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Abstract 

The aim was to investigate the impact of profession and working hours on job satisfaction and 

satisfaction with supervisor in Swedish nurses. Job Satisfaction Survey (JSS) and Satisfaction 

With My Supervisor Scale (SWMSS) measures were used in a survey study involving 50 

nurses. Results showed that nurses with diploma were more satisfied with salary, benefits and 

organizational procedures than nurses with an academic degree. Job satisfaction in general 

terms was not affected by the employees working hours, but a significant difference between 

working hours was found in salary and communication categories, indicating that nurses with 

diploma were more satisfied than nurses with an academic degree.   

Title: Effects of profession and working hours on job satisfaction – A comparison between 

nurses with an academic degree and nurses with diploma. 

Keywords: Job satisfaction, satisfaction with my supervisor, nurses, working hours. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon skillnad i 

arbetstillfredsställelse samt belåtenhet med chef beroende på yrkesroll, sjuksköterska eller 

undersköterska och arbetstid, heltid eller deltid. En enkätundersökning genomfördes på ett 

sjukhus i Mellansverige där 50 respondenter deltog. De mätinstrument som användes var Job 

Satisfaction Survey (JSS) och Satisfaction With My Supervisor Scale (SWMSS). Studiens 

huvudresultat visade på en skillnad i arbetstillfredsställelse beroende av yrkesroll, då 

undersköterskor var mer tillfredsställda än sjuksköterskor i kategorierna lön, förmåner och 

organisationsprocedurer. Arbetstillfredsställelsen påverkades inte generellt sett av vilken 

arbetstid de anställda arbetade, däremot fanns det signifikanta skillnader i kategorierna lön 

och kommunikation som visade att undersköterskor var mer tillfredsställda än sjuksköterskor. 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, belåtenhet med chef, sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetstid.  
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Forskningen har indikerat på stora förändringar inom vårdyrket. Detta har lett till att 

sjuksköterskor idag utför mer administrativt arbete. Detta har bland annat resulterat i att de 

inte kan slutföra sina direkta omvårdnadsuppgifter vilket kan ha en negativ påverkan på deras 

välmående, något som i sin tur kan påverka organisationen (Gabriel, Diefendorff, & Erickson, 

2011). Detta har styrkts även av Johansson, Sandahl och Hasson (2013) samt Bégat, Ellefsen 

och Severinsson (2005) som menar att de omorganiseringar som skett inom vårdsektorn har 

lett till ökade krav på de anställda som i sin tur har bidragit till en negativ psykisk hälsa för 

arbetstagarna. Bégat, et al. (2005) hävdar även att detta kan leda till att sjuksköterskor och 

undersköterskor, som hädanefter benämns sköterskor, tar avstånd från sina arbetsuppgifter 

och patienter.  

 

Arbetstillfredsställelse 

En av de viktigaste faktorerna i yrkeslivet är arbetstillfredsställelse. Att vara tillfredsställd kan 

relatera till både en individs välmående och fysiska hälsa (Keller & Semmer, 2013). Detta har 

påvisats i studier som genomförts på sköterskor, då de med en högre arbetstillfredsställelse 

utförde sina arbetsuppgifter mer noggrant vilket resulterade i en bättre vårdkvalité 

(Kaddourah, Khalidi, Abu‐Shaheen, & Al‐Tannir, 2013; Gabriel et al., 2011). 

Arbetstillfredsställelse påverkas av ens arbetsrelaterade erfarenheter, själva 

arbetsuppgifterna, stöd från sina kollegor och chef (Ng & Sorensen, 2008) samt 

självförtroendet (van Eckert, Gaidys & Martin, 2012). Kaddourah et al. (2013)s studie visade 

att det var dessa faktorer som främst påverkade arbetstillfredsställelsen hos sköterskor. 

Malette (2011) talar även för det psykologiska kontraktets betydelse för 

arbetstillfredsställelsen som innefattar engagemang, känna tillit samt möjlighet att identifiera 

sig med organisationen.  

Konkurrensen mellan organisationer blir allt hårdare världen över och forskning har 

visat att de som har engagerade medarbetare ökar sina chanser att lyckas på marknaden, då 

personal som sympatiserar samt värdesätter organisationens mål har en högre 

arbetstillfredsställelse (Dello Russo, Vecchione & Borgogni, 2013). Det kan även öka 

sannolikheten för att de anställda stannar kvar på samma arbetsplats (Kaddourah et al., 2013). 

Förutsättningar för att medarbetarna ska känna engagemang och motivation är att de ska trivas 

på sin arbetsplats samt anse att arbetsuppgifterna är meningsfulla (Keller & Semmer, 2013; 

Hackman & Oldham, 1976). Frånvaron från arbetet har även visat sig vara lägre hos anställda 

med en högre arbetstillfredsställelse. Ett större engagemang hos arbetstagarna leder även till 

starkare sammanhållning och individerna utvecklar därmed ett beteende som är till fördel för 
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organisationen. Däremot utför en person med mindre engagemang bara de nödvändigaste 

arbetsuppgifterna (Dello Russo et al., 2013). 

 

Ledarskapets betydelse 

Det finns många studier som påvisar samband mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse. 

