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Sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och dess relation till 

extraversion samt socialt stöd  
Katarina Roupé 

 

Arbetstillfredsställelse innebär att en individ känner tillfredsställelse med ett 

flertal aspekter knutna till arbetet, som exempelvis kollegor, lön och 

arbetsuppgifter. Forskning har visat att denna tillfredsställelse kan mätas i 

inre, yttre samt generella dimensioner, vilka kan inverka positivt på 

individers motivation samt välmående. Syftet med studien var att undersöka 

relationerna mellan extraversion, socialt stöd och arbetstillfredsställelsen 

hos sjuksköterskor. Av de 133 sjuksköterskor som valde att delta var 19 

män. Dessa var uppdelade på fyra sjukhus och omfattade 12 olika 

avdelningar i Mellansverige. Deltagarna fick besvara en enkät bestående av 

frågor från (JDC(S) modellen, Big Five Inventory scale samt Minnesota 

Satisfaction Questionnaire scale, vilka behandlade socialt stöd, extraversion 

samt arbetstillfredsställelse. Analysen av materialet utfördes med 

korrelationer samt regressioner, vilket resulterade i slutsatsen att socialt stöd 

har en positiv inverkan beträffande samtliga dimensioner av 

arbetstillfredsställelse hos de deltagande sjuksköterskorna, däremot kunde 

ingen betydelse tillskrivas extraversion gällande inre, yttre eller generell 

tillfredsställelse. 

Keywords: job satisfaction, intrinsic satisfaction, extrinsic satisfaction, 

extraversion, social support 

 

Inledning 

Att arbeta som sjuksköterska innebär både kontakt och omvårdnad av människor som 

befinner sig i olika faser av livet. Denna kontakt och vård innefattar inte bara de patienter som 

behandlas utan även familjer och nära anhöriga till dessa, vilka likaså kan vara i behov av 

stöd i olika situationer. Arbetsuppgifterna som är många och varierande utförs både 

individuellt av sjuksköterskan samt i form av team där andra sjuksköterskor och läkare ingår. 

Vikten i arbetet ligger i att försöka urskilja samt förhindra uppkomst av sjukdomar, men 

likaså i att motivera individer till ett fortsatt hälsosamt leverne (Vårdförbundet, 2014).   

Den svenska sjukvården har tidigare beskrivits utifrån en historia av omfattande belastning 

samt rapporterad utbrändhet hos de anställda, och en betydande del av dessa anställda är 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 1996). I en undersökning kring den rådande tillgången på 

läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandhygienister gjord av Socialstyrelsen (2012) 

framvisades det växande behovet av sjukvårdspersonal i Sverige. Däribland behandlas den 

brist av sjuksköterskor som råder, vilket dessutom är något som spås öka fram till 2023. En 

förklaring till detta är den ständigt växande befolkningen i Sverige, samt den likaså stigande 

medellivslängden hos innevånaren som resulterar i att efterfrågan av sjukvård från patienter 

ökar. Rapporten för även fram att efterfrågan i många landsting idag vida överstiger de 

tillgångar som finns inom yrkeskategorin sjuksköterskor. Utifrån denna information kan 

enbart antaganden göras om huruvida dessa faktorer kan komma att påverka de redan 

befintligt anställda sjuksköterskorna i framtiden. Vad som dock framkommit i en kontext av 

sjukvårdsorganisationer är den psykosociala arbetsmiljöns betydande, och dess positiva 
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inverkan på sjuksköterskors upplevda arbetstillfredsställelse (Jönsson, 2012). Hög grad av 

arbetstillfredsställelse har även förklarats utifrån samband med andra gynnsamma effekter, så 

som psykisktvälmående och arbetsmotivation (Fernet, 2013). Vilket ger en hänvisning till 

vilken betydelse begreppet arbetstillfredsställelse kan innebära i diskurser beträffande 

organisationsklimat och de anställdas välmående. 

 

Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse kan definieras utifrån den tillfredställelse en individ känner kring de 

aspekter som är relaterade till arbete (Wright, Cropanzano & Bonett, 2007). Det vill säga 

sådant som rör den anställdes arbetsuppgifter, kollegor, lön samt ledarskapet på dennes 

arbetsplats, och har med andra ord ingenting att göra med den belåtenhet en individ kan 

uppleva beträffande livet i stort (Wright, 2005, refererat i Wright et al., 2007). Begreppet 

arbetstillfredsställelse kan förklaras utifrån tre olika dimensioner, den inre -, yttre – och den 

generella tillfredsställelsen i relation till arbetsplatsen. Inre tillfredställelse kan förklaras 

utifrån de faktorer som rör arbetet, exempelvis en arbetsuppgifts autonomi, variation samt 

huruvida arbetet känns intressant eller inte. Den yttre tillfredsställelsen innefattar själva 

kontexten av arbetsutförandet, vilket innebär sådant som känslor av säkerhet gällande arbetet, 

den erhållna lönen samt hur relationer till kollegor uppfattas. Den generella tillfredsställelsen 

är som namnet antyder mer övergripande och innehåller aspekter från både inre – och yttre 

faktorer tillsammans (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Huruvida det finns några 

skillnader gällande mäns och kvinnors grad av arbetstillfredsställelse har undersökts med 

varierande resultat, men enligt Wilks och Neto (2012) som undersökt relationerna mellan 

ålder, kön och arbetsrelaterat välmående, kan inget stöd ges för att där finns några skillnader 

mellan mäns och kvinnors arbetstillfredsställelse. De noterade däremot att där fanns ett 

samband mellan ålder och den upplevda graden av arbetstillfredsställelse med förklaringen att 

äldre individers attityd gentemot arbetet var bättre än yngres, vilket de menar kan bero på 

högre befattningar som kan komma med stigande ålder och att äldre därmed upplever mer 

trygghet kopplat till arbetet gällande exempelvis lön och erhållandet av fast tjänst.   

