer effektiva med erfarenheten men att det 

även innebär att de tar mer ansvar för förbättringsområde och rutiner på arbetsplatsen som 

inte är direkt patientnära vård. En hög arbetsbelastning under längre tid leder till inre stress 

där sjuksköterskorna beskriver att de inte hinner förbereda sig inför sina arbetsuppgifter 

eller utföra arbetsuppgifterna till 100% och det blir ett irritationsmoment. Sjuksköterskorna 

känner sig missnöjda med sin arbetsinsats och har svårt att koppla av från arbetet efter 

arbetstidens slut. Genom goda möjligheter till återhämtningsperioder upplever 

sjuksköterskorna en period för att hämta energi: 

” det brukar var såna vågor på avdelningen, det blir tyngre patienter en period sen kommer 

lättare patienter en annan period och då kan man kanske passa på att ladda batterierna och 

slappna av och man blir mycket gladare också” Informant 7 

 

För att skapa trivsel har sjuksköterskorna ett behov av att känna att det finns utrymme till att 

stanna upp och reflektera över sitt arbete och sina arbetsmoment. När arbetspasset är slut så 

upplever de sig nöjda med sitt jobb och kan släppa tankarna på arbetet när de kommer hem 

och detta skapar trivsel. 

 

6.2.2 Den fysiska arbetsmiljöns betydelse 

Sjuksköterskorna beskriver utrymmen där det är trångt och bökigt att sköta om patienterna. 

Det upplevs obehagligt att vårda svårt sjuka patienter i dessa utrymmen och ibland 

förekommer det att man får vårdar jättesjuka patienter tillsammans med andra vilket 

sjuksköterskorna inte trivs med. Det återkommer beskrivningar av behov om en miljö som 

bör vara anpassad efter den verksamhet man bedriver och som ger ett modernt intryck. Den 

fysiska miljön beskrivs inte som den bästa ur trivselsynpunkt med dålig luft och belysning, 

där utrymmena kan vara fyllda med lappar och arbetsdokument på väggarna som ger ett 

oorganiserat intryck. 

”man mår bra också när det ser bra ut inte grejer överallt, saker i vägen liksom, det är också 

irritationsmoment ” Informant 5 
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Hur arbetsplatsen ser ut, om den är öppen eller består av långa korridorer, färgen på 

väggarna, om det är ljust eller mörkt påverkar sjuksköterskornas uppfattning av trivsel. Man 

blir gladare av en ljusare och öppnare fysisk miljö och får lättare överblick över sin 

arbetsplats. Det är ett irritationsmoment om saker ligger överallt eller sängar som står i 

vägen i korridorerna. Personalrum som inte är anpassade till antal medarbetare där man får 

trängas för att få plats. Det finns inte alltid tillräckligt med datorer så att sjuksköterskorna 

kan utföra sina arbetsuppgifter. Den fysiska arbetsmiljön är viktig för sjuksköterskornas 

uppfattning av trivsel där utrymme och utrustning är en förutsättning för att 

sjuksköterskorna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. En trivsam miljö med tillräckligt 

med utrustning skapar goda förutsättningar för sjuksköterskornas trivsel på arbetsplatsen. 

6.2.3 Ersättning och förmåner 

Vilket arbetsschema som arbetsplatsen har är betydelsefull för sjuksköterskorna. Att kunna 

få välja hur man vill jobba så att arbetsschemat blir anpassat efter sjuksköterskans 

livssituation eller att ha ett fast schema så att de slapp lägga tid på schemaplanering var 

betydelsefullt för trivseln. Lönen är en annan trivselfaktor som sjuksköterskorna tar upp. 