Studier har även påvisat att en fungerande kommunikation är en viktig faktor (Wong & 

Laschinger, 2013) samt att sjuksköterskor kan påverkas negativt av bristande kommunikation 

från ledningen (Brown, Zijlstra & Lyons, 2006). Stödet från ens kollegor är betydelsefullt då 

den anställde kan få utlopp för sina frustrationer, få hjälp, samt dela erfarenheter. Trots att 

stödet från kollegor är viktigt har det visat sig att stödet från chefen har en större betydelse för 

arbetstillfredsställelsen, eftersom relationen till chefen kan påverka utförandet av 

arbetsuppgifter samt arbetstagarens motivation (Ng & Sorensen, 2008). Motivationen i sin tur 

påverkas av individens självförtroende, vilket utrymme det finns för självbestämmande och 

att utföra arbetsuppgifter efter sina egna förutsättningar (Wong & Laschinger, 2013). 

Forskning har visat positiva effekter mellan individuellt ledarskap och 

arbetstillfredsställelse, då medarbetarna känner ett förtroende för sin chef. Att ledarskapet 

anpassas efter individens behov och förmågor har stark anknytning till arbetstagarnas 

prestation (Braun, Peus, Weisweiler & Frey, 2013). Positiva resultat har även visats när fokus 

har legat på gruppen som helhet. Samtidigt har dessa studier blivit kritiserade för att inte vara 

objektiva. Hur ledarskapet påverkar gruppens prestation och resultat varierar beroende på att 

alla team skiljer sig på grund av olika strukturer i organisationer, medarbetarna inom teamet, 

samt tilliten mellan medarbetarna (Braun et al., 2013). Det har exempelvis visat sig att 

omvårdnadsarbeten och serviceyrken ofta ställer höga krav på den anställde som vanligtvis 

leder till en stressig arbetsmiljö. Detta i sin tur leder till ett ökat behov av socialt stöd för att 

hantera stress och svåra arbetssituationer (Ng & Sorensen, 2008). 

Viktiga egenskaper hos en chef är att kunna tolka personalens beteende, läsa av 

motivationsfaktorer (Dello Russo et al., 2013), stimulera gruppens intellekt, arbeta med 

problemlösning, uppmuntra gruppen att klara av höga gemensamma mål samt kunna urskilja 

att varje individ i gruppen är viktig (Braun et al., 2013). Därav bör en chef skapa 

förutsättningar för coachning, kommunikation samt ha en god psykosocial- och fysisk 

arbetsmiljö som i sin tur leder till hög arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet (Wong & 

Laschinger, 2013). 
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Yrkesroll och arbetstid 

Enligt en rollbaserad identitetsteori har vi människor socialt konstruerat definitioner av 

yrkesroller då arbetsuppgifter som individen känner ett engagemang för har stor betydelse för 

prestationen. Forskarna menar även att då en sköterska inte får utföra sina primära uppgifter, 

patientvård, så leder detta till en sämre arbetstillfredsställelse (Gabriel et al., 2011). 

Yrkesrollen är av stor vikt för identiteten då individen bedömer sitt eget värde utifrån 

exempelvis prestationer, den egna kontrollen samt status på arbetsplatsen (van Eckert et al., 

2012).  

Det har påvisats att ett gott självförtroende och hög kompetens bland sköterskor ökar 

samspelet med såväl patienter som med kollegor. Studier gällande sköterskors utbildning har 

visat att självtilliten ökat men också minskat hos personer med en akademisk utbildning. 

Självförtroendet har även visats höra ihop med statusen på den egna arbetsplatsen och 

forskarna indikerar att detta inte behöver bero på utbildning, utan påverkas även av vilken typ 

av ansvarsgrad personen har samt arbetserfarenhet (van Eckert et al., 2012). 

Trots att omorganiseringar inom vårdsektorn är ett världsomfattande problem och 

många studier undersöker deras arbetsförhållanden, menar van Eckert et al, (2012) att det kan 

vara komplicerat att jämföra studier på sköterskor från olika länder då arbetsförhållanden och 

sjukvårdssystem är olika. Dock styrks ovanstående forskning av en artikel som Vårdförbundet 

publicerade 2011 om läget i Sverige. Artikeln beskriver betydelsen av sjuksköterskors 

yrkesroll och om hur omorganisationer med ökade krav påverkar vårdpersonalens attityder 

negativt. Detta har lett till en känsla av otillräcklighet som leder till en dålig självbild och en 

negativ arbetsmiljö. Nyutexaminerade sjuksköterskors idealbild av yrket stämmer inte 

överrens med verkligheten. De kastas in i en stressig och negativ arbetsmiljö där det är svårt 

att uppfylla alla krav, vilket resulterar i sänkt självförtroende och skadad yrkesstolthet (Kallin, 

2011). 

Yrkesrollerna för undersköterskor och sjuksköterskor ser olika ut då en sjuksköterska 

främst arbetar med ledarskap, kommunikation, information och rådgivning. Sjuksköterskans 

uppgift är att organisera omvårdnaden av patienten utifrån varje individs behov och situation. 

Delegering av omsorgsarbetet sker till undersköterskan, dock är det alltid sjuksköterskan som 

är ansvarig. Undersköterskans främsta uppgift är att ge vård, erbjuda service samt stödja och 

uppmuntra patienterna att utföra det de klarar av och därmed öka friskfaktorerna 

(Arbetsförmedlingen, 2012). 

Kaddourah et al. (2013) studie visade att det var en högre arbetstillfredsställelse bland 

undersköterskor än sjuksköterskor och de menar att det finns studier med liknande resultat. 
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Johansson, Sandahl, & Hasson (2013) menar även att sjuksköterskor med en ledande roll har 

alldeles för höga arbetskrav, vilket resulterar i att arbetet inte blir lika effektivt. Detta 

påverkar i sin tur arbetsuppgifterna, hälsan och effektiviteten hos de underordnade 

medarbetarna.  

