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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom äldreomsorgen skattar sin 

arbetssituation utifrån strukturell- och psykologisk empowerment, arbetstillfredsställelse, 

upplevd hälsa, vårdkvalitet samt chefs- och ledarskap. Vidare var syftet att studera skillnader 

och samband mellan ovan nämnda faktorer utifrån subgruppers (ålder, yrkesverksamma år, 

heltid/deltidsarbete och uttag av kompetensutvecklingsdagar) skattningar. Under 2011 – 2012 

besvarades fyra standardiserade frågeformulär av 79 äldrevårdssjuksköterskor i fem 

kommuner i Mellansverige. Resultatet visade att sjuksköterskor som var 50 år eller yngre 

upplevde att de fick mer kritik än äldre sjuksköterskor. Deltidsarbetande sjuksköterskor 

skattade sig ha lägre grad av informell makt samt lägre grad av stress än heltidsarbetande 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen som hade arbetat 12 år eller kortare ansåg 

sig besitta högre grad av möjligheter, global empowerment, personlig utveckling och 

samarbetsförmåga. Uttag av kompetensutvecklingsdagar visade sig ge ökad upplevelse av 

psykologisk empowerment, strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse och LaMI. 

Positiva samband identifierades mellan upplevelsen av arbetstillfredsställelse och skalorna 

total LaMI, total CWEQ och total psykologisk empowement, samt mellan total CWEQ och 

skalorna total LaMI och total psykologisk empowerment.  

 

Nyckelord; Äldreomsorg, empowerment, arbetstillfredsställelse, chefs- och ledarskap, 

psykosomatisk hälsa. 

  



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to describe how nurses in elderly care rate their work situation by 

structural and psychological empowerment, job satisfaction, experienced health, nursing 

quality  and management- and leadership. Furthermore the aim of this study was to examine 

the differences and relationships between the factors mentioned above based on subgroups 

(age, years of work, full-time / part-time and days for skill development estimates. During 

2011 - 2012 four standardized questionnaires was answered by 79 elderly care nurses in five 

counties in central Sweden. The results showed that nurses who were 50 years old or younger 

thought they received more criticism than older nurses. Part-time working nurses felt that they 

had a lower degree of informal power, and lower levels of stress than full-time nurses. Nurses 

in elderly care who had worked 12 years or less considered to possess higher tomb of 

facilities, global empowerment, personal development and interpersonal skills. Withdrawal of 

days for skill development was found to provide greater experience of psychological 

empowerment, structural empowerment, job satisfaction and LaMI. Positive relations was 

identified between the experience of job satisfaction, total LaMI, total CWEQ and total 

psychological empowement, and between total CWEQ, total LaMI and total psychological 

empowerment. 

 

Keywords: Elder care, empowerment, job satisfaction, management and leadership, 

psychosomatic health.  
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INTRODUKTION 

Sjuksköterskan i äldreomsorgen  

Arbetet som sjuksköterska inom äldreomsorgen styrs delvis av Socialtjänstlagen (2001:453) 

och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Alla sjuksköterskor inom äldreomsorgen är 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 1998:531) och bär ansvaret för omvårdnaden 

som bedrivs vid äldreomsorgens särskilda boenden. Stort ansvar vilar på 

äldrevårdssjuksköterskan, som gör egna medicinska bedömningar då läkare inte finns på plats 

på äldreboendena utan endast finns tillgängliga för konsultation stora delar av dygnet 

(Socialstyrelsen 2007).  Inom den kommunala äldreomsorgen är sjuksköterskans 

huvuduppgifter att planera, bedöma, besluta, leda, dokumentera och utföra 

omvårdnadsåtgärder. I arbetsuppgifterna ingår även arbete med att handleda, informera och 

utbilda annan personal (tex. vårdbiträden och undersköterskor) samt att arbeta för att utveckla 

och effektivisera verksamheten. Inom den kommunala äldrevården ansvarar sjuksköterskan 

för att samordna patientens behov av vård samt se till att en fungerande vårdkedja finns för 

patienterna. Sjuksköterskorna inom äldreomsorgen har ett stort ansvar för den äldre patientens 

vård (Vårdförbundet 2007). 

Äldrevården har under de senaste åren drabbats av ekonomiska nedskärningar, ökat antal 

vikarietjänster, neddragning av personal samt höga antal sjukskrivningar. Personal inom 

äldrevården vittnar om stressiga och oroliga arbetsförhållanden. Antalet personer över 80 år 

har i Sverige ökat med 22% mellan 1992 – 2005, medan antalet vårdplatser på sjukhusen 

minskat med 9%. Detta leder till att en större andel svårt sjuka och sköra äldre personer 

vårdas på äldreboenden istället för på sjukhusen (Socialstyrelsen 2007). Ökad vårdtyngd inom 

de kommunala äldreboendena (Cready et al. 2008) och allt mer kvalificerade medicinsk vård 

har resulterat i ett ökat ansvar för sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. Trots detta växer 

avståndet mellan sjuksköterska och patient då fler administrativa arbetsuppgifter åläggs 

sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. Sjuksköterskorna får ett ökat ansvar som skall utföras 

på kortare tid, men ökade befogenheter följer inte med i samma utsträckning (Socialstyrelsen 

2007). Att arbeta som sjuksköterska inom äldreomsorgen har en låg status bland 

sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor (Söderhamn et al. 2001).  Trots färre 

sjukskrivningar bland personal inom äldreomsorgen under de senaste åren så är 

äldreomsorgen den kommunala verksamheten med högst antal sjukskrivningar 

(Socialstyrelsen 2007).  
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Empowerment  

Det engelska ordet empowerment översätts på svenska till ”egenmakt” och syftar till att en 

individ i en grupp eller organisation skall uppleva att denne har kontroll över sin egen 

situation eller arbetsuppgift (Wikipedia 2013), och på så vis stärka individens möjlighet att 

vara självständig, målmedveten och ta makt över sitt eget liv (Nationalencyklopedin 2013). 