Jönsson (2012) utförde en longitudinell studie mellan 2002 och 2009 där 

arbetstillfredsställelsen hos läkare och sjuksköterskor i Sverige undersöktes, i vilken hon fann 

att sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse i själva verket hade ökat mellan dessa årtal. Dock 

angavs betydelsen gällande ytterligare behov av förändringar för de anställda inom 

sjukvårdsorganisationer, så att det i framtiden kan generera i ännu bättre resultat. I studien 

framvisades likaså vikten av den psykosociala arbetsmiljön och dess samband med 

arbetstillfredsställelse hos de anställda. Stöd för att arbetsmiljön är ett centralt begrepp vid 

arbetstillfredsställelse fås även från Harris, Winskowski och Engdahl (2007), och likaså från 

Gardulf et al. (2008) vars studie undersökte vilka faktorer som kunde relateras till svenska 

sjuksköterskors upplevda arbetstillfredsställelse. Vad som dock framkom var dock att enbart 

en femtedel av de sjuksköterskorna som deltog kände sig nöjda med sin aktuella 

arbetssituation, resterande sjuksköterskor rapporterade missnöje inför situationen på arbetet 

och dess psykosociala miljö.        

Studier som gjort undersökningar i anknytning till arbetstillfredsställelse och aspekter av 

dess betydelse för både anställda och organisationer är många, och faktorer som undersökts 

kopplat till detta område är exempelvis ifall arbetstillfredsställelse kan anses vara en indikator 

på en ökad arbetsmotivation, ett större välmående och/eller prestation hos den anställde. 

Enligt Wright et al. (2007) så finns där ett positivt samband mellan dessa faktorer, men de 

understryker också att detta likaså är kopplat till individens psykiska välmående. Det har även 

påvisats att arbetstillfredsställelsen har en tendens att vara som högst vid en individs 
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nyanställning och fram till de sex första månaderna, för att därefter visat sig ha en benägenhet 

att sjunka (Boswell, Shipp, Payne & Culbertson, 2009). Den kan med andra ord beskrivas 

som föränderligt över tid. En orsak till detta enligt Boswell et al. (2009) är att individer som 

nyligen blivit anställda på en arbetsplats går in för sitt arbete med en större optimism och 

positivism än de som arbetat under en längre period på samma ställe. De jämför detta 

fenomen med vad de kallar smekmånadsfas, och kan förstås utifrån de starka känslor som 

utspelar sig mellan ett nyförälskat par när allt är nytt, för att sedan minska med tiden då de lärt 

känna varandra grundligare. 

 

Extraversion och arbetstillfredsställelse 

Det finns ett flertal teorier och antaganden kring personlighet och vad som egentligen avgör 

dess kärna, samt vad som påverkar bildandet utav den. Vad som skiljer dessa teorier åt ligger i 

de förklaringar kring vilken eller vilka faktorer som är centrala för en individs personlighet. 

Exempel på detta är huruvida biologi, erfarenheter eller uppväxt är avgörande för en individs 

personlighet. Big Five som grundades av Tupes och Christal i början av 60- talet, 

sammanbinder och behandlar flera av dessa olika perspektiv i en (Mcrae & Costa, 2013).  

Modellen förklarar personlighet som grundat i det biologiska arvet, vilket i sin fortsatta 

bildning influeras av individens uppväxt men likaså av de erfarenheter som denne erhåller i 

livet (Zakrisson, 2010). Big Five innefattar dimensionerna: extraversion (utåtriktning), 

agreeableness (vänlighet), openness (öppenhet), conscientiousness (noggrannhet) och 

neuroticism (emotionell instabilitet). Enligt modellen består en individs personlighet av alla 

dessa fem dimensioner som kan anses vara universala, fast i olika höga nivåer/grader vilka 

tillsammans utgör dennes unika personlighet (Mcrae & Costa, 2013).  Extraversion, har 

tidigare använts i studier som undersöker samband mellan personlighet, individers 

tillfredställelse på arbetsplatsen samt sociala kontexter kopplat till detta (Judge, Heller & 

Mount, 2002).   

Definitionen av en person som är extravert är att den är utåtriktad, social, aktiv, optimistisk 

och pratsam. Denne tycker om att ha roligt samt visar en tillgivenhet till sin omgivning. 