Information gällande den arbetstid som de anställda arbetar och dess påverkan på 

arbetstillfredsställelsen är bristfällig i litteraturen, dock finns det några studier på området. 

Resultaten av dessa är varierande då det framkommit att det inte finns någon större skillnad 

mellan grupperna till att det finns skillnader i belåtenheten med arbetet. Även här har 

resultaten skiftat då några studier visat att deltidsanställda, när arbetstiden är mindre än 35 

timmar i veckan, har en högre tillfredsställelse med sitt arbete än heltidsanställda. Orsaken till 

detta anses bero på bland annat kortare arbetsdagar samt att deltidsanställda kan vara mer 

flexibla. Andra studier menar tvärtom, att deltidsanställda inte stimuleras av arbetet. 

Forskarna menar att inte enbart yttre faktorer bör beaktas utan även psykologiska faktorer då 

deltidsanställda har lägre förväntningar på sitt arbete, således är de lättare att tillfredsställa 

(Huang, Chen, Rogers & Krauss, 2003). Malette (2011) skriver att forskning har visat att 

deltidsanställda inte har ett lika starkt psykologiskt kontrakt som heltidsanställda, därav 

föreligger en skillnad i deras arbetstillfredsställelse beroende av arbetstid.  

Deltidsarbetande sjuksköterskor har överlag en högre arbetstillfredsställelse och är mer 

nöjda med lönen, förmåner och utvecklingsmöjligheter (Keil, Armstrong- Stassen, Cameron 

& Horsburgh, 2000). Heltidsanställda vill däremot ha mer kontroll och insikt i sitt arbete för 

att vara tillfredsställda (Huang et al., 2003). Vidare menar Malette (2011) att de anställdas 

faktiska arbetstid bör överrensstämma med den önskade arbetstiden, då en person som är nöjd 

med sin arbetstid är mer tillfredsställd.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt 

belåtenhet med chefen beror på medarbetarnas yrkesroll och arbetstid. 

 

Frågeställningar 

Finns det någon skillnad i arbetstillfredsställelsen och belåtenheten med chefen beroende på 

de anställdas yrkesroll? 

Är det någon skillnad på arbetstillfredsställelsen och belåtenheten med chefen beroende på 

om de anställda arbetar heltid eller deltid? 
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Metod 

Deltagare och urval 

Urvalet bestod av sjuksköterskor och undersköterskor vid tre medicinavdelningar på ett 

sjukhus i Mellansverige där det till 90 % arbetade kvinnor. Undersökningsgruppen bestod av 

ca 90 personer och av dem valde totalt 53 stycken att svara på enkäten, vilket gav en 

svarsfrekvens på 59 %. Det var 29 stycken sjuksköterskor och 18 stycken undersköterskor, 

varav 30 stycken arbetade heltid och 17 stycken arbetade deltid. Det fanns ingen möjlighet att 

kontrollera bortfallet då nästan ingen direktkontakt med arbetstagarna förekom. På några få 

enkäter var någon enstaka fråga ej besvarad och tre av enkäterna plockades helt bort då den 

sista delen inte blivit ifylld alls, vilket gav ett internt bortfall på 2 %. Medelåldern bland 

respondenterna var 37,2 år.  Antal tjänsteår på nuvarande arbetsplats varierade mellan 0-16 år.  

Material 

Enkäten bestod av totalt 54 påståenden, utöver dessa inleddes enkäten med några inledande 

frågor om yrkesroll, arbetstid samt hur många år de hade jobbat på den nuvarande 

arbetsplatsen. 

Två mätinstrument användes. För att mäta arbetstillfredsställelse användes Job 

Satisfaction Survey (JSS) som är framtaget för att undersöka vilken attityd samt känslor 

individen har till sitt arbete (Spector, 1985). Instrumentet bestod av nio kategorier: lön, 

utvecklingsmöjlighet, ledarskapet, förmåner, uppskattning, organisationsprocedurer, 

medarbetare, betydelsefullt arbete, och kommunikation. Själva instrumentet består av 36 

påståenden. Deltagarnas uppgift var att på en Likertskala (från 1 till 7 där 1 stod för 

”instämmer absolut inte” och 7 ”instämmer helt”) bedöma hur mycket varje påstående 

överensstämde med deras upplevelser av arbetet. Ungefär hälften av påståendena var negativt 

formulerade; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36 och resterande 

var positiva. Detta instrument har visat sig ha en god reliabilitet och validitet (Spector, 1985).  

Cronbachs alpha (a) för hela måttet var .91 och de enskilda kategorierna låg på: Lön .75, 

utvecklingsmöjlighet .73, ledarskapet .82, förmåner .73, uppskattning .76, 

organisationsprocedurer .62, medarbetare . 60, betydelsefullt arbete .78, och kommunikation 

.71  (Spector, 1985). 

Belåtenhet med chefen mäts med hjälp av Satisfaction With My Supervisor Scale, 

(SWMSS) och är konstruerad för att undersöka medarbetarens upplevelse av chefen 

(Scarpello & Vandenberg, 1987). Instrumentet bestod av 18 påståenden som mätte chefens 

roll i olika situationer, såväl organisatoriskt som beteendemässigt samt vilka förutsättningar 
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medarbetaren fått för att utföra sitt arbete. Påståendena var utformade enligt en Likertskala 

som graderades 1-5, där 1 stod för ”väldigt missnöjd” och 5 ”väldigt nöjd”. SWMSS har visat 

sig vara ett användbart samt effektivt verktyg med en god reliabilitet och validitet (Scarpello 

& Vandenberg, 1987). 

Tillvägagångssätt 

Data samlades in med en enkät som bestod av 54 påståenden från måtten JSS och SWMSS. 