Man uppfattar inte lönen skall stå i relation till det arbete man lägger ner eller den belastning 

som sjuksköterskorna beskriver att de utsätts för både fysiskt och psykiskt. Lönen kan göra 

att sjuksköterskorna ifrågasätter sitt arbete om det är värt den investering som 

sjuksköterskorna lägger på sitt arbete. Ett flertal av sjuksköterskorna beskriver att de skulle 

vilja arbeta mindre tid för att orka med både arbetsliv och privatliv men att de inte kan på 

grund av att de då inte skulle klara sig ekonomiskt. Ett par av sjuksköterskorna har redan 

gått ner i tid för att orka med (se tabell 1) men då värderat den lediga tiden mer än lön och 

detta har gett en ökad trivsel på arbetsplatsen för dessa sjuksköterskor. Lönenivån uppfattar 

man ha stigit, men att löneskillnaden är marginell. Sjuksköterskorna beskriver att detta 

främjar ingen lojalitet mot arbetsgivaren och arbetsplatsen eller en strävsamhet mot sitt 

arbete.  

  ” jag tror inte att det värdesätts tillräckligt, verkligen inte, det hade också varit ett 

trivselmoment om man hade tjänat tillräckligt. Så det hade varit också jättebra” Informant 10. 

 

Förmåner som gratis frukost och fredags fika tillför väldigt mycket för sjuksköterskorna, det 

är en viktig rutin för trivseln och ger en mysig stämning på arbetsplatsen.  

”Frukosten gör en mysig stämning och det är, ja, en skön paus på förmiddagen när man får 

tänka igenom lite vad man har gjort och lite vad man har kvar och sådär” Informant 1. 

 

Andra förmåner som var önskvärt men som sjuksköterskorna inte kunde påverka var 

exempelvis fler semesterdagar till de som arbetade storhelg. Att få kunna vara ledig med kort 

varsel pga personliga faktorer var betydande. Allt detta var betydelsefullt för 

sjuksköterskornas uppfattning av trivsel på sin arbetsplats men då dessa förmåner beslutas 

på en högre nivå i organisationen uppfattades detta som orealistiska önskemål. 
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6.2.4 Kompetensutveckling 

Att få lära sig mer inom sitt yrke och ta lärdom av det arbete man gör är en trivselfaktor. 

Sjuksköterskorna beskriver även att de vill känna sig stimulerade av arbetet och känna en 

personlig utveckling. Genom att inte alltid riktigt veta vad som kommer att hända med 

patienterna eller vilken behandlingsstrategi som väljs gör att man hela tiden får tänka och 

hålla sig skärpt, detta ger ett kunskapsdjup och lärdom i vardagen.  

Kunnig personal på arbetsplatsen gör också att man blir ett kunskapsstöd för varandra i 

arbetet och att färre saker missas. Kunskap skapar också en trygghet för sjuksköterskan att 

man kan sitt område. Det kan finnas många tankar och tillvägagångsätt i hur man väljer att 

behandla patienterna och genom att lära sig mer om detta fördjupar man sig i sin kunskap. 

Det blir inte tröttsamt och inte samma sak utan det blir utvecklande. Vilka möjligheter som 

ges på arbetsplatsen för vidareutveckling och avancemang är viktigt för trivsel. Genom att få 

möjlighet att gå på kurser gör att sjuksköterskorna får en uppfattning av att de förbättrar sin 

kompetens.  

”vilka möjligheter dom ger mig till att utveckla mig, alltså jag ska inte vara hela tiden en 

allmän sjuksköterska hela tiden, jag vill alltså utvecklas i mitt jobb” informant 10 

 

Man vill inte stanna upp i utvecklingen utan bli säkrare i sin kompetens. Att få fördjupa sig 

inom egna ansvarsområde med ex. introduktionsprogram för nyanställda eller 

avvikelsehantering på sin arbetsplats ger förutom kunskap en ökad förståelse för 

arbetsplatsen. Detta ger en känsla av möjlighet till att kunna vidareutvecklas på sin 

arbetsplats. Även möjlighet till att arbeta på fler än en av enheterna inom 

verksamhetsområdet inom ramen för sin arbetstid ger en ökad kunskap för den egna 

verksamheten och kan vara ett ex på kompetensutveckling för sjuksköterskorna. 