Empowerment beskrivs som den kraft den enskilde individen använder för att klara av att leda 

en situation åt en önskad riktning. Empowerment anses vara en del av yrkesutövandet då 

individen tar makten över sin egen arbetsroll, och på så vis utvecklar en känsla av 

självsäkerhet inom den verksamhet som individen är en del av. Desto större stolthet gruppen 

känner, desto tydligare yrkesroll upplever individen (Forsberg & Starrin 1997). 

Empowerment har inom socialt arbetet från början syftat till maktmobilisering av svaga 

grupper i samhället. Självkontroll och stolthet anses vara centrala utgångspunkter i arbetet 

med empowerment. Empowerment baseras på tanken att alla människor besitter 

handlingsstrategier för att lösa sina egna problem och hinder. Arbetsledaren låter på detta sätt 

medarbetarna själva hantera de problem de möter längst arbetets väg, individerna hittar på 

detta sätt egna vägar för att nå de mål som arbetsplatsen har satt upp (Greco et al. 2006).  

Empowerment kan delas upp i strukturell empowerment och psykologisk empowerment. 

Psykologisk empowerment beskrivs av Spreitzer (1995a) utifrån fyra dimensioner; mening, 

kompetens, självbestämmande/ autonomi och påverkan/ inflytande. Mening sätts i relation till 

hur individens personliga värderingar, tankar och mål samstämmer med yrkesrollens krav. 

Kompetens relateras till individens tro på sin egen förmåga. Självbestämmande/ autonomi 

handlar om individens upplevelse av att ha möjlighet att påverka sitt arbete gällande 

arbetstempo, arbetsmetoder och arbetsresultat. Påverkan/ inflytande relateras till individens 

möjligheter att påverka det administrativa flödet i arbetet. 

Laschinger et al (2001, 2004) studier kring strukturell empowerment inom vårdarbetet bygger 

på en teori av Rosabeth Moss Kanter (1993). Strukturell empowerment beskrivs vara ett mått 

på arbetsförhållandena på arbetsplatsen, och visar därmed inte hur personalen som arbetar där 

mår. Kanter (1993) definierar power som förmågan att använda sina inre resurser för att få 

saker utförda. Kanter betonar i sin teori vikten av att individerna på arbetsplatsen har tillgång 

till stöd, resurser, information och möjlighet till utveckling. Om den anställde upplever ett 

strukturellt stöd i sin arbetssituation leder detta till känsla av empowerment och möjligheter 

att nå framgång i arbetet. Möjligheter relateras till utveckling, rörlighet, och chansen att öka 

kunskaper och färdigheter hos den anställde. Information avser förmågan att ha kunskap och 
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förmågan att mobilisera resurser från en position i organisationen för att få jobbet mer 

framgångsrikt (Kanter 1993). Tillgång till resurser avser förmågan att skaffa nödvändigt 

material, förnödenheter, pengar och den personal som behövs för att uppfylla organisationens 

mål. Stöd hänvisar till vägledning och feedback från underordnade, kollegor och arbetsledare 

för att öka effektiviteten (Kanter 1993; Laschinger 1996). 

 

Kanter (1993) ansåg att tillgången till strukturell empowerment är associerad med den grad av 

formell och informell makt en individ i en organisation har. Formell makt erhålls från 

positioner som ger ökade befogenheter i form av flexibilitet, synlighet och kreativitet. Formell 

makt erhålls även från positioner som anses relevant och central i organisationen. Informell 

makt är utvecklad från relationer och nätverk med kollegor, underordnade och överordnade 

inom och utanför organisationen. Maktlösa individer anses ha lägre möjligheter att arbeta för 

att nå organisationens mål. En strukturerad arbetssituation där de anställda anser sig befinna 

sig i en befrämjande miljö leder till ett mer effektivt arbete med mer nöjda anställda. Kanter 

menar att strukturell empowerment skapar ett klimat som påverkar arbetet i högre grad än den 

anställdes personliga karaktär. 

 

Figur 1 Bilden ovan illusterar Elisabeth Moss Kanters teori (Laschinger 1996) 

I en studie av Cho et al. (2006) framkom tydliga samband mellan hög grad av strukturell 

empowerment och låg upplevelse av känslomässig utmattning. Personal som upplevde 

känslomässig utmattning påvisades ha lågt engagemang till sitt arbete och låg 
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arbetstillfredsställelse. Upplevelsen av arbetsglädje och positiv attityd till sitt arbete var högre 

hos akutsjukvårdssjuksköterskor som hade tillgång till hög strukturell- och psykologisk 

empowerment än de akutvårdssjuksköterskor som hade låg strukturell- och psykologisk 

empowerment (Fulkner & Laschinger 2008). 

Häggström et al. (2009) har under en nio månaders intervention inarbetat empowerment inom 

en hemtjänstgrupp. Hemtjänstpersonalen påtalade innan studien att de ofta kände sig 

otillräckliga och hade dåligt samvete över att de inte kunde ge den omsorg brukarna önskade. 

Författarna till studien implementerade empowerment i det dagliga arbetet för att stötta 

personalen att ta kontroll över sin situation och på så vis utveckla en starkare känsla av 

empowerment. Genom att stimulera personalgruppen till diskussion om hur de ser på sitt 

arbete stärktes personalens syn på sin yrkesroll. Kunskap inom yrket ökades genom ett ökat 

användande av internet och e–post, vilket bidrog till att medarbetarna kände ökad kontroll 

över sin egen arbetssituation. Resultatet av införandet av empowermentteorin i arbetet visade 

att personal som tidigare inte tagit så stor plats i arbetsgruppen tilläts uttrycka sina åsikter och 

kände sig tryggare i sin roll. Genom samtal fann personalen gemensamma motiveringar och 

förhållningssätt och fick stöd i att definiera vad yrket går ut på i en gemensam grupp. 

Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse definieras som de känslor en medarbetare har för sitt arbete i allmänhet 

(Smith et al. 1989).  Studier om arbetstillfredsställelse vittnar om hur individerna på 

arbetsplatsen fungerar i ett team eller organisation, med hänsyn till både produktivitet, trivsel, 

och frånvaro (Einarsen & Skogstad 2010). Svensk forskning har visat på både låg 

arbetstillfredsställelse (Häggström et al. 2004) och måttlig till hög arbetstillfredsställelse 

(Engström et al. 2006) hos vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen. Låg 

arbetstillfredsställelse inom äldrevården sätts i samband med brist på tid och personal, något 

som ger personalen en känsla av otillräcklighet (Karlsson et al. 2009; Socialstyrelsen 2007). 

Hög arbetstillfredsställelse beskrevs hos sjuksköterskor som upplevde sig respekterade och 

uppskattade i sitt arbete (Karlsson et al. 2009).  

 

I en svensk intervjustudie av Juthberg och Sundin (2010) beskrev sjuksköterskor och 

undersköterkor att deras arbete inom äldreomsorgen präglades av ständigt dåligt samvete på 

grund av en stressad arbetssituation och en känsla av maktlöshet. Personalen ansåg att deras 

arbete hindrades då de saknade möjligheter att påverka sin arbetssituation vilket ledde till att 

de upplevde sig själva som otillräckliga. Sjuksköterskor ställs inför etiskt svåra situationer när 
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organisationens resurser och den äldre patientens behov inte är samstämmiga (Häggström et 

al. 2004; Juthberg & Sundin 2011). En splittrad arbetssituation med stora krav och låga 

resurser beskrivs som påfrestande för äldrevårdssjuksköterskan (Juthberg & Sandin 2010; 

Karlsson et al. 2009). När äldrevårdssjuksköterskorna upplevde att de hade otydliga mål för 

sitt arbete, blev syftet med arbetet svävande och sjuksköterskorna upplevde bristande 

tillfredsställelse i sitt arbete (Karlsson et al. 2009).  

 

Sjuksköterskorna inom äldreomsorgen i studien av Karlsson et al. (2009) beskrev frustration 

då de kände för höga förväntningar från andra yrkeskategorier och förväntningar om att 

fungera som spindeln i nätet. Sjuksköterskorna ansåg sig inte besitta möjligheten att påverka 

de krav som andra yrkeskategorier hade på dem. Många sjuksköterskor ansåg att 

arbetsuppgifterna vad otydligt specificerade, varför de ansåg att de inte kunde neka 

arbetsuppgifter som belastade dem, trots att de var tveksamma till att de egentligen var 

ämnade att ta sig an uppdragen. Tidsbrist och stress beskrevs skapa en rädsla hos 

äldrevårdssjuksköterskan att begå misstag vid behandlingen av den äldre patienten.  

 

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen som hade möjlighet att lära känna den äldre patienten på 

en individuell nivå beskrev att de hade goda möjligheter att stötta undersköterskorna till en 

personanpassad omvårdnad av patienten, framförallt gällande dementa patienter. När 

äldrevårdssjuksköterskor kunde stötta och guida undersköterskorna upplevde 

sjuksköterskorna en känsla av att vara betydelsefulla för undersköterskorna (Karlsson et al. 

2009).  

Ledarskap  
Arbetet som första linjens chef inom äldreomsorgen har förändrats från att ha haft ett kliniskt 

fokus till att få ett administrativt fokus (Duffield 1991). Första linjens chefer har till uppgift 

att tillgodose den ekonomiska effektiviteten (Nicklin 1995) men också säkerställa kvaliteten 

på vården och upprätta en god arbetsmiljö för personalen (Hall & Donner 1997). Personal 

som upplevde stöd från ledningen upplevde högre grad av arbetstillfredsställelse och mindre 

grad av arbetsrelaterad stress, än personal som upplevde lågt stöd från ledningen (Hall 2007). 

Det är viktigt att chefer är kompetenta, engagerade och närvarande för att klara av att hantera 

de nya krav som ställs på äldreomsorgens styrning (Yukl 2002). 

På arbetsplatser där chefen skapade strukturell empowerment för arbetsgruppen var 

medarbetarna mer nöjda och engagerade i sitt arbete än på arbetsplatser där strukturell 
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empowerment saknades (Laschinger 2001). Chefer som skapade en positiv arbetsmiljö hade 

också en bidragande effekt till att få medarbetarna på arbetsplatsen att uppleva 

arbetstillfredsställelse (Snow 2001).  Patrick et al. (2006) visar i sin studie sambandet mellan 

personalens upplevelse av stöd från organisationen och positiv feedback för utfört arbete samt 

personalens psykiska välbefinnande. Bristande stöd från ledningen ansågs ge frustrerad 

personal som var missnöjda i sina yrkesroller. Vårdgivare inom äldreomsorgen vittnar om 

bristande support från ledning och chef (Socialstyrelsen 2007). En studie av Karlsson et al. 

(2009) lyfte fram vikten av att chefen inom äldreomsorgen har kunskapsutveckling som del i 

arbetet för att skapa mening för personalen. I en svensk studie av Josefsson och Hansson 

(2011) studerades vilket stöd sjuksköterskor inom äldreomsorgen upplevde från sin närmsta 

chef. Så många som 25% uttrycker en allvarlig olöst konflikt med sin närmsta chef och 50% 

upplevde ingen eller mycket lite feedback för god arbetsprestation från närmsta chef.  En 

majoritet av sjuksköterskorna saknade möjlighet till kompetensutveckling gällande ledarskap. 

Författarna ansåg även att ledningen hade fel uppfattning om vad som innefattades i 

sjuksköterskans ledningsfunktion. Konklusionen av studien var att sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen är i behov av handledning för att utveckla sitt ledarskap samt att 

förutsättningar för stöd skall finnas tillgänglig för sjuksköterskorna.  