Datainsamlingen inleddes genom att kontakta tre verksamhetschefer på ett sjukhus i 

Mellansverige. De blev informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter 

skickades ett missivbrev (Bilaga 1) med information gällande studien samt de etiska 

riktlinjerna till berörd verksamhetschef för godkännande. Efter positiva svar om att delta i 

undersökningen placerades enkäterna tillsammans med låsta postfack ut på respektive 

avdelning i samband med varje avdelnings arbetsplatsmöte där vi presenterade studien samt 

de etiska riktlinjerna. Enkäterna, med tillhörande missivbrev och de låsta postfacken fick 

sedan stå kvar i respektive avdelnings fikarum under två veckors tid för att så många som 

möjligt skulle kunna delta i enkätundersökningen då arbetstagarna arbetar skiftgång. 

Design och dataanalys 

Studien är av kvantitativ design, med arbetstillfredsställelse och belåtenhet med chefen som 

beroende variabler och oberoende variabeler är typ av yrkesroll, sjuksköterska eller 

undersköterska och arbetstid, heltid eller deltid. Två separata analyser gjordes eftersom inte 

svarsfrekvensen av enkäterna var tillräckligt hög för att göra en två (sjuksköterska vs 

undersköterska) x två (heltid vs deltid) analys. P-värdets som krävts för ett statistiskt 

signifikant resultat var satt till p < .05. 

Svaren för arbetstillfredsställelse delades in enligt de nio kategorierna Spector, 1985 

hänvisar till. De negativa frågorna vändes till positiva för att alla frågorna skulle vara riktade 

åt samma håll och ett medelvärde räknades ut för varje kategori. En multivariat variansanalys, 

MANOVA genomfördes med statistikprogrammet SPSS för att undersöka om yrkesrollen 

påverkade arbetstillfredsställelse i de nio delmåtten.  

För belåtenhet-med-chefen-måttet gjordes frågorna om till indexvärden och 

medelvärden räknades ut.  En univariat variansanalys, (ANOVA), genomfördes för att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan yrkesgrupperna i hur nöjda de var med chefen.  
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Forskningsetiska överväganden 

Ett missivbrev (se Bilaga 1) bifogades tillsammans med enkäten där information om att 

deltagandet var helt anonymt. Det garanterades genom att ingen behövde uppge namn samt att 

de besvarade enkäterna postades i ett låst postfack. Vi berättade också att svaren skulle 

hanteras gruppvis, att inga enskilda svar skulle redovisas, samt att deltagandet var frivilligt. 

 

Resultat 

Resultaten relaterade till beroendevariabeln arbetstillfredsställelse presenteras med en 

multivariat variansanalys (MANOVA) baserat på de nio arbetstillfredsställelsekategorierna 

(Spector, 1985). Först presenteras resultaten i relation till oberoende variabeln yrke och sedan 

till oberoende variabeln arbetstid. Resultatdelen avslutas med en redogörelse för resultaten 

relaterade till beroendevariabeln, belåtenhet med chefen. Data analyseras med univariat 

variansanalys (ANOVA) eftersom beroendevariabeln bestod av ett indexvärde av alla 

delfrågor. 

MANOVA visade en huvudeffekt av yrke Wilks Lambda (0.56) F(9,38) = 3.26, p < .01, 


2
 = .44. effekten var accessionerad med kategorierna: Lön, då undersköterskor (M=2.91, 

SD=1.26) är mer nöjda med sin lön än sjuksköterskor (M=2.07, SD=.90), F(1,46) = 7.27, p< 

.01 
2
 = .14. förmåner, då undersköterskor (M=3.38, SD = 1.23) är mer tillfredställd än 

sjuksköterskor (M=2.53, SD=.99), F(1,46) = 6.89, p< .02, 
2
 = .13. Även när det gäller 

organisationsprocedurer var undersköterskor (M=3.91, SD=.95) mer belåtna än sjuksköterskor 

(M=3.09, SD=.87), F(1,46) = 5.52, p< .03, 
2
 = .17. Se Figur 1, nedan, för en 

resultatsammanfattning. 
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Figur 1. Arbetstillfredsställelse, för kategorierna lön, förmåner och organisationsprocesser, 

som effekt av yrkesgrupp, sjuksköterska (SSK) och undersköterska (USK). 

Det fanns ingen multivariat (MANOVA) skillnad i arbetstillfredsställelse beroende på om 

man arbetar heltid eller deltid p = 0.55.  Dock fanns det univariata (ANOVA) signifikanta 

skillnader i kategorierna: lön, då de som arbetar heltid (M=2.15, SD=1.03) är mindre nöjd än 

deltidsarbetare (M=2.85, SD=1.17), F(1,46) = 4.59, p< .04, 

 = .09 och kommunikation, då 

heltidsanställda (M=4.69, SD=.92) inte är lika tillfredsställda som deltidsarbetare (M=4.03, 

SD =1.14), F(1, 46) = 4.17, p< .05, 
2
 = .08. se Figur 2, nedan, för en resultatsammanfattning. 
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Figur 2. Arbetstillfredsställelse, för kategorierna lön och kommunikation, som effekt av 

arbetstid, heltid eller deltid. 