7 METOD DISKUSSION 

Studien genomfördes med en kvalitativ deskriptiv design då syftet var att beskriva 

allmänsjuksköterskors upplevelse av trivsel på arbetet inom den somatiska slutenvården. 

Sjuksköterskornas upplevelser av trivsel är något personligt upplevt som med vald metod kan 

lyftas fram på ett mer djupgående sätt där målet med studien var att finna en djupare 

förståelse för allmänsjuksköterskornas upplevelser av trivsel på arbetet. I inledningsskedet av 

planeringen av studien funderade författaren på att använda sig av en kvantitativ metod med 

enkätundersökning. Denna metod valdes bort då den kvantitativa metoden strävar efter att 

forskaren ställer sig utanför och betraktar objektet i omvärlden och detta skulle begränsa den 

djupgående beskrivningen av sjuksköterskors upplevelse av trivsel som var författarens syfte 

med studien. Val av metod gjordes även med anledning av den tidsram som författaren hade 

för studien och för att en kvantitativ metod skulle innebära att ett större antal respondenter 

skulle behöva ingå i studien för att eftersträva validitet (Olsson, 2010). Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) skall forskaren för att uppnå en god trovärdighet beakta begreppen, 
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giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet vid användandet av en manifest innehållsanalys. 

För att sträva efter en hög giltighet har det varit betydelsefullt att studien grundar sig på en 

deskriptiv metod (Graneheim & Lundman, 2004). Giltigheten av studien anses hög då 

studiens metod väl svarar upp till studiens syfte (Patton, 2015). 

Ett bekvämlighetsurval gjordes bland verksamheter i Skåne då syftet var att beskriva allmän 

sjuksköterskors upplevelse av trivsel på arbetet. Fyra av sex verksamhetsområden valde att 

delta där tio vårdavdelningar tillfrågades inom de fyra verksamhetsområdena. Enhetschefer 

från fem vårdavdelningar besvarade författarens förfrågan, där tio informanter totalt 

intervjuades, alla var positiva till deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetsplatser under arbetstid. Resultatet och generaliserbarheten av denna 

studie kan ha påverkats av att det var enhetschefen på respektive vårdavdelning som 

tillfrågade informanterna om deltagande samt den positiva inställningen till deltagande både 

informanterna och vårdavdelningarna hade. Resultatet av intervjuerna och dess 

generaliserbarhet kan även ha påverkats av att intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplats. Deltagarantalet och informanternas beskrivningar av fenomenet anses dock varit 

tillräckligt beskrivet för att fånga allmänsjuksköterskors upplevelser av trivsel då 

återkommande teman och meningsbärande enheter framträdde ur analysenheten 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Studiens inklusionskriterier valdes för att öka studiens giltighet och med syftet att belysa 

ämnet från många olika perspektiv. Författaren funderade på att utöka exklusionskriterierna 

med ett bestämt antal år på nuvarande arbetsplats för att säkerställa ett visst mått av 

erfarenhet då två informanter hade väldigt kort erfarenhet på nuvarande arbetsplats. En av 

informanterna var nyutexaminerad med endast fyra månaders erfarenhet på arbetsplatsen. 

Denna intervju var även den intervju som tog kortast tid att genomföra men innehållet 

beskriver väl denna sjuksköterskas upplevelse av trivsel på arbetet ändå. Ytterligare en 

informant hade arbetat kort tid, sju veckor, på sin nuvarande arbetsplats. Informanten hade 

dock arbetat som sjuksköterska på annan arbetsplats under två och ett halvt år tidigare och 

hade med det en längre erfarenhet i yrket. Då de båda hade annan arbetserfarenhet från 

vården sedan innan, då detta kriterium inte hade bestämts i förväg, inkluderades alla 

informanterna i materialet. Det stärker även bilden av hur populationen ser ut ute i 

verksamheterna. Analysenheten representerar väl populationen allmänsjuksköterskor då 

informanterna kommit från olika verksamheter, bestått av både män och kvinnor med olika 

erfarenheter och bakgrund (Patton, 2015).  