 

I en studie (Lin & Lang 2007) om sjuksköterskors arbetsmiljö framkom ett samband mellan 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetsmiljön och vården patienterna inom organisationen 

fick. Om sjuksköterskorna arbetar i en miljö där chefen arbetar för att öka strukturell 

empowerment hos personalen och att sjuksköterskorna får träna på att lösa problem som 

uppstår kommer sjuksköterskorna uppleva att de har makten att påverka situation, och därmed 

ge bättre vård till patienterna.   

Häggström och Bruhn (2009) har studerat sjuksköterskors syn på vidarutbildning inom 

äldrevård. Resultatet visar att samtliga deltagare i studien var positiva till fortsatta studier men 

ansåg sig inte få tillräckligt stöd från arbetsgivaren för att genomföra studierna på arbetstid. 

En konklusion av studien var att utbildningen måste utveckla nya metoder för att integrera 

studierna i arbetet.  

Stress 
Rapporter inom äldreomsorgen vittnar om stressiga arbetsförhållanden med personal som 

löper risk för att drabbas av utbrändhet (Socialstyrelsen 2007). Vårdpersonal inom 

äldreomsorgen uttrycker en känsla av att vara otillräckliga då den äldre inte fått den 
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omvårdnad de behöver på grund av en stressig arbetssituation med tidsbrist och hög 

arbetsbelastning (Häggström et al. 2004). Sjuksköteskor som upplevde att de fick stöd från 

organisationen och medarbetare hade mindre risk för att drabbas av stressymtom så som 

känslomässig utmattning (Sundin et al. 2007). Studier inom äldreomsorgen har visat att låg 

strukturell- och psykologisk empowerment samvarierar med upplevelsen av stress (Li et al. 

2008). Sørlie (2005) beskrev att akutvårdssjuksköterskor upplevde dåligt samvete när de inte 

fick kraven och resurserna att gå ihop. Sjuksköterskorna upplevde att tiden tillsammans med 

patienten är för kort vilket skapade en inre stress då de kände stort ansvar för omvårdnaden av 

patienterna.  

Individer som anser sig ha låg psykologisk empowerment har i forskning visat sig ha låg 

självkänsla, låg arbetstillfredsställelse, lågt engagemang till arbetet samt ökad risk att drabbas 

av sjukdom såsom utbrändhet (Cready et al. 2008).   

Vårdkvalitet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) beskriver kvalitetsbegreppet 

som en beskrivning av en företeelse eller tjänst. Socialstyrelsen menar att de enligt 

internationell standard definierar kvalitetsbegreppet som alla sammantagna egenskaper hos ett 

objekt samt en beskrivning av säkerhet.  All hälso- och sjukvårdpersonal berörs och bär 

ansvaret för kvaliteten i vården. Föreskrifterna betonar att det inte endast föreligger ett 

moraliskt och etiskt ansvar bakom kvalitetsbegreppet, utan att ett rättsligt ansvar också 

förekommer. I ICN etiska riktlinjer för sjuksköterskor finns angivet att sjusköterskor i alla 

situationer skall hålla en hög nivå på den omvårdnad som ges (ICN 2006). På grund av att 

definitionerna på kvalitet är många, så finns många tolkningar om vad vårdkvalitet egentligen 

innebär. Tolkningen av begreppet vårdkvalitet påverkas av personliga värderingar, filosofisk 

läggning, kultur, medicinsk framgång och utveckling inom omvårdnad. En godtycklig 

uppfattning om vad som är en god vårdkvalitet innefattas av både patienternas och 

vårdpersonalens upplevelser. En generell syn i samhället påverkar även upplevelsen av 

vårdkvalitetens standard (Andersson 1995). Donabedian (1966), en ledande forskare inom 

begreppet vårdkvalitet, ansåg att god vårdkvalitet samvarierar mellan balansen av hälsomässig 

nytta och hälsomässig skada. Han menade, liksom Andersson (1995), att upplevelsen av god 

vårdkvalitet beror på hur väl fastställda kriterier för god vård samstämmer med den vård som 

ges.   
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Problemformulering 
Tidigare forskning visar samband mellan strukturell- och psykologisk empowerment, chefs- 

och ledarskap, arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet samt upplevd hälsa. Tidigare studier inom 

akutsjukvård och på sjukhus visade på positiva samband mellan strukturell- och psykologisk 

empowerment (Laschinger et al. 2001, 2004, 2009), vilket i sin tur har påvisats ge ökad 

arbetstillfredsställelse och ökat organisatoriskt engagemang bland medarbetarna (Laschinger 

2009). Dock återfinns inte studier som fokuserat på hur sjuksköterskor inom äldreomsorgen 

ser på sin arbetssituation utifrån de ovan nämnda faktorerna samt vilka samband som kan 

identifieras. Detta kan göra det svårt för beslutsfattare och chefer att veta hur de skall arbeta 

för att förbättra arbetssituationen för sjuksköterskor inom äldreomsorgen. En stor andel av 

sjuksköterskorna inom äldreomsorgen närmar sig pension (Cho et al. 2006), varför det är av 

intresse att undersöka hur en grupp sjuksköterskor inom äldreomsorgen ser på sin 

arbetssituation. Kunskap inom detta område underlättar för beslutsfattare och chefer vid 

förbättringsarbete inom äldreomsorgen, men ger även sjuksköterskor inom äldreomsorgen 

ökad kunskap om vilka brister och styrkor som finns och vart deras förbättringsarbete bör 

fokuseras.  

Syfte  
Syftet med studien är att studera hur sjuksköterskor inom äldreomsorgen skattar sin 

arbetssituation utifrån strukturell- och psykologisk empowerment, chefs- och ledarskap, 

arbetstillfredsställese, upplevd hälsa (stress och sömn) samt vårdkvalitet. Vidare är syftet att 

studera om skillnader mellan ovan nämnda faktorer finns utifrån deltagarnas bakgrundsdata 

samt om samband mellan nämnda faktorer kan identifieras. 