En univariat variansanalys (ANOVA) påvisade inga skillnader för beroendevariabeln 

Belåtenhet med chefen, p = 0.95 (yrke) och, p = 0.24 (arbetstid). Inga andra tendenser eller 

effekter påvisades heller.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg någon skillnad i arbetstillfredsställelse 

och belåtenhet med chef beroende på yrkesroll och arbetstid. Resultatet visade på signifikanta 

skillnader i arbetstillfredsställelse då undersköterskor var mer tillfredsställda än 

sjuksköterskor. Faktorer som påvisade dessa skillnader var lön, förmåner och 

organisationsprocedurer. Däremot påverkades inte arbetstillfredsställelsen (MANOVA) av 

den arbetstid de anställda arbetade, dock fanns det signifikanta skillnader (ANOVA) i 

kategorierna lön och kommunikation, då det visade sig att deltidsanställda var mer 

tillfredsställda än heltidsanställda. Resultatet visade dock inga signifikanta skillnader vad det 

gäller måttet belåtenhet med chefen.  

Yrkesrollens påverkan på arbetstillfredsställelsen 

Vårt resultat går i linje med Kaddourah et al. (2013) resultat, i meningen att det förekom en 

skillnad i arbetstillfredsställelse mellan yrkesgrupperna som kan bero på det ansvar och krav 

2,15 

4,03 

2,85 

4,69 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Lön Kommunikation 

Heltid 

Deltid 
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som Gabriel et al. (2011), Johansson et al. (2013) samt Bégat et al. (2005) har pekat på. 

Gabriel et al. (2011) och Johansson et al. (2013) hävdar vidare att sjuksköterskor idag inte kan 

fullfölja sina omvårdnadsuppgifter på grund av allt mer administrativa arbetsuppgifter och 

Gabriel et al. (2011) menar att direkt patientvård är en avgörande faktor för sköterskors 

arbetstillfredsställelse. Det kan följaktligen vara så att undersköterskor är mer tillfredsställda 

på grund av att de spenderar mer tid med patienterna än vad sjuksköterskor gör. Vidare kan 

även de ökade arbetskraven påverka sjuksköterskors och undersköterskors arbetsprestationer 

olika. van Eckert et al. (2012) framhåller just vikten av prestationen när individen utvärderar 

sig själv, vilket även påverkar självförtroendet. Arbetskraven som ställs på sjuksköterskor 

idag leder till ineffektiviteten (Johansson et al., 2013) och detta resulterar i en känsla av 

otillräcklighet (Kallin, 2011). van Eckert et al. (2012) menar desutom att ju bättre den 

psykiska hälsan är, desto mer tillfredsställda blir arbetstagarna. Detta kan även ha påverkat att 

det förelåg en skillnad i organisationsprocedurerna, då yrkesgrupperna har olika relationer till 

organisationen. Malette (2011) påpekar att det är av stor betydelse för arbetstillfredsställelsen 

att ha en bra relation till sin arbetsgivare samt arbetsplats. Vidare kan den akademiska 

utbildningen påverka att sjuksköterskor är mer missnöjda. van Eckert et al. (2012) har visat att 

självförtroendet minskar i samband med en sjuksköterskeutbildning. Kallin (2011) menar 

vidare att nyexaminerade sjuksköterskor får en chock när de kommer ut i arbetslivet då bilden 

från den akademiska världen inte stämmer överens med verkligheten. van Eckert et al. (2012) 

hävdar även att samhällsstrukturen som råder idag, har skapat en akademisk utbildning som 

underlättar för administrativa arbetsuppgifter, snarare än för att fokusera på omvårdnaden av 

patienter. 

Klyftor mellan sjuksköterskor och undersköterskor (Arbetsförmedlingen, 2012) kan 

även vara en förklaring till att det förelåg en signifikant skillnad i lön och förmåner då 

sjuksköterskor möjligtvis anser att de förtjänar en högre lön för det arbete de utför. Mirsch 

(2014) belyser ett missnöje med lönen bland sjuksköterskor och det framhålls att löneavtalen 

är mindre fördelaktiga inom landstinget än kommunen samt att de vill strida för en högre 

ingångslön. Frågan blir då om det påverkat resultatet då respondenterna i undersökningen var 

anställda inom ett landsting och skulle resultatet blivit annorlunda om undersökningen skulle 

genomförts på kommunanställda?  
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Arbetstidens påverkan på arbetstillfredsställelsen 

Det fanns ingen signifikant effekt av arbetstid på arbetstillfredsställelse i generell mening 

(MANOVA), vilket kan bero på att tidigare forskning delvis visat på att det faktiskt inte 

föreligger någon skillnad i arbetstillfredsställelse mellan heltidsanställda och deltidsanställda 

(Huang et al., 2003). Däremot fanns det signifikanta skillnader i kategorierna lön och 

kommunikation, då deltidsanställda var mer tillfredsställda än heltidsanställda, vilket kan 

förklaras med att deltidsanställda har lägre förväntningar på sitt arbete och är därmed lättare 

att tillfredsställa (Huang et al., 2003). En annan anledning kan vara att heltidsanställda har en 

mer intensiv kontakt med arbetsplatsen (Malette, 2011) och har inte samma möjlighet till 

återhämtning. De studier som faktiskt har påvisat en skillnad menar att detta beror på kortare 

arbetsdagar och en större frihet bland deltidsanställda (Huang et al., 2003). Ovanstående 

faktorer kan vara en förklaring till att heltidsanställda är mindre nöjda med kommunikationen 

men även lönen, vilket tidigare studier på sköterskor har visat (Kiel et al., 2000). 