Tillförlitligheten i analysenheten har tagits i beaktande genom att en frågeguide användes till 

alla intervjuer och utgick ifrån samma frågor som upprepades under intervjuerna för att 

åstadkomma svar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004). En pilotintervju genomfördes för 

att söka svar på om frågeguiden svarade upp till studiens syfte, vilket också är en del i att öka 

tillförlitligheten av studien att testa så att frågeguiden svarar upp till studiens syfte. Då 

frågeguiden svarade upp till syftet så bibehålls den oförändrad och intervjun ingick i 

analysenheten. I frågeguiden fanns en fråga om återhämtning med anledning av studiens 

teoretiska perspektiv KASAM, där hanterbarhet är ett av begreppen för att vidmakthålla 

hälsa (Antonovsky, 1996). Tillförlitlighet har även beaktats genom att intervjuerna 

genomfördes under en kort begränsad tidsperiod (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Författaren var okänd för informanterna både gällande person och tidigare erfarenhet. Då 

författaren får anses som novis i intervjuteknik så kan det ha påverkat djupet i analysenheten 

och tydligheten i de meningsbärande enheterna. Intervjuerna utfördes under en två veckors 

period och ger en beskrivande bild av hur allmänsjuksköterskor upplevde situation utifrån 

aspekten upplevelse av trivsel på arbetet vid detta tillfälle. Under intervjuprocessen 

förbättrades författarens förmåga att återgå upprepande gånger till frågeguiden och 

följdfrågornas djup förbättrades. Rimligheten i antal intervjuer i förhållande till studiens 

omfång var mellan tio till femton intervjuer. Elva intervjuer var inplanerade och tio 

genomfördes, en intervju avbokades av en informant precis innan planerat intervjutillfälle 

p.g.a. rådande arbetsbelastning för informanten. Efter att tio intervjuer hade genomförts och 

analysen påbörjats innehöll analysenheten återkommande fraser och meningar så framstod 

slutligen ett mättat resultat. Författaren beslutade att tillräckligt många intervjuer var 

genomförda för att kunna besvara studiens syfte.  

I den manifesta innehållsanalysen kan det vara svårt att välja ut de meningsbärande 

enheterna. Väljer man för stora enheter riskerar man att de innehåller mer än en företeelse, 

och väljer man för små enheter riskerar man att materialet fragmenteras. I båda fallen kan 

man missa viktig information (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren lyssnade och läste 

upprepade gånger på det verbatimt utskrivna materialet, för att underlätta denna process. 

Det var en utmaning för författaren att kategorisera materialet i distinkta kategorier och 

underkategorier. Detta berodde dels på oerfarenhet av analysmetoden men även på grund av 

djupet i analysenheten. Extra tid lades därför ner på denna delen av analysen. Även 

kategoriindelningen är ett kritiskt moment, och förmodligen det svåraste i hela processen. 

Det var en utmaning för författaren att skapa kategorierna så att de var fullständiga och 

ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till en 

relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i mer än en 

kategori. Trovärdigheten i studien belyses med ett flertal citat tillsammans i subkategori 

texten (Granheim & Lundman, 2004) 

För att öka studiens trovärdighet har författaren haft som ambition att vara transparant av 

studiens tillvägagångssätt och beskrivning av forskningsprocessens alla steg genom studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Patton (2015) belyser vikten av att reflektera om 

förförståelsen. Ibland kan förförståelsen utgöra ett hinder för öppenheten. Genom att 

reflektera, och sträva efter en öppenhet i vad gäller författarens förförståelse i balansen 

mellan tolkning av text och de meningsbärande enheterna i materialet stärks trovärdigheten 

av studien. Studiens överförbarhet är hög då studiens syfte är att beskriva 

allmänsjuksköterskors upplevelser av trivsel på sin arbetsplats och resultatet kan därmed 

vara överförbart på andra arbetsplatser oavsett medicinsk inriktning inom vård och omsorg 