Frågeställningar 

1. Hur skattar sjuksköterskor inom äldreomsorgen sin arbetssituation utifrån strukturell- 

och psykologisk empowerment, chefs- och ledarskap, arbetstillfredsställelse, 

vårdkvalitet samt upplevd hälsa? 

2. Vilka skillnader kan identifieras inom gruppen sjuksköterskor gällande syn på 

strukturell- och psykologisk empowerment, chefs- och ledarskap, 

arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet samt upplevd hälsa utifrån deltagarnas 

bakgrundsdata (ålder, yrkesverksamma år, heltid/deltid samt uttag av 

kompetensutvecklingsdagar)? 

3. Vilka samband kan identifieras mellan strukturell- och psykologisk empowerment, 

chefs- och ledarskap, arbetstillfredsställelse, upplevd hälsa samt vårdkvalitet? 
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METOD 

Design  
Studien har en kvantitativ ansats med en deskriptiv, komparativ och korrelativ design (Polit & 

Beck 2012). 

Urval och undersökningsgrupp 
Materialet till denna studie är hämtad från ett större forskningsprojekt där syftet var att 

studera hur all personal inom äldreomsorgen upplever sin arbetssituation utifrån strukturell- 

och psykologisk empowerment, chefs- och ledarskap, arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet och 

upplevd hälsa. Samtlig personal i fem kommuner som arbetar inom offentligt och privat 

driven hemtjänst och särskilt boende (SÄBO) har tillfrågats om deltagande i studien. 

Inklusionskriterien var att personalen ska ha arbetat minst en månad under den senaste 

tremånadersperioden. 

 I föreliggande studie utgörs undersökningsgruppen av sjuksköterkor som arbetar inom 

äldreomsorgen. Totalt valde 79 sjuksköterskor att delta i studien. Av de 79 sjuksköterskorna 

var 75 kvinnor (94,9%) och 4 män (5,1%). Medianåldern var 50,6 år. Det fanns en spridning 

på yrkesverksamma år mellan 0,8 år och 38 år, medianvärdet var 12 år. För mer 

bakgrundsfakta, se tabell 1.  
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Tabell 1: Bakgrundsdata för undersökningsgruppen (n=79) 

Bakgrundsdata Total (n = 79), n (%)  

Kön    

Man 4 (5,1) 

Kvinna 75 (94,9) 

    

Ålder   

< 30 4 (5,1) 

31 – 40 13 (16,5) 

41- 50 21 (26,6) 

51 – 60 26 (33,0) 

>61 15 (19,0) 

    

Yrkesverksamma år   

< 5 13 (16,5) 

6 – 10 16 (20,3) 

11 – 20 29 (36,7) 

21 – 30 11 (13,9) 

> 31 7 (8,7) 

 
  

Sysselsättningsgrad   

Heltid 53 (68,0) 

Deltid 25 (33,3) 

    

Arbetstid   

Dag 13 (23,2) 

Dag & kväll 43 (76,8) 

Natt 11 (19,6) 

Dag, kväll & natt 1 (1,9) 

    

Medarbetarsamtal   

Ja 72 (92,3) 

Nej 6 (7,7) 

    

Uttag kompetensutvecklingsdagar   

Noll 28 (46,0) 

En eller fler 35 (55,6) 

 

Bortfallsanalys 

Före studien saknades kunskap om antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen i de fem 

kommunerna, varför bortfallsanalys inte varit möjlig att genomföra. 
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Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde under 2011 – 2012. Data samlades in via en enkät bestående av fyra 

standardiserade instrument som berör psykologisk empowerment (Spreitzer empowerment 

scale) (Sprietzer 1995b), strukturell empowerment (Conditions of Work Effectiveness 

Questionnarie II [CWEQ II]) (Laschinger et al. 2001),  arbetstillfredsställelse, psykosomatisk 

hälsa, sömn och stress (The Work Satisfaction Questionnaires [SWQ]) (Engström et al. 2006), 

samt chef- och ledarskap (The Leadership and Management Inventory [LaMI]) (Skytt et al.  

2008). Bakgrundsdata gällande kön, ålder, arbetsplats, utbildning, antal yrkesverksamma år 

inom äldreomsorgen, sysselsättningsgrad/arbetsförhållande, eventuell frånvaro samt uppgifter 

om utvecklingsdagar och medarbetarsamtal efterfrågas i enkäten.   

Sprietzer empowerment scale består av 12 frågor med en sjugradig svarsskala där högre 

värden indikerar att respondenten är mer överrens med påståendet än vad lägre värden 

indikerar. Frågorna berör individens upplevelse av psykologisk empowerment på 

arbetesplatsen. Instrumentet är indelat i fyra faktorer (Betydelse/mening, kompetens, 

självbestämmande och inflytande) (Sprietzer 1995b).  Cronbach alfa för föreliggande studie 

för samtliga instrument samt referensvärden presenteras i tabell 2. 

Conditions of Work Effectiveness Questionnarie II [CWEQ II] är uppbyggd av sex faktorer 

med 21 frågor som berör strukturell empowerment på arbetsplatsen. Svarsalternativen ges på 

en femgradig skala där svarsalternativ 1 innebär att påståendet inte stämmer och 

svarsalternativ 5 betyder att påståendet stämmer väl. Instrumentet är indelat i sex faktorer 

(möjligheter, information, stöd, resurser, formell makt och informell makt) (Laschinger et al. 

2001).  