Dimensionen av extraversion handlar med andra ord bland annat om en individs grad av 

interpersonella relationer, men även dess behov utav stimulans och aktivitet, och likaså dess 

njutningsförmåga.  En individ med låga nivåer av extraversion benämns som introvert och är i 

skillnad mot den extraverte istället reserverad, tystlåten och tillbakadragen till sin natur. En 

introvert persons relation till dessas omgivning kan förstås utifrån en större komplexitet, vars 

karaktärsdrag speglas av asocialitet till skillnad mot den extravertes (Zakrisson, 2010).  

    Några som gett stöd för att extraversion har en stark koppling till den upplevda 

arbetstillfredsställelsen är forskarna Judge et al. (2002) som i en meta-analys undersökte 

relationerna mellan Big Five personligheterna och arbetstillfredsställelse. De förklarar 

relationen mellan extraversion och arbetstillfredsställelse genom att individer med höga 

nivåer av extraversion anses mer benägna att delta i sociala situationer och även uppfattas 

som lyckligare individer. Detta kan vara en förklaring till att de tar sig an arbetsuppgifter och 

aspekter kopplat till arbetet med en större portion optimism och därmed också upplever mer 

tillfredsställelse i relation till arbetet. Även Scollon och Diener`s (2006) studie visar på 

resultat i denna riktning, då de i sin undersökning kom fram till att där kunde utläsas ett 

samband mellan arbetstillfredsställelse och en individs nivåer av extraversion. Studien gav i 

likhet med Allik, Realo och McCrae (2013) tillika stöd för att graden av extraversion hos en 

individ kan variera över tid. Eller bättre förklarat att där kan förekomma en minskning i en 

individs nivåer av extraversion i förhållande till arbetet, samt att detta även kan resultera i en 
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viss förändring utav personlighetsdrag i takt med den stigande åldern. Vilket kommer av att 

uppsatta mål samt faktorer som är viktiga för en individ i livet förändras ju äldre den blir.  
 

Socialt stöd och arbetstillfredsställelse 

Socialt stöd kan definieras utifrån en individs intention att hjälpa någon annan. Vilket kan 

innebära och omfatta sådant som att erbjuda en kollega hjälp med att utföra arbetsuppgifter 

eller att agera som ett mentalt stöd gentemot en annan individ. Socialt stöd kan förstås utifrån 

olika kategorier, vari skillnaderna mellan dessa ligger i varifrån stödet kommer samt hur det 

erhållna stödet ser ut (Deelstra et al., 2003). 
Resultaten kring det sociala stödets betydelse för arbetstillfredsställelse har varit av 

varierande art. Orsaken till detta kan vara att variabeln socialt stöd kan ses utifrån ett flertal 

perspektiv och mätas i olika aspekter. En förklaring är exempelvis att stödet kan komma ifrån 

olika riktningar, både i form av kollegor men även från arbetsledare samt chefer på 

arbetsplatsen (Wright et al., 2007). Harris et al. (2007) menar dock att det finns ett märkbart 

samband mellan just det sociala stödet på arbetsplatsen och den anställdes 

arbetstillfredsställelse. Socialt stöd har dock inte enbart beskrivits som något positivt, utan 

kan likväl leda till negativa reaktioner hos mottagare av detta. Vilket kan förstås utifrån en 

situation där en individ får socialt stöd trots att denne inte upplever att den är i behov av det, 

vilket resulterar i att stödet istället känns påtvingat. Det finns likaså indikationer på att socialt 

stöd på arbetsplatser i större utsträckning genererar i negativa reaktioner hos anställda, än vad 

uteblivet stöd i själva verket ger (Deelstra et al. 2003). 
Utifrån diskurser utav stress i anknytning till sjukvårdsorganisationer, har studier visat att 

det sociala stödet på arbetsplatsen kan resultera i positiva effekter, och har bland annat 

påvisats sänka sjuksköterskors stressnivåer (Teo, Yeung & Chang, 2011). Det har även 

föreslagits att den sociala kontexten inom arbetsplatsen kan relateras till ytterligare aspekter 

utöver denna stressreducering hos den anställde, exempel på detta är förhöjd 

arbetstillfredsställelse (Harris et al., 2007), men också i effekter utav ökning i 

arbetsmotivation hos den anställde (Fernet, 2013). Dock kan relationen mellan socialt stöd 

och arbetstillfredsställelse förstås utifrån att de båda påverkar varandra (Teo et al., 2011). 

Detta genom att en individ som upplever stor arbetstillfredsställelse tillika är mer social, och 

därmed deltar  i fler sociala situationer då de mår bättre än individer som upplever lägre 

grader av arbetstillfredsställelse. Dessa kan istället antas reagera genom att undvika socialt 

deltagande då de inte mår bra. Förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och socialt stöd 

skulle med andra ord kunna beskrivas som antingen en positiv eller en negativ spiral, som kan 

påverka varandra i båda riktningar. 