(Graneheim & Lundman, 2004).    
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8 RESULTAT DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av trivsel på 

arbetet inom den somatiska slutenvården. Ur det transkriberade materialet framträdde två 

olika kategorier; Normer och värderingar samt Arbetsförhållanden. Ur dessa kategorier 

framkom ett antal underkategorier; Ett gott arbetsklimat, Meningsfullt att hjälpa andra, 

Rimlig arbetsbelastning, Den fysisk arbetsmiljöns betydelse, Ersättning och förmåner samt 

Kompetensutveckling som beskriver mer detaljerat dess betydelse för allmänsjuksköterskans 

upplevelser av trivsel på arbetet inom den somatiska slutenvården. Informanterna som ingår 

i denna studie ger både en samlad och splittrad bild av sina upplevelser av trivsel på arbetet 

och vilka förutsättningar de har för att trivas på sin arbetsplats. Informanterna beskriver 

välfungerande arbetsplatser gällande ett gott arbetsklimat och arbetsförhållanden men det 

förekommer även beskrivningar där det inte alls fungerar men där sjuksköterskorna 

beskriver vad som behövs för att de ska trivas på sin arbetsplats.  

I kategorien normer och värderingar beskrivs den absolut viktigast faktorn för 

sjuksköterskornas upplevelse av trivsel på arbetsplatsen. Det är det goda arbetsklimatet och 

den arbetskultur som denna underkategori avspeglar sig i, hur kollegorna hjälper och stöttar 

varandra och att samhörigheten på arbetsplatsen är god. Detta resultat stöds av tidigare 

forskning (Ljungblad, 2014; Lavoie-Tremblay, et al, 2008). Utifrån detta reflekterar 

författaren att verksamheternas arbete med normer och värderingar är viktigt för att 

eftersträva trivsamma verksamheter där arbetskulturen och de oskrivna reglerna på 

arbetsplatsen är grunden för ett gott arbetsklimat.    

Att arbetsbelastning och arbetsförhållanden är viktiga trivselfaktorer (Pisanti, 2011) 

bekräftades även av informanterna i denna studie. Alla informanter i denna studie uppgav att 

de trivdes på sina arbetsplatser men för att öka trivsel ytterligare är det viktigt för 

sjuksköterskorna att deras arbetsförhållanden och arbetsbelastningen är tillräckligt 

varierande. Det ska ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter samt att det finns tillräckligt 

med utrymme till eftertanke och reflektion. Sjuksköterskorna hinner inte alltid reflektera 

över trivseln eller vad som sker på arbetsplatsen då det inte finns tid till eftertanke på grund 

av de arbetsförhållande som existerar. Utifrån de kategorier som sjuksköterskorna beskriver 

är avgörande för sin upplevelse av trivsel på arbetet slås författaren av den konflikt som 

sjuksköterskorna kan ställas inför mellan vikten av att det är meningsfullt att hjälpa andra 

och den arbetsbelastning sjuksköterskorna har. Även det faktum som beskrivits i forskning 

om varför man utbildar sig till sjuksköterska i viljan att arbeta med människor, att få vårda 

och göra skillnad för någon annan (Eley,2012). Viljan som sjuksköterskorna har att utföra sitt 

arbete på ett visst sätt går inte alltid att genomföra utifrån de arbetsförhållanden som råder 

för sjuksköterskorna och detta inverkar på deras upplevelse av trivsel. För verksamheterna är 

detta viktiga aspekter att arbeta vidare med i förbättringsarbeten. Men även för lärosätena 

där sjuksköterskorna utbildas behöver detta ämne lyftas upp bland studenterna och 

diskuteras om deras förväntningar på yrket. 