The Work satisfaction Questionnaries [SWQ] är uppbyggt av 82 frågor som berör 

arbetstillfredsställelse (53 frågor), vårdkvalitet (8 frågor) och aspekter av psykosomatisk 

hälsa, sömn och stress (21 frågor). Fråga 1 - 31 har fem svarsalternativ, fråga 33 har tre 

svarsalternativ och fråga 34 består av sju svarsalternativ. Efter sju av frågorna lämnas 

utrymme för egna kommentarer. Instrumentet är indelat i åtta faktorer (personlig utveckling, 

arbetsbelastning, kritik, förväntningar och krav, samarbete, inre motivation och yttre 

motivation och position i gruppen),  psykosomatisk hälsa, sömn och stress i två faktorer 

(sömnstörningar, upplevd stress) och vårdkvalitet i en faktorer (vård- och sjukvård) 

(Engström et al. 2006).  
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The Leadership and Management Inventory [LaMI] består av 28 påståenden om chef- och 

ledarskap på arbetsplatsen med fem svarsalternativ per påstående. Svarsalternativ 1 innebär 

att påståendet ”inte alls” stämmer och svarsalternativ 5 innebär att påståendet stämmer ”I 

mycket stor utsträckning”. Enkäten inleds med tre frågor som berör deltagaren och chefens 

relation. Utrymme för kommentarer lämnas efter påståendena. Instrumentet är indelat i tre 

faktorer (Mellanmänskliga färdigheter och ledning av arbetsgruppen, resultatinriktat 

arbetssätt, organisationskunskap överblick och kännedom om beslutsvägar) (Skytt et al. 

2008).   
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Tabell 2 – Cronbach alfa för föreliggande studie 

      Referensvärde                Denna studie 
Total psykologisk 
empowerment 0,72 0,90 

Mening Betydelse 0,87 0,90 
Kompetens 0,81 0,93 
Självbestämmande 0,81 0,80 
Inflytande 0,88 0,90 

Total CWEQ 0,89 0,88 
Möjligheter 0,76 0,80 
Information 0,90 0,89 
Stöd 0,82 0,86 
Resurser 0,71 0,73 

Formell Makt 0,76 0,60 

Informell Makt 0,73 0,81 

Global Empowerment 
                    0,80 0,83 

Arbetstillfredsställelse 
0,92 0,92 

Personlig utveckling 0,84 0,81 

Arbetsbelastning 0,86 0,85 
Kritik 0,74 0,65 
Krav och förväntningar 0,71 0,78 
Samarbete 0,80 0,79 

Inre motivation 0,69 0,71 

Yttre motivation 0,59 0,46 

Position i gruppen 0,52 0,52 

Psykosomatisk 0,93 0,91 
Sömn 0,93 0,92 
Stress 0,87 0,84 
Vårdkvalitet                     0,82                                 0,83 
   
Total LaMI 0,97 0,98 
Mellanmänskliga färdigheter 0,93 0,96 
Resultatinriktat arbetssätt 0,95 0,97 
Organisationskunskap m.m.                     0,90 0,91 
   

Referens värden för psykologisk empowerment (Spreitzer 1995), strukturell empoerment 

(CWEQ-II) (Patrick & Laschinger 2006), arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa 

(SWQ) (Engström et al. 2006), vårdkvalitet (Engström et al 2011) samt LaMI (Skytt et al. 

2008). 
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Tillvägagångssätt 
Efter kontakt med verksamhetschefer/socialchefer inom äldreomsorgen erhölls namn till 

personal från fem kommuner. Enkät, missivbrev samt ett frankerat svarskuvertet skickades ut 

till personalen som erbjöds deltagande i studien. Samtliga frågeformulär kodades för att 

möjliggöra utskick av påminnelser. Två påminnelser skickades ut till de deltagare som inte 

returnerat enkäten i det bifogade svarskuvertet, den första efter två veckor och den andra efter 

ytterligare en vecka. Insamlade enkäter är inrapporterade i SPSS för vidare analys. Materialet 

har överlämnats till författaren för databearbetning.  

Dataanalys 
Insamlad data har bearbetats i Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (SPSS). Första 

frågeställningen har analyserats med beskrivande statistik. Frågeställning två och tre har 

analyserats med Spearmans Rho test samt Mann Whitney U – test. Ingen av deltagarna hade 

ett svarsbortfall på mer än 30 % och exkluderades därför inte ur studien (Tabachnick 2001). 

Vid enstaka ”missing values” genomfördes medelvärdessubstitution och saknade värden 

ersattes med ett medelvärde. 

Forskningsetiska överväganden 
Tillstånd att genomföra studierna har hämtats från regionala etikprövningsnämnden (EPN) i 

Uppsala (diarie nr 2010/192). Samtliga verksamhetschefer/socialchefer har gett ett skriftligt 

godkännande till deltagandet som bifogades vid ansökan hos EPN.  Alla deltagare i studien 

har informerats skriftligt om att medverkan i studien är frivillig och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan utan förklaring. Information om att data behandlas konfidentiellt och 

endast presenteras på gruppnivå för att säkerställa deltagarnas anonymitet har lämnats till 

deltagarna. Då insamlad data är av känslig karaktär behandlas materialet enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) så att 

ingen utomstående har tillgång till personuppgifter på deltagarna. All data hålls samlat på 

Högskolan i Gävle i ett låst utrymme.  
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RESULTAT 

Upplevelsen av total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 
psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet i hela gruppen sjuksköterskor. 
Tabell 3: 

Instrument, n =79         Minimum    Maximum            M                                            ± SD 

Total psykologisk 

empowerment 
2,83 7,00 5,2613 ,93529 

Mening Betydelse 1,67 7,00 5,6048 1,30474 

Kompetens 3,33 7,00 6,0675 ,87930 

Självbestämmande 1,00 7,00 4,6767 1,30329 

Inflytande 1,00 7,00 4,6962 1,34841 

Total CWEQ 6,00                25,67 19,7144 3,10567 

Möjligheter 1,00 5,00 3,5313 ,79616 

Information 1,00 5,00 3,3205 ,88102 

Stöd 1,00 4,33 2,9913 ,80226 

Resurser 1,00 5,00 2,9030 ,78655 

Formell Makt 1,00 5,00 2,9928 ,72217 

Informell Makt 1,00 5,00 3,7025 ,81951 

Global Empowerment 1,00 5,00 3,3631 ,90134 

Arbetstillfredsställelse 48,47 94,90 66,2011                                                   8,83920 