 

Metoddiskussion 

Ett problem med studien var att svarsfrekvensen var relativt låg vilket kan ha påverkat 

resultatet. Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan bero på en otillräcklig personlig 

kontakt med de anställda. Detta var dock svårt att genomföra på grund av deras 

organisationsprocedurer. En tätare personlig kontakt med medarbetarna är någonting som 

eventuellt hade påverkat svarsfrekvensen i positivt riktning. Information om studien hade 

blivit tydligare, insamling av svaren hade kunnat ske med detsamma och medarbetarna hade 

även känt sig mer angelägna om att besvara enkäten, men detta kunde ha uppfattats som 

tvingande, vilket inte är forskningsetiskt. Vi hade heller ingen möjlighet att skicka ut en 

påminnelse om enkäten. Något som kan ha varit ett problem när enkäterna samlades in var att 

ett låst postfack placerades ut på respektive avdelning under två veckors tid och medarbetarna 

hade då möjlighet att diskutera enkäten med varandra, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Fördelen med ett låst postfack var att garantera anonymiteten samt att underlätta 

insamlingsarbetet då de anställda arbetade skiftgång. Då enkäten bestod av 54 påståenden, 

kan den ha upplevts som lång. Ett annat problem kan vara att många ansåg att påståendena 

gällande chefen var känsliga, vilket vi fick påpekat för oss av en medarbetare och det kan 

också bidragit till att många valde att inte svara på enkäten. 
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Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning inom området kan vara att upprepa samma undersökning för att 

stärka reliabiliteten och ta reda på varför det föreligger en skillnad mellan yrkesrollerna. 

Något annat som borde undersökas vidare är hur det kan komma sig att medarbetarna visade 

sig vara nöjda med chefen, medelvärdet låg på 3,7 på den femgradiga Likertskalan, då varken 

kommunikationen eller organisationsprocedurerna ansågs vara bra. Vår studie indikerar att 

arbetstillfredsställelsen borde bli bättre, främst bland sjuksköterskor. Kaddourah et al. (2013) 

understryker att sjukhusen behöver information om att skapa en bättre arbetsmiljö och villkor 

för att behålla sin personal.  Därav bör organisationen satsa på att förbättra förutsättningarna 

för de anställda så att de känner sig mer delaktiga, har möjlighet att påverka vad som händer 

inom organisationen (Brown et al., 2006; Huang et al., 2003), samt kan arbeta mer för en 

fungerande kommunikationen (Wong & Laschinger, 2013; Brown et al., 2006). 

  



13 
 

Referenslista 

Arbetsförmedlingen. (2012). Sjuksköterska. Hämtad 25 april, 2014, från Arbetsförmedlingens 

hemsida, http://www.arbetsformedlingen.se/yrkena-

o?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskri

vning.aspx%3FiYrkeId%3D343  

Arbetsförmedlingen. (2012). Undersköterska. Hämtad 25 april, 2014, från 

Arbetsförmedlingens hemsida, http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-

O.html?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=-

491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427 

Bégat, I., Ellefsen, B., & Severinsson, E. (2005). Nurses' satisfaction with their work 

environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses' experiences of 

well-being - A Norwegian study. Journal of Nursing Management, 13(3), 221-230. doi: 

10.1111/j.1365-2834.2004.00527.x 

Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S., & Frey, D. (2013). Transformational leadership, job 

satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust. The 

Leadership Quarterly, 24(1), 270-283. doi: 10.1016/j.leaqua.2012.11.006 

Brown, H., Zijlstra, F., & Lyons, E. (2006). The psychological effects of organizational 

restructuring on nurses. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 344-357. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2006.03723.x 

Dello Russo, S., Vecchione, M., & Borgogni, L. (2013). Commitment Profiles, Job 

Satisfaction, and Behavioral Outcomes. Applied Psychology: An International Review, 

62(4), 701-719. doi: 10.1111/j.1464-0597.2012.00512.x 

Gabriel, A S., Diefendorff, J M., & Erickson, R J. (2011). The relations of daily task 

accomplishment satisfaction with changes in affect: A multilevel study in nurses. 

Journal of Applied Psychology, 96(5), 1095-1104. doi: 10.1037/a0023937 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of a 

theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250-279. doi: 

2048/10.1016/0030-5073(76)90016-7 

Huang, Y-H., Chen, P Y., Rogers, D., & Krauss, A. (2003). Role of workplace safety: A 

revisit of the relationship between job satisfaction and employment status. Work: 

Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, 21(3), 251-256. Från 

http://iospress.metapress.com/content/vcf5v5qexv8we1ul/fulltext.pdf 

http://www.arbetsformedlingen.se/yrkena-o?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D343
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkena-o?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D343
http://www.arbetsformedlingen.se/yrkena-o?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D343
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=-491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=-491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=-491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?sv.url=12.78280711d502730c1800072&url=-491989159%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D427


14 
 

Johansson, G., Sandahl, C., & Hasson, D. (2013). Role stress among first‐line nurse managers 

and registered nurses - A comparative study. Journal of Nursing Management, 21(3), 

449-458. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01311.x 

Kaddourah, B T., Khalidi, A., Abu‐Shaheen, A K., & Al‐Tannir, M A. (2013). Maintaining 

and retaining a healty workforce: Factors impacting job satisfaction among nurses from 

a tertiary care centre. Journal of Clinical Nursing, 22(21-22), 3153-3159. doi: 

10.1111/jocn.12261 

Kallin, J. (2011, 5 oktober). Yrkesroll: Ett jobb eller en livsuppgift. Vårdfokus. Hämtad från 

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2011/Nr-10-2011-10/Yrkesroll-Ett-

jobb-eller-en-livsuppgift/ 

Keil, J M., Armstrong-Stassen, M., Cameron, S J., & Horsburgh, M E. (2000). Part-time 

nurses: The effect of work status congruency on job attitudes. Applied Psychology: An 