Aiken (2012) belyser lön och utvecklingsmöjligheter som viktiga trivselfaktorer och att 

fördjupa sig inom sitt område beskriver sjuksköterskorna även i denna studie vara viktigt för 

upplevelsen av trivsel men att detta kan vara svårt när de upplever att tid eller tillfälle inte 
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ges för att gå ifrån på arbetstid. Det teoretiska perspektivet (Antonovsky, 1996) som studie 

utgår ifrån visar på dess betydelse av sjuksköterskornas upplevelse av trivsel. Begreppet 

meningsfullt ingår i studiens teoretiska perspektiv och beskrivs av sjuksköterskorna som 

meningsfullt att hjälpa andra under kategorien normer och värderingar. Meningsfullhet har 

även tidigare beskrivits vara en viktig faktor för upplevelse av trivsel (Utriainen, 2014). 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att det är meningsfullt att de gör något för någon 

annan och det ger en känsla av meningsfullhet som skapar trivsel och mervärde för 

sjuksköterskorna. Att arbetet kan vara mer betydelsefullt än arbetsförhållandena för 

upplevelsen av trivsel styrker studiens teoretiska perspektiv (Antonovsky, 1996). Att arbetet 

känns meningsfullt även genom att kunna reflektera med sina kollegor och att själva 

uppdraget är viktigt, medför ett mervärde för den enskilda sjuksköterskan. Hanterbarhet är 

det andra begreppet i teorin (Antonovsky, 1996) där resultatet visar att det är viktigt för 

sjuksköterskornas upplevelser av trivsel att de upplever en hanterbarhet över sin 

arbetsbelastning. Sjuksköterskorna beskriver att en hög arbetsbelastning under längre tid 

kan leda till stress och svårigheter att koppla av från arbetet efter arbetstid. Hälsofrämjande 

coping strategier kan då vara värdefulla för sjuksköterskornas förhållningssätt till begreppet 

hanterbarhet och deras upplevelse av trivsel (Lim, 2010; Ruotsalainen, 2015). 

Arbetsplatserna kan arbeta mer proaktivt genom förbättringskunskap om coping strategier 

som sjuksköterskorna kan använda i sitt arbete för att öka trivsel och hantera den 

arbetsbelastning som sjuksköterskorna ställs inför. Enligt Aiken (2012) var lönen den 

viktigaste trivselfaktorn. Det stärks inte av sjuksköterskornas beskrivningar av deras 

upplevelser av trivsel i denna studie. En av anledningarna till detta kan vara att 

löneutvecklingen har förbättrats betydligt sedan 2012. Lönen och arbetsschema beskrivs 

dock fortfarande vara en trivselfaktor. Det viktigaste för sjuksköterskorna utifrån 

subkategorin lön och förmåner är att sjuksköterskorna kan försörja sig på sitt arbete men att 

en heltidsanställning ger för lite återhämtning utifrån de arbetsschema vården har. 

Sjuksköterskorna beskriver att om de tjänat tillräckligt bra så hade de reducerat sin arbetstid 

då ledighet värderas mer än pengar för att få ihop arbetsliv och privatliv. Detta har betydelse 

för sjuksköterskornas upplevelser av trivsel på sin arbetsplats att de upplever att den 

investering de gör i sitt arbete premieras och värdesätts av arbetsgivaren. För 

sjuksköterskornas trivsel är det viktigt att löneutvecklingen fortsätter att diskuteras ute i 

verksamheterna och att erfarenhet och engagemang premieras. Ett svårare arbete för 

verksamheterna, i att möta sjuksköterskors upplevelse av trivsel, är arbetsschema. För 

trivseln är det viktigt för sjuksköterskorna att få balans i vardagsliv och arbetsliv där 

nuvarande organisation och arbetstider inte möter upp sjuksköterskornas behov och krav. 