Personlig utveckling 33,33 100,00 67,4206 13,93195 

Arbetsbelastning 25,00 100,00 64,5743 14,21235 

Kritik 50,00 100,00 74,9956 10,12707 

Krav och förväntningar 25,00 100,00 64,3751 16,07917 

Samarbete 45,00 100,00 77,9229 13,40814 

Inre motivation 50,00 100,00 79,7858 12,95328 

Yttre motivation 6,25 87,50 39,4692 12,94137 

Position i gruppen 25,00 93,75 57,5102 12,27672 

Psykosomatisk 11,64 96,05 61,4202 19,71249 

Sömn 14,74 100,00        63,0693 23,56080 

Stress                     9,45 92,50 59,0658 20,01707 

Vårdkvalitet                   43,75 100,00 75,3750 13,97746 

Total LaMI 30,71 100,00 75,7720 14,76507 

Mellanmänskliga färdigheter 24,44 100,00 76,2797 16,94310 

 Resultatinriktat arbetssätt 23,64 100,00 71,6196 17,25099 

Organisationskunskap m.m. 45,00 100,00 80,9105 12,39704 

Det framgår av tabell 3 att hela gruppen sjuksköteskor vid bedömning av psykologisk empowerment skattade 

högst medelvärde gällande kompetens. Vid bedömning av CWEQ skattade sig hela gruppen högst gällande 

informell makt. Vid skattning av arbetstillfredsställelse skattades inre motivation högst och yttre motivation 

lägst. Hela gruppen sjuksköterskor ansåg att deras närmaste chef hade högs kunskap om organisationskunskap 

m.m. vid bedömning av LaMI. Vid psykosomatiska problem ansågs sömnproblem som mindre vanligt 

förekommande än stress.  
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Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor över respektive under 50 år. 

 

Tabell 4. Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet sjuksköterskor över eller under 50 år.  

  Ålder ≤ 50 Ålder > 50     

  N M ± SD N M ± SD Z värde P värde 

Total Psykologisk empowerment 38,00 5,16 0,92 41,00 5,36 0,95 -1,14 0,225 

Mening betydelse 38,00 5,71 1,07 41,00 5,49 1,50 -0,16 0,870 

Kompetens 38,00 5,96 0,84 41,00 6,16 0,91 -1,31 0,190 

Självbestämmande 38,00 4,72 1,36 41,00 4,82 1,24 -0,93 0,354 

Inflytande 38,00 4,42 1,53 41,00 4,95 1,11 -1,38 0,168 

         

Total CWEQ 38,00    19,44 2,80 41,00 19,47 3,40 --0,17 0,860 

Möjligheter 38,00 3,60 0,85 41,00 3,46 0,74 -1,34 0,181 

Information 38,00 3,49 0,85 41,00 3,16 0,89 -1,55 0,122 

Stöd 38,00 2,86 0,88 41,00 3,11 0,71 -1,16 0,245 

Resurser 38,00 2,75 0,87 41,00 3,05 0,68 -1,76 0,079 

Formell makt 38,00 2,96 0,61 41,00 3,02 0,82 -0,57 0,566 

Informell makt 38,00 3,74 0,80 41,00 3,66 0,85 -0,46 0,646 

Global empowerment 38,00 3,36 0,94 41,00 3,37 0,87 -0,03 0,980 

         

Arbetstillfredsställelse 38,00 66,74 8,37 41,00 65,65 9,40 -0,73 0466 

Personlig utveckling 38,00 68,95 12,89 41,00 66,01 14,85 -0,81 0,417 

Arbetsbelastning 38,00 63,40 16,13 41,00 65,66 12,28 -0,20 0,840 

Kritik 38,00 77,63 10,31 41,00 72,55 9,43 -2,38 0,017 

Krav och förväntningar 38,00 64,58 17,64 41,00 64,18 14,7 -0,16 0,871 

Samarbetet 38,00 78,10 13,77 41,00 77,76 13,23 -0,19 0,851 

Inre motivation 38,00 80,92 11,90 41,00 78,73 13,92 -0,68 0,495 

Yttre motivation  38,00 40,05 12,77 41,00 38,93 13,23 -1,19 0,234 

Ställning i arbetsgruppen 38,00    57,76 13,15 41,00 57,28 11,57 -0,32 0,746 
                  

Psykosomatisk hälsa 38,00 58,59 22,62 41,00 64,04 16,43 -1,13 0,253 

Sömn 38,00    62,13 26,52 41,00 64,60 20,70 -0,43 0,669 

Stress 38,00 55,39 23,87 41,00 63,53 16,49 -1,46 0,143 
                  

Vårdkvalitet 38,00 74,58 11,74 41,00 76,15 14,37 -0,83 0,406 

 

Total LaMI 38,00 76,87 13,75 41,00 75,16 15.80 -0,17 0,867 

Mellanmänskliga färdigheter 38,00 76,87 16,10 41,00 75,73 17,88 -0,07 0,945 

Resultatinriktat arbetssätt 38,00 71,96 16,43 41,00 71,30 18,18 -0,07 0,945 

Organisationskunskap m.m. 38,00 82,08 11,66 41,00 79,82 13,09 -0,54 0,588 
 

 

Yngre sjuksköterskor (≤ 50 år) skattade sig få mer kritik (från boende, överordnade, egna 

personalkategorin, underordnade och boendes anhöriga) än äldre sjuksköterskor (>50 år).   
 
 

 

 



 

17 
 

Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som arbetar heltid respektive deltid 

 

Tabell 5. Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som arbetar heltid respektive deltid.  
 