Forskning kring extraversion och dess relation till socialt stöd har påvisat att individer med 

höga nivåer av extraversion omger sig med större sociala nätverk, till skillnad mot exempelvis 

introverta (Pollet, Roberts & Dunbar, 2011). En förklaring till att det förehåller sig så är att 

extraverta är duktiga på att använda sig av sina sociala förmågor, samt har förmågan att också 

ta tillvara på de kontakter de skapar på ett effektivt sätt. Bättre förklarat har alltså individer 

med extraverta karaktärsdrag större förutsättningar att erhålla socialt stöd från sin omgivning 

då det finns indikationer på att dessa personer är mer benägna att söka hjälp ifrån sina sociala 

nätverk när så behövs (Pollet et al., 2011). Judge et al. (2002) menar att detta i sin tur kan 

generera i större psykologiskt välmående hos individen, som sedermera även kan leda till en 

ökad grad av arbetstillfredsställelse. Med denna beskrivning sammanbinds likaså de tre 

begreppen extraversion, socialt stöd samt arbetstillfredsställelse och de relationer som kan 

förekomma mellan dessa blir synlig. 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan extraversion, socialt stöd på 

arbetsplats och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Arbetstillfredsställelse analyseras i 

studien utifrån tre olika dimensioner, den inre, den yttre och den generella tillfredställelsen. I 

frågeställningen benämns dock dessa tre tillsammans som arbetstillfredsställelse. Intentionen 

med studien är att den ska fungera som ett bidrag till framtida forskning, men likväl som ett 

komplement till befintliga studier i ämnet. Ur ett allmännyttigt perspektiv kan studien även 

verka utifrån ett kunskapsgenererande syfte, genom att skapa förståelse hos 

sjukvårdsorganisationer. Så att de därmed kan förbättra arbetstillfredsställelse hos de anställda 

genom främjande av den psykosociala arbetsmiljön samt skapandet av positiva sociala 

relationer. Utifrån ett längre tidsperspektiv kan likaså patientkategorin tas i beaktning, då 

sjukvårdspersonalens välmående visat sig ha en gynnsam effekt på dess bemötande samt 

omvårdnad av patienter (Wells, Manuel & Cunning, 2011).  
Följande frågeställningar undersöktes: 

 

 

1. Hur ser relationen ut mellan ålder och arbetstillfredsställelse? 

2. Hur ser relationen ut mellan anställningstid och arbetstillfredsställelse? 

3. Hur ser relationen ut mellan extraversion och arbetstillfredsställelse? 

4. Hur ser relationen ut mellan socialt stöd och arbetstillfredsställelse? 

5. Hur stor del av variationen med avseende på arbetstillfredsställelse kan förklaras av 

variablerna ålder, anställningstid, extraversion samt socialt stöd? 

 

 

Metod 

Deltagare 

Vid utförandet av studien användes en kvantitativ metod. Av de totalt 455 enkäter (både i 

pappers - och webbformat) som delades ut till sjuksköterskor anställda inom fyra stora 

sjukhus i mellersta Sverige valde 138 av dem att delta i studien, fem av dessa togs sedermera 

bort från studien på grund av ofullständig ifyllnad av enkäter. Detta resulterade i totalt 133 

deltagare, och en svarsfrekvens på 29 %. De deltagande sjuksköterskorna bestod av 114 (85,7 

%) kvinnor, och 19 män (14,3 %), vilka alla befann sig i ett ålderspann mellan 21- 62 år, med 

ett medelvärde på 39 år och en standardavvikelse på 11,9 år. Uppdelningen av 

anställningsform såg ut enligt följande, 112 (84,2 %) arbetade heltid, och 21 (15,8 %) deltid. 

Totalt 33 (24,8 %) angav att de arbetat mindre än ett år och 100 (75,2 %) av respondenterna 

hade arbetat längre än ett år. 
I studien fanns sjuksköterskor från 12 avdelningar/mottagningar av varierande storlekar 

representerade. Dessa bestod av Akutvård, VO internmedicin, Urologmottagning, Medicinsk 

akutvård, Infektion, Vårdavdelning infektion, VO specialistvård, Familjehälsa, Hud, Ögon, 

Venhälsan samt Dagkirurgiskt centrum. 
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Material 

Studiens mätinstrument bestod av en enkät innehållande 38 frågor, vilka delades in i fyra 

olika delar. Delarna bestod av bakgrundsfrågor, socialt stöd, extraversion samt 

arbetstillfredsställelse.  

Bakgrundsfrågor. Enkätens första del innehöll fyra bakgrundsfrågor, vilka behandlade 

bakgrundsvariablerna ålder, kön, huruvida respondenten arbetade heltid eller deltid, samt om 

respondenten varit anställd på arbetsplatsen mindre eller mer än ett år. Dessa frågor användes 

dels för att beskriva deltagarna, men ålder och anställningstid valdes även att användas som 

variabler i databearbetningen. Vid analysen kodades mindre än ett år med 0, och längre än ett 

år med 1.  