Några större skillnader framkom inte av sjuksköterskornas upplevelser av trivsel på arbetet 

beroende på erfarenhet eller kön. En liten skillnad som dock framträdde hos informanterna 

var innebörden av kompetensutveckling. För sjuksköterskor med mindre erfarenhet innebar 

kompetensutveckling det ständiga lärandet i vardagen och att kunna behärska de 

patientkategorier som vårdades på avdelningen. Medans de mer erfarna sjuksköterskor 

efterfrågade fördjupning och vidareutbildning inom sitt kompetensområde.  
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9 SLUTSATS 

För att trivas på sin arbetsplats är det många olika faktorer som spelar in. Trivsel beskrivs 

både utifrån ett personligt perspektiv men även utifrån ett medarbetarperspektiv. Det 

viktigaste är att man trivs i sin yrkesroll och upplever sitt arbete meningsfullt i ett öppet 

klimat där man har stöd och ett nära samarbete med sina kollegor. I arbetet mot trivsamma 

arbetsplatser som främjar hållbara strategier kan arbete som premierar det öppna klimatet 

på arbetsplatsen och förbättringsarbete som stödjer sjuksköterskornas hanterbarhet eller 

handlingsutrymme mot yttre påfrestningar verka för trivsamma arbetsplatser för 

sjuksköterskorna inom den offentliga vården. 

10 VIDARE FORSKNING 

En tänkbar studie för framtiden är en interventionsstudie där sjuksköterskorna erbjuds 

utbildning eller handledning i copingstrategier i syfte att se om deras upplevelser av trivsel på 

arbetsplatsen ökar. Ytterligare en tänkbar studie är att undersöka effekten av utbildning i 

stresshantering under sjuksköterskeutbildningen i syfte att öka trivseln i sjuksköterskeyrket. 
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BILAGA A  

INFORMATIONSBREV OCH SAMTYCKESBLANKETT TILL 

VERKSAMHET/OMRÅDESCHEF  

Till verksamhetschef/ ansvarig  

Informationsbrev om en uppsats där allmänsjuksköterskors trivsel är i fokus. 

Mitt namn är Helena Nilsson och jag tar min magisterexamen vid Mälardalens högskola. Nu 

under våren 2017 skriver jag mitt examensarbete.  

Examensarbetets syfte är att beskriva allmänsjuksköterskors uppfattning av trivsel på 

arbetet. 

Förhoppningen är att studiens resultat kan ge kunskap inom området som kan hjälpa 

verksamheterna i detta hälsofrämjande arbete.  

Problemområde 

Trots att sjuksköterskeutbildning är en attraktiv utbildning och yrkesgruppen möter en 

arbetsmarknad med hög personaltäthet ur ett Internationellt perspektiv upplever 

sjusköterskor i Sverige inte en hållbar arbetssituation. Det förekommer en hög intern 

rörlighet, underbemanning och ojämn arbetsbelastning. Med ett förväntat ökat vårdbehov på 

grund av ökande befolkning är vårdens största utmaning kompetens. Då det finns väldigt lite 

forskning och rapporter om vad sjuksköterskorna själva upplever ger en trivsam arbetsplats 

ur ett hållbart perspektiv behövs detta belysas i denna studie. 

Deltagande  

Du tillfrågas härmed som verksamhet/områdeschef om att låta sjuksköterskor delta i en 

intervjustudie vid ett tillfälle under arbetstid.  

Inklusions kriterierna är sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning inom offentlig 

slutenvård. Urvalet är tänkt att inkludera en heterogen studiepopulation där ålder, kön, 

bakgrund och erfarenhet inom professionen skiljer sig åt. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme, och planeras att i första hand utföras i ett avskilt 

rum på kliniken. Intervjun kommer att spelas in på ljudband och skrivas ut ordagrant. Inga 

enskilda personuppgifter kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet, som kommer 

att presenteras i en uppsats. Datamaterialet kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av dem.    

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att anledning behöver anges.    

Med vänlig hälsning   

 Helena Nilsson Tel: XXX mail: XXX 

Handledare Med Dr, Universitetslektor Helena Lööf Tel: xxxx. Mail: xxxx  



 

 

BILAGA B 

SAMTYCKESBLANKETT TILL DELTAGANDE  

Till informanter  

Informationsbrev om en uppsats där allmänsjuksköterskors trivsel är i fokus. 