International Review, 49(2), 227-236. doi: 10.1111/1464-0597.00012 

Keller, A C., & Semmer, N K. (2013). Changes in situational and dispositional factors as 

predictors of job satisfaction. Journal of Vocational Behavior, 83(1), 88-98. doi: 

10.1016/j.jvb.2013.03.004 

Malette, C. (2011). Nurses’ work patterns: Perceived organizational support and 

psychological contracts. Journal of Research in Nursing, 16(6), 518-532. doi: 

10.1177/1744987111422421 

Mirsch, H. (2014, 29 januari). Nyfärdiga sjuksköterskor vägrar acceptera löneläget på 

Sahlgrenska. Vårdfokus. Hämtad från 

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/Januari/Nyfardiga-

sjukskoterskor-vagrar-acceptera-lonelaget-pa-Sahlgrenska/ 

Ng, T W. H., Sorensen, K L. (2008). Toward a further understanding of the relationships 

between perceptions of support and work attitudes: A meta-analysis. Group & 

Organization Management, 33(3), 243-268. doi: 10.1177/1059601107313307 

Scarpello, V., & Vandenberg, R J. (1987). The Satisfaction With My Supervisor Scale: Its 

Utility for Research and Practical Applications. Journal of Management. 13(3), 447-

466. doi: 10.1177/014920638701300302 

Spector, E. (1985). Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of the 

Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713. 

doi: 10.1007/BF00929796 

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/Januari/Nyfardiga-sjukskoterskor-vagrar-acceptera-lonelaget-pa-Sahlgrenska/
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/Januari/Nyfardiga-sjukskoterskor-vagrar-acceptera-lonelaget-pa-Sahlgrenska/


15 
 

van Eckert, S., Gaidys, U., & Martin, C. R. (2012) Self‐esteem among German nurses: Does 

academic education make a difference? Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 19(10), 903-910. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01862.x 

Wong, C A., & Laschinger, H K. S. (2013). Authentic leadership, performance, and job 

satisfaction: The mediating role of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 

947-959. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06089.x 

 



 
 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Enkätundersökning om arbetstillfredsställelse 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till personalvetare på Personal- och arbetslivsprogrammet 

vid Högskolan i Gävle. Vi håller just nu på med vårt examensarbete om 

arbetstillfredsställelse.  

Vi hoppas att Du vill delta i vår studie genom att besvara en enkät om arbetstillfredsställelse. 

Din anonymitet kommer att garanteras då inga namn och personliga svar kommer att 

redovisas. Svaren kommer endast behandlas av oss två studenter samt vår handledare och 

kommer därefter att förstöras.  

Resultaten kommer endast att redovisas gruppvis, som medelvärden för grupperna 

undersköterska/sjuksköterska och arbetar heltid/deltid. Du kommer självklart att få ta del av 

det färdiga examensarbetet. 

Tack för Din medverkan! 

 

Om Du har några frågor hör gärna av Dig till: 

-Sofie Sjökvist, Student vid Högskolan i Gävle,  

Tfn XXX 

Mail XXX 

 

-Jenny Wennerström, Student vid Högskolan i Gävle, 

 Tfn XXX 

Mail XXX 

 

-Handledare Professor Igor Knez, Högskolan i Gävle, 026/ 64 81 11 

 igor.knez@hig.se 

 



 
 

Bilaga 2 

Enkät  

Vänligen fyll i:  

Jag är:  

□ Sjuksköterska □ Undersköterska 

Jag arbetar  

□ Heltid □ Deltid 

Antal år jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats: ______ år 

Vänligen kryssa i det alternativ som passar bäst: 

1= Instämmer absolut inte  

2= Instämmer inte 

3= Instämmer inte riktigt 

4= Instämmer något  

5 = Instämmer delvis  

6 = Instämmer 

7= Instämmer helt. 

 

1. Jag känner att jag får skälig lön för det arbete jag gör.    1    2    3    4     5     6     7 

              □    □    □    □    □    □    □ 

 

2. Det finns för små möjligheter att bli befordrad inom mitt arbete. 1    2    3    4     5     6     7 

                □    □    □    □    □    □    □ 

 

3. Min chef är kompetent.          1    2    3    4     5     6     7 

                □    □    □    □    □    □    □ 

 



 
 

4. Jag är inte nöjd med förmånerna jag får.      1    2    3    4     5     6     7 

              □    □    □    □    □    □    □ 

 

5. När jag gör ett bra arbete får jag den uppskattning     1    2    3    4     5     6     7 

som jag förtjänar.         □    □    □    □    □    □    □ 

 

6. Många av våra regler och procedurer gör det svårt    1    2    3    4     5     6     7 

att göra ett bra jobb.         □    □    □    □    □    □    □ 

 

7. Jag gillar människorna jag jobbar med.      1    2    3    4     5     6     7 

              □    □    □    □    □    □    □ 

 

8. Ibland känner jag att mitt arbete är meningslöst.     1    2    3    4     5     6     7 

             □    □    □    □    □    □    □ 

 

9. Kommunikationen inom organisationen verkar bra.    1    2    3    4     5     6     7 

              □    □    □    □    □    □    □ 

      

10. Löneförhöjningarna är för få och det går för lång     1    2    3    4     5     6     7 

tid mellan gångerna.          □    □    □    □    □    □    □ 

 

11. De som gör bra ifrån sig på jobbet har bra chanser     1    2    3    4     5     6     7 

att bli befordrade.         □    □    □    □    □    □    □ 

 

12. Min chef är orättvis mot mig.       1    2    3    4     5     6     7 

            □    □    □    □    □    □    □ 

 