Socialt stöd på arbetsplats (enligt (JDC(S) modellen från Stockholmsundersökningen 1, 

1991, 1993). I del två användes denna skala för att mäta prediktorvariabeln socialt stöd på 

arbetsplats. Skalan innehåller sex påståenden av typen ”jag trivs med mina arbetskamrater” 

och ”det är en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats” Påståendena besvaras med 

hjälp av en fyragradig likerts skala, med svarsalternativen 1 (stämmer helt och hållet), 2 

(stämmer ganska bra), 3 (stämmer inte särskilt bra) och 4 (stämmer inte alls). Vid varje svar 

på ett påstående erhölls poäng mellan ett och fyra, med ett minimalpoäng på sex, och ett 

maximalpoäng på 24. Ett summaindex beräknades för frågorna, och då skalan var spegelvänd 

vändes poängen till det motsatta, det vill säga 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2 och 4 = 1. Därefter räknades 

medelvärdesindex ut genom att dividera summan med antalet frågor. Höga poäng indikerade 

på hos hög nivå av upplevt socialt stöd på arbetsplats hos respondenten . Det beräknade 

Cronbach´s alfa för skalan i denna studie uppmättes till .69. 

Big Five Inventory (BFI). Skalan består av 44 items som innehåller påståenden kring 

personlighet, varav åtta av dessa användes i undersökningen för att mäta prediktor variabeln 

Extraversion. Skalan finns i två storlekar varav frågorna från den korta versionen som 

översatts från engelska till svenska vid Uppsala Universitet (Claesson, Persson & Akrami, 

2001, refererat genom Zakrisson, 2010) användes i detta fall. Svaren mättes på en femgradig 

skala mellan 1 (stämmer absolut inte) och 5 (stämmer absolut), och var av typen ”Jag ser mig 

själv som någon som är pratsam” och ”Jag ser mig själv som någon som är utåtriktad, 

sällskaplig”. För varje svarat påstående erhölls poäng mellan ett och fem. Minsta möjliga 

poäng för denna skala var åtta, med en maximalpoäng på 40. Ju högre poäng en deltagare 

erhöll desto högre nivåer av personlighetsdimensionen Extraversion hade tillika deltagaren. 

Summaindex beräknades och en omvänd kodning gjordes för frågorna 6 (fråga två i denna 

studie), 21 (fråga fem i denna studie) och 31 (fråga sju i denna studie). Därefter räknades 

medelvärdesindex ut genom att dividera den uträknade summan med det totala antalet frågor i 

denna del. I detta fall blev värdet på Cronbach´s alfa .74. 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). Del fyra innefattade denna skala som 

utformats av Weiss (1967), vilken användes för att mäta den beroende variabeln 

Arbetstillfredsställelse. Vid aktuell analys användes MSQ short-form, vilken sammanfattas av 

20 items som avser att mäta inre, yttre och generell tillfredställelse. Sammanlagt tolv frågor 

mäter den inre tillfredställelsen, den yttre tillfredsställelsen mäts av sex påståenden och 

skalans alla 20 frågor mäter tillsammans den generella tillfredsställelsen på arbetsplatsen. 

Påståendena var av typen ”Det sätt som mins arbetskollegor kommer överens med varandra” 

och ”Den uppskattning jag får när jag gör ett bra jobb”, vilka besvarades på en femgradig 

likerts skala från 1 (mycket otillfredsställd) till 5 (mycket tillfredsställd), och för varje svarat 
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påstående erhölls poäng mellan ett och fem. Summaindex beräknades för den inre 

tillfredsställelsen med frågorna 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 och 20. Yttre tillfredsställelse 

räknades ut med frågorna 5, 6, 12, 13, 14 och 19, samt den generella tillfredsställelsen med 

samtliga påståenden i skalan. Därefter beräknades tre olika medelvärdesindex ut, ett för Inre, 

ett för yttre och ytterligare ett för den generella tillfredsställelsen genom att dividera den 

totala summan för varje del med antalet frågor delen bestod av.  Minimumpoäng för delen 

som avsåg mäta inre tillfredsställelse var 12 och maxpoängen 60, med beräknad Cronbach´s 

alfa .80 . För påståendena som avsågs mäta yttre tillfredsställelse var de lägsta poängen som 

gick att erhålla 6, och maxpoängen var 30, med en Cronbach´s alfa på .81. På den del som 

behandlade den generella tillfredsställelsen gick minimum 20, och max 100 poäng att erhålla. 

Höga poäng indikerade på högre känsla av tillfredsställelse på arbetsplatsen än låga poäng. 

Låga poäng vid summering visade istället på låga nivåer av arbetstillfredsställelse hos 

deltagaren. Det beräknade Cronbach´s alfa blev för denna del .87. 

 

Procedur 

Innan enkäten delades ut genomfördes en pilotundersökning, där den sammansatta enkäten 

testades av tre personer för att ta reda på tidsaspekten för ifyllandet, samt för att se huruvida 

det skulle uppstå problem kring förståelsen av instrumentets frågor. För att öka studiens 

förutsättningar till generalisering på en övrig population av sjuksköterskor försökte ett så brett 

urval som möjligt nås. Detta utfördes genom att verksamhetschefer på 

avdelningar/mottagningar inom sju stora sjukhus i Mellansverige inledningsvis kontaktades. 

Kontakten skedde via mejl, där studien kort presenterades och godkännande gällande 

enkätutdelning till sjuksköterskorna på dessa avdelningar efterfrågades.  