Mitt namn är Helena Nilsson och jag tar min magisterexamen vid Mälardalens högskola. Nu 

under våren 2017 skriver jag mitt examensarbete.  

Examensarbetets syfte är att beskriva allmänsjuksköterskors uppfattning av trivsel på 

arbetet. 

Förhoppningen är att studiens resultat kan ge kunskap inom området som kan hjälpa 

verksamheterna i detta hälsofrämjande arbete.  

Problemområde 

Trots att sjuksköterskeutbildning är en attraktiv utbildning och yrkesgruppen möter en 

arbetsmarknad med hög personaltäthet ur ett Internationellt perspektiv upplever 

sjusköterskor i Sverige inte en hållbar arbetssituation. Det förekommer en hög intern 

rörlighet, underbemanning och ojämn arbetsbelastning. Med ett förväntat ökat vårdbehov på 

grund av ökande befolkning är vårdens största utmaning kompetens. Då det finns väldigt lite 

forskning och rapporter om vad sjuksköterskorna själva upplever ger en trivsam arbetsplats 

ur ett hållbart perspektiv behövs detta belysas i denna studie. 

Deltagande  

Du tillfrågas härmed som verksam sjuksköterska att delta i en intervjustudie vid ett tillfälle 

under arbetstid.  

Inklusions kriterierna är sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning inom offentlig 

slutenvård. Urvalet är tänkt att inkludera en heterogen studiepopulation där ålder, kön, 

bakgrund och erfarenhet inom professionen skiljer sig åt. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme, och planeras att i första hand utföras i ett avskilt 

rum på kliniken. Intervjun kommer att spelas in på ljudband och skrivas ut ordagrant. Inga 

enskilda personuppgifter kommer att kunna identifieras i det färdiga resultatet, som kommer 

att presenteras i en uppsats. Datamaterialet kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta 

del av dem.    

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att anledning behöver anges.  

…………………………………………….                                           ………………………………………… 

Med vänlig hälsning   

 Helena Nilsson Tel: XXX mail: XXX 

Handledare Med Dr, Universitetslektor Helena Lööf Tel: xxxx. Mail: xxxx  



 

 

BILAGA C 

FRÅGEGUIDE 

 

Bakgrundsfaktorer 

Kön:______ 

Ålder:_____ 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

– Är du specialistutbildad inom något område som sjuksköterska? 

– Hur länge har du arbetat på din nuvarande akut/vårdavdelning? 

– Hur många procent arbetar du idag? 

 

Ämnesområde 

Sjuksköterskans uppfattning av nuvarande arbetsplats 

- Kan du berätta för mig på vilket vis du uppfattar din nuvarande arbetsplats? 

 

Stödfrågor 

- Kan du berätta mer om detta?  

- Vad tänker du om det? 

- Vad känner du inför det? 

 

Trivsel på nuvarande arbetsplats 

Vad anser du vara väsentligt för att skapa trivsel på din nuvarande arbetsplats? 

Stödfrågor 

- Kan du berätta mer om detta?  

- Vad tänker du om det? 

- Vad känner du inför det? 

 

Återhämtning på nuvarande arbetsplats 

Finns det möjlighet för god återhämtning inom ditt arbete, på din nuvarande arbetsplats?  

Om ja:  

På vilket vis finns det möjlighet till återhämtning på din arbetsplats? 

 



 

 

Stödfrågor 

- Kan du berätta mer om detta?  

- Vad tänker du om det? 

- Vad känner du inför det? 

 

Om inte: 

Stödfrågor  

- Vad tänker du om det? 

- Vad känner du inför det? 

 

Övrigt 

Intervjuaren avslutar med att fråga informanten om hen har något utöver att ta upp samt 

tackar informanten för deltagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 

Eskilstuna Tfn: 016-15 36 
00 

E-post: info@mdh.se 

Webb: www.mdh.se 

 