13. De belöningar och förmåner vi får är lika bra    1    2    3    4     5     6     7 

som andra organisationer erbjuder.      □    □    □    □    □    □    □ 

 

14. Jag känner inte att arbetet jag utför är uppskattat.   1    2    3    4     5     6     7 

            □    □    □    □    □    □    □ 

 

 



 
 

15. Mina ansträngningar till att göra ett bra      1    2    3    4     5     6     7 

arbete blockeras sällan av byråkratin.      □    □    □    □    □    □    □ 

 

16. Jag känner att jag måste arbeta hårdare i mitt jobb på     1    2    3    4     5     6     7 

grund av mina medarbetares inkompetens.     □    □    □    □    □    □    □ 

 

17. Jag tycker om att göra det jag gör på jobbet.     1    2    3    4     5     6     7 

 □    □    □    □    □    □    □ 

 

18. Organisationens mål är inte självklara för mig.     1    2    3    4     5     6     7 

  □    □    □    □    □    □    □ 

 

19. Jag känner mig inte uppskattad av organisationen      1    2    3    4     5     6     7 

när jag tänker på min lön.           □    □    □    □    □    □    □ 

 

20. Folk lyckas lika bra här som de skulle göra på andra ställen.       1    2    3    4     5     6     7 

 □    □    □    □    □    □    □ 

 

21. Min chef visar för lite intresse för de underordnades känslor.      1    2    3    4     5     6     7 

                  □    □    □    □    □    □    □ 

 

 22. Förmåner som vi har är rättvisa.            1    2    3    4     5     6     7 

 □    □    □    □    □    □    □ 

 

23. Det finns få belöningar för oss som jobbar här.          1    2    3    4     5     6     7 

                  □    □    □    □    □    □    □ 

 

24. Jag har för mycket att göra på jobbet.           1    2    3    4     5     6     7 

 □    □    □    □    □    □    □ 

 

25. Jag tycker om mina kollegor.            1    2    3    4     5     6     7 

□    □    □    □    □    □    □ 

 

 



 
 

26. Jag känner ofta att jag inte vet vad som pågår i organisationen. 1    2    3    4     5     6     7 

□    □    □    □    □    □    □ 

 

27. Jag känner en stolthet i det arbete jag utför.        1    2   3   4    5    6    7  

         □   □   □   □   □    □    □  

 

28. Jag känner mig nöjd med mina möjligheter till löneökning.    1   2   3    4    5   6    7  

    □   □   □   □   □   □    □  

 

29. Det finns förmåner som vi inte har men som vi borde ha.     1    2   3   4    5   6   7  

□   □   □   □   □   □   □  

 

30. Jag tycker om min chef.                   1    2    3    4    5    6    7  

  □    □   □   □    □    □    □  

 

31. Jag har för mycket pappersarbete.                1    2     3    4    5   6   7  

  □    □    □    □   □   □   □  

 

32. Jag känner att mina ansträngningar inte blir belönade            1   2   3    4    5   6    7  

på det sätt som de borde.                    □   □   □   □   □   □   □  

 

33. Jag är nöjd med mina möjligheter till befordran.          1     2    3    4    5    6    7  

                  □    □    □    □    □   □   □  

 

34. Det är för mycket gnabb och bråk på jobbet.            1    2    3    4    5    6    7  

  □    □    □   □   □   □    □  

 

35. Jag har det trevligt på jobbet.               1    2    3    4    5   6     7  

□    □   □   □    □    □    □  

 

36. Mina arbetsuppgifter är ofta otydliga.              1    2    3     4    5    6    7  

□    □    □    □   □    □    □ 

 

 



 
 

Vänligen kryssa i det alternativ som passar bäst: 

1= Väldigt missnöjd 

2= Missnöjd 

3= Varken nöjd eller missnöjd 

4= Nöjd 

5= Väldigt nöjd 

 

37. Hur min chef lyssnar när jag har något viktigt att säga.     1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

38. Hur min chef sätter upp klara mål.        1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

39. Hur min chef behandlar mig när jag gör ett misstag.     1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

40. Hur rättvis min chef är i att bedöma min arbetsprestation.     1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

41. Hur konsekvent min chef är i sitt beteende mot underordnade.   1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

42. Hur min chef hjälper mig att få jobbet gjort.      1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □  

    

43. Hur min chef lovordar mina idéer.        1    2    3    4     5 

               □    □    □    □    □     

 

44. Hur min chef ger mig klara instruktioner.      1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

45. Hur min chef ger mig information om förändringar    1    2    3    4     5 

 på arbetet i förväg.           □    □    □    □    □     

 



 
 

46. Hur min chef agerar för att få problem lösta.      1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

47. Hur min chef förstår problem som jag kan stöta på i mitt arbete.   1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

48. Hur min chef visar intresse för min karriär.      1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □   

   

49. Hur min chef stödjer mig med andra saker.          1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

50. Hur ofta jag får en klapp på axeln av min chef      1    2    3    4     5 

när jag gjort ett bra jobb          □    □    □    □    □     

 

51. Den yrkesmässiga kunskapen hos min chef.        1    2    3    4     5 

              □    □    □    □    □     

 

52. Den tid jag får för att sätta mig i en uppgift innan     1    2    3    4     5 

 jag påbörjar en ny.                    □    □    □    □    □     

 

53. Den tid jag har till förfogande för att göra ett bra jobb.      1    2    3    4     5 

               □    □    □    □    □     

 

54. Hur tydligt definierade mina ansvarsområden är.       1    2    3    4     5 

                      □    □    □    □    □     

 

 