Vid två tillfällen delades enkäten ut till avdelningar, och under ett av dessa tillfällen deltog 

undertecknad på ett personalmöte där en kort presentation kring studien och de etiska 

aspekterna kring deltagande så som frivillighet, att deltagarnas identiteter skulle förbli 

anonyma för författare samt läsare av aktuell uppsats. Även konfidentialitet förklarades, vilket 

avser att behandlingen av insamlad data sker på ett säkert sätt. All information som lämnades 

vid mötet fanns även skriftligt med i enkäten, där de deltagande likaså tackades för sin 

medverkan. Därefter delades enkäterna ut i personalfack tillhörande de anställda 

sjuksköterskorna. Vid andra tillfället delades enkäterna ut till deltagarna via 

sjuksköterskecheferna på avdelningarna. Ifyllda svar lades av deltagarna i de lådor som 

lämnats kvar för ändamålet. Lådorna samlades sedermera in veckan därpå. 

På grund av ett inledande lågt deltagande utformades sedermera en webbenkät, vilken 

skickades till sjuksköterskor med mejl via verksamhetscheferna på de aktuella avdelningarna. 

Med webbenkäten följde en kort presentation om studien i likhet med den som gjordes 

muntligt vid tidigare utdelning gällande frivilligheten i att delta, samt att det material som 

samlades in i samband med studien skulle behandlas anonymt. De ifyllda svaren returnerades 

sedan anonymt till den plattform som skapades i syfte för undersökningen. Med hjälp av detta 

tillvägagångssätt kunde därmed en större målgrupp nås. 
 

 

Databearbetning 

Insamlad data bearbetades genom tillämpning av det statistiska dataprogrammet SPSS. 

Medelvärden samt standardavvikelser beräknades för var och en av de tre skalorna. Pearson 

produktmomentkorrelationskoefficient utfördes för att besvara frågeställning 1, 2, 3 och 4. 
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För att besvara frågeställning 5 utfördes tre hierarkiska multipla linjära regressionsanalyser, 

en vardera för de tre dimensionerna av arbetstillfredsställelse. Dessa genomfördes i fyra steg 

vardera, i steg ett undersöktes hur bakgrundsvariabeln Ålder påverkade variationen i 

kriterievariabeln arbetstillfredsställelse, i steg två lades bakgrundsvariabeln Anställningsstid 

till, i steg tre lades prediktorvariabeln Extraversion till, och i steget lades prediktorvariabeln 

Socialt stöd till. 

 

Resultat 

Resultaten för frågeställningarna ett till och med sex kan avläsas i Tabell 1. Den enda 

frågeställning som gav ett signifikant resultat var frågeställning fyra beträffande Socialt stöds 

relation till de tre dimensionerna av Arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor. Där ett starkt 

signifikant stöd angavs för samtliga dimensioner, Generell tillfredsställelse (p <.001), Inre 

tillfredsställelse (p <.001) samt Yttre tillfredsställelse (p <.001). Vilket antyder att 

sjuksköterskor som angivit hög grad av socialt stöd på arbetsplatsen även angivit höga nivåer 

av arbetstillfredsställelse.  

Inget stöd kunde däremot ges till frågeställning ett gällande relationen mellan Ålder och 

Generell tillfredsställelse (p = .758), Inre tillfredställelse (p = .694) eller Yttre tillfredsställelse 

(p = .725). Detsamma gällde för frågeställning två, beträffande samband mellan 

Anställningstid och Generell tillfredsställelse (p = .147), Inre tillfredsställelse (p = .117) eller 

Yttre tillfredsställelse (p = .208). Angående samband mellan Extraversion och 

Arbetstillfredsställelse kunde inte heller något sådant förklaras rörande Generell 

tillfredsställelse (p = .134), Inre tillfredsställelse (p = .133) samt Yttre tillfredställelse (p = 

.329).  
 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna och deskriptiv statistik 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1.Ålder 39.52 11.91 -       

2.Anställningstid
a 

1.75 0.43 .45** -      

3.Extraversion 3.51 0.56 .05 .05 -     

4.Socialt stöd 3.17 0.39 -.05 -.10 -.03 -    

5.Generell 

tillfredsställelse 

3.69 0.49 -.03 -.13 .13 .51** -   

6.Inre 

tillfredsställelse 

4.04 0.45 -.03 -.14 .13 .33** .54** -  

7.Yttre 

tillfredsställelse 

3.07 0.77 -.03 -.11 .09 .50** .86** .54** - 

Not. N = 133.  *p < .05, **p < .01. 

 
a  

Mindre än ett år kodades med 0 och längre än ett år kodades med 1. 

 

 

 

Utöver frågeställningarna kunde det även mellan dimensionerna Generell, Inre – och Yttre 

tillfredställelse registreras ett positivt signifikant samband (p < .001),  vilket antyder att 

sjuksköterskor som skattat höga nivåer på en av de tre dimensionerna av 

Arbetstillfredsställelse även angivit höga nivåer på de två andra dimensionerna. 
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För att besvara frågeställning fem utfördes tre regressionsanalyser vars resultat går att läsa 

i Tabell 2. Samtliga modeller gavs statistiskt stöd, Generell tillfredsställelse (F4,128 = 12,8, p < 

.001) där den totala variansen kunde förklaras med 29%, Inre tillfredsställelse (F4,128  = 5,13, p 

= .001) där totalt 14% av variansen förklarades. Modellen för Yttre tillfredsställelse (F4,128 = 

7.36, p < .001) förklarade totalt 26% av variationen. I första steget mellan Ålder och 

Anställningstid kunde dock ingen varians förklaras i någon av modellerna, Generell 

tillfredsställelse (p = .758), Inre tillfredsställelse (p = .694) och Yttre tillfredsställelse (p = 

.725). När sedan Anställningstid lades till i steg två kunde viss varians förklaras i alla 

modellerna. Beträffande den Generella tillfredsställelsen kunde ytterligare en icke signifikant 

ökning med 2 % av variationen förklaras (p = .143), detta gällde även den Inre 

tillfredsställelsen (p = .121). I modellen för Yttre tillfredsställelse förklarades en något mindre 

varians med 1 % (p = .219). När tillägget av Extraversion gjordes i steg tre kunde en icke 

signifikant ökning med ytterligare en förklaring av 1 % varians göras i samtliga modeller. 

Generell tillfredsställelse (p = .187), Inre tillfredsställelse (p = .187) och Yttre 

tillfredsställelse (p = .408). I det fjärde och sista steget visade samtliga modeller på 

signifikanta ökningar när Socialt stöd lades till (p < .001). I modellen för Generell 

tillfredsställelse förklarades 26 % av variationen, Inre tillfredsställelse med 11 % och 

modellen för Yttre tillfredsställelse förklarades med ytterligare 24 %. Dessa resultat indikerar 

att sjuksköterskor som angivit högre nivåer av upplevt socialt stöd också anger högre grad av 

Generell, Inre – samt Yttre tillfredställelse på arbetsplats, vilket likaså ger stöd åt de 

riktningar som kunde noteras i korrelationsanalyserna.    
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Tabell 2 

Regressionsanalyser för inre -, yttre – och generell tillfredsställelse 
      

             Generell 

tillfredsställelse 

                           

        Inre 

tillfredställelse 
            

              

Yttre 

tillfredställelse      

 

     Steg1 Steg2 Steg3  Steg4   Steg1 Steg2 Steg3 Steg4  Steg1 Steg2  Steg3 Steg4 

Variabel β
a 

β β β   β β β β   β  β β β 

Steg 1:               

Ålder
 

-.03 .04 .02 .02  -.03 .03 .02 .02  -.03 .02 .02 .01 

Steg 2:               

Anställningstid
b 

 -.14 -.13 -.07   -.15 -.13 -.01   -.12 -.11 -.05 

Steg 3:               

Extraversion
 

  .12 .14    .12 .13    .07 .09 

Steg 4:               

Socialt stöd
 

   .51**     .33**     .49** 

Modellsammanfattning               

F-värde .01 1.13 1.35 12.80**  .16 1.30 1.46 5.13**  .13 .83 .78 11.20** 

(df)                                1,131     2,130    3,129 4,128  1,131 2,130 3,129 4,128  1,131 2,130 3,129 4,128 

R
2 

.00 .02 .03 .29  .00 .02 .03 .14  .00 .01 .02 .26 

  R
2  .02 .01 .26**   .02 .01 .11**   .01 .01 .24** 

Not. N = 133. *p < .05, **p < .01.  
a       

β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b
    Mindre än ett år kodades med 0 och längre än ett år  kodades med 1.     
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka relationen mellan arbetstillfredsställelse, med avseende på 

inre -, yttre – samt generell tillfredsställelse, extraversion samt socialt stöd hos sjuksköterskor. 

Detta gjordes med hjälp av fem frågeställningar, varav den enda där signifikanta samband 

kunde noteras var socialt stöd relaterat till arbetstillfredsställelse. 

 I den första frågeställningen undersöktes relationen mellan ålder och inre -, yttre- och 

generell tillfredsställelse och studiens resultat gällande detta visade att där inte fanns något 

samband, vilket dock kan bero på att medelåldern för de deltagande sjuksköterskorna var 39 

år, vilket konstaterats av Wilks och Neto (2012) är en ålder då individer är som minst nöjda 

beträffande sina arbetssituationer. En förklaring till detta kan vara att sjuksköterskorna i 

denna ålder befinner sig i en livssituation där familjebildning, strävan efter bättre och tryggare 

arbetsvillkor kan generera i upplevelser av frustration och otrygghet, som i sin tur kan leda till 

sämre tillfredsställelse relaterat till arbetet (Wilks & Neto, 2012).  

Resultatet beträffande anställningstid och dess relation med de tre dimensionerna av 

arbetstillfredsställelse kunde inget samband noteras mellan någon av dem, och därmed kunde 

inte Boswells et al. (2009) beskrivning beträffande smekmånadsfas stödjas. Dock kan 

anställningstiden i denna undersökning ses ur en ålderskontext, det vill säga att de 

sjuksköterskor som arbetat mindre än ett år tillika är yngre än de sjuksköterskor som arbetat 

längre än ett år. Med tanke på att de respondenter som arbetat mindre än ett år också var 

betydligt mindre 24,8 % jämfört med de 75,2 % som angivit att de arbetat längre än ett år, så 

skulle samma förklaring som tidigare gjorts beträffande ålder och arbetstillfredsställelse som 

konstaterats av Wilks och Neto (2012) kunna vara aktuell även här.  

Inget samband kunde noteras mellan extraversion och inre -, yttre – eller generell 

tillfredsställelse bland sjuksköterskorna, vilket innebär att nivåerna av extraversion hos 

sjuksköterskorna inte visade sig ha någon betydelse för den arbetstillfredsställelse de hade, i 

motsats till Scollon och Diener´s (2006) resultat som visade att där förekom en relation 

mellan graden av extraversion och arbetstillfredsställelse. 

Huruvida socialt stöd kunde relateras till sjuksköterskors grad av inre -, yttre - samt 

generell tillfredsställelse kopplat till arbetet visade på starka positiva samband mellan 

samtliga dimensioner, vilket i detta fall indikerar att sjuksköterskornas upplevda 

arbetstillfredsställelse gällande inre faktorer, yttre faktorer samt generellt påverkades positivt 

av det sociala stödet på arbetsplatsen. Förklaringen till resultatet skulle utifrån detta kunna 

vara att sjuksköterskorna via det sociala stödet på arbetsplatsen upplever att de kan hantera 

och ventilera stressiga och jobbiga situationer kopplat till arbetet på ett bättre sätt, och därmed 

även uppleva ett större välmående (Teo et al., 2011). Detta resultat ger likaså stöd för Harris 

et al. (2007) påstående kring det sociala stödets betydande samt positiva påverkan på 

individers upplevda arbetstillfredsställelse. 

Ytterligare ett samband utöver frågeställningarna kunde utläsas beträffande samband 

mellan inre -, yttre - och generell tillfredställelse. De sjuksköterskor som upplevde höga 

nivåer av en av dessa dimensioner angav även höga nivåer av de två andra. Detta skulle kunna 

förklaras av Teo et al. (2011) slutsats gällande betydelsen av en individs psykiska välmående 

för att denne ska uppleva arbetstillfredsställelse. Utifrån denna förklaring kan de respondenter 

som angivit hög grad av arbetstillfredsställelse antas vara psykiskt välmående, vilket därmed 

skulle kunna resultera i att de upplever en generell tillfredsställelse till arbetet. 
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Studiens styrkor och svagheter 

Studien har använt sig av skalor som alla tidigare visat på god reliabilitet och validitet, vilket 

kan ses som en av studiens styrkor. Alla skalor utom en i den aktuella studien översteg likaså 

det vedertagna Cronbach´s alfavärdet .70. Skalan som understeg fick ett Cronbach´s alfa på 

.69. vilket ändå kan anses vara acceptabelt i detta sammanhang. Utifrån dessa alfavärden kan 

studiens reliabilitet anses vara god. Att studien innehåller deltagare från flera olika 

avdelningar i varierande storlek och med olika arbetsuppgifter kan ses som en styrka för 

studiens urval, men då det inte kontrollerades hur många som deltagit från respektive 

avdelning kan denna styrka även ses som en svaghet gällande urvalets representativitet.  

Det slutliga deltagarantalet på 133 sjuksköterskor kan anses vara ett bra, trots att den totala 

svarsfrekvensen enbart beräknades till 29 %. En anledning till det stora bortfallet kan vara 

tidpunkten för studien, som inföll sig strax innan och under jul. Detta medförde att en stor del 

av personalen var ledig under de aktuella mättillfällena. Det kan även bero på brister i 

kommunikationen gällande vart de ifyllda enkäterna skulle lämnas samt när dessa skulle 

hämtas, vilket kan ha resulterat i att så få deltog vid utdelning av pappersenkäten. 

 Det stora bortfallet på 71 % är en stor svaghet i studien. Gruppfördelningen beträffande 

arbetstid kan likaså ses som en svaghet, då de som arbetet under ett år var 

underrepresenterade med sina 24,8 % mot de 75,2 % som arbetat längre än ett år. Dessa 

faktorer medför att urvalet för studien inte kan anses vara representativt, och därmed kan inte 

resultatet generaliseras på en större population av sjuksköterskor.  
 

Slutsats 

Sammanfattningsvis hade det sociala stödet en positiv inverkan på samtliga dimensioner av 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor, vilket innebär att det sociala stödet som erhölls på 

arbetsplatsen genererade i högre grad av arbetstillfredsställelse hos dessa. Däremot visade 

studien inget samband mellan graden av extraversion hos sjuksköterskorna och deras 

upplevda inre -, yttre – eller generella tillfredsställelse. I framtida forskning skulle det kunna 

vara intressant att se närmare på relationen mellan extraversion, socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse utifrån en annan yrkesgrupp, förslagsvis en mer mansdominerad sådan. 

Det skulle även vara intressant att jämföra två olika yrkesgrupper för att se om annorlunda 

resultat då skulle nås gällande exempelvis det sociala stödets inverkan på 

arbetstillfredsställelse under andra arbetsformer. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att 

byta ut begreppet extraversion mot arbetsmotivation för att undersöka dess samband med 

socialt stöd och arbetstillfredsställelse.  
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