  Heltid Deltid     

  N M ± SD N M ± SD Z värde P värde 

Total Psykologisk empowerment 53,00 5,38 0,92 25,00 5,02 0,93 -1,69 0,091 

Mening betydelse 53,00 5,81 1,14 25,00 5,15 1,54 -1,79 0,074 

Kompetens 53,00 6,09 0,92 25,00 5,97 0,80 -0,98 0,329 

Självbestämmande 53,00 4,74 1,33 25,00 4,65 1,14 -0,39 0,694 

Inflytande 53,00 4,91 1,22 25,00 4,29 1,53 -1,72 0,084 
                  

Total CWEQ 53,00 19,75 2,85 25,00 18,83 3,63 -1,03 0,301 

Möjligheter 53,00 3,59 0,75 25,00 3,43 0,90 -0,75 0,453 

Information 53,00 3,32 0,84 25,00 3,25 0,93 -0,34 0,738 

Stöd 53,00 3,07 0,74 25,00 2,81 0,93 -1,06 0,287 

Resurser 53,00     2,86 0,83 25,00 3,00 0,71 -0,69 0,493 

Formell makt 53,00 3,01 0,69 25,00 2,99 0,78 -0,23 0,816 

Informell makt 53,00 3,89 0,72 25,00 3,35 0,89 -2,46 0,014 

Global empowerment 53,00 3,35 0,96 25,00 3,42 0,77 -0,15 0,878 
         

Arbetstillfredsställelse 53,00 67,09 9,02 25,00 64,09 8,24 -1.44 0,150 

Personlig utveckling 53,00 69,51 12,28 25,00 63,46 16,50 -1,59 0,111 

Arbetsbelastning 53,00 65,05 15,61 25,00 64,10 10,99 -0,63 0,530 

Kritik 53,00 74,15 10,04 25,00 76,79 10,49 -0,89 0,376 

Krav och förväntningar 53,00 63,84 17,31 25,00 65,59 13,74 -0,73 0,465 

Samarbetet 53,00 77,83 13,80 25,00 77,60 12,84 -0,18 0,854 

Inre motivation 53,00 80,94 12,05 25,00 77,60 14,86 -0,98 0,326 

Yttre motivation  53,00 41,36 13,10 25,00 35,54 12,19 -1,62 0,105 

Ställning i arbetsgruppen 53,00 58.13 12,54 25,00 56,00 12,03 -1,08 0,281 
                  

Psykosomatisk hälsa 53,00 58,47 20,38 25,00 66,85    17,20 -1,65 0,098 

Sömn 53,00 61,19 24,02 25,00 66,78    22,01 -0,98 0,327 

Stress 53,00    56,03 21,73 25,00 66,92    16,65 -1,95 0,050 
                  

Vårdkvalitet 53,00 75,25 14,08 25,00 75,41 11,08 -0,31 0,760 
 

Total LaMI 53,00 76,56 15,68 25,00 73,85 12,99 -0,95 0,340 

Mellanmänskliga färdigheter 53,00 77,07 18.10 25,00 74,14 14,54 -0,98 0,329 

Resultatinriktat arbetssätt 53,00 72,92 17,40 25,00 68,55 17,19 -0,75 0,453 

Organisationskunskap m.m. 53,00 80,98 12,92 25,00 80,81 11,74 -0,15 0,881 
 

 

Sjuksköterskor som arbetar heltid skattar sig ha högre grad av informell makt 

och utsättas för högre grad av stress jämfört med sjuksköterskor som arbetar 

deltid.  
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Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 
psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i tolv år eller 
mindre respektive sjuksköterskor som varit yrkesverksamma mer än tolv år. 
 

Tabell 6. Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i tolv år eller mindre 

respektive sjuksköterskor som varit yrkesverksamma mer än tolv år. 

  Yrkesverksam ≤ 12 Yrkesverksam > 12     

  N M ± SD N M ± SD Z värde P – värde 

Total Psykologisk empowerment 41,00 5,35 0,89 35,00 5,11 1,00 -0,87 0,384 

Mening betydelse 41,00 5,67 1,29 35,00 5,46 1,36 -0,73 0,464 

Kompetens 41,00 6,12 0,85 35,00 5.95 0,92 -0,87 0,384 

Självbestämmande 41,00 4,70 1,38 35,00 4,59 1,26 -0,35 0,726 

Inflytande 41,00 4,92 1,29 35,00 4,43 1,39 -1,57 0,116 

                  

Total CWEQ 41,00 19,63 3,12 35,00 18,95 3,02 -1,15 0,265 

Möjligheter 41,00 3,70 0,73 35,00 3,29 0,79 -2,30 0,021 

Information 41,00 3,23 0,90 35,00 3,35 0,85 -0,63 0,528 

Stöd 41,00 3,00 0,77 35,00 2,90 0,84 -,0,72 0,472 

Resurser 41,00 2,85 0,87 35,00 2,91 0,68 -0,51 0,608 

Formell makt 41,00 2,99 0,74 35,00 2,93 0,71 -0,11 0,916 

Informell makt    41,00 3,85 0,77 35,00 3,56 0,84 -1,73 0,085 

Global empowerment 41,00       3,52 0,94 35,00 3,10 0,81 -2,12 0,034 

         

Arbetstillfredsställelse 41,00 67,87 9,30 35,00 63,83 7,99 -1,58 0,114 

Personlig utveckling 41,00 70,20 14,08 35,00 63,59 13,21 -2,05 0,041 

Arbetsbelastning 41,00 64,42 15,49 35,00 63,73 12,64 -0,16 0,871 

Kritik 41,00 77,07 9,61 35,00 71,86 9,93 -1,73 0,083 

Krav och förväntningar 41,00 67,07 14,78 35,00 60,23 17,20 -1,92 0,751 

Samarbetet 41,00 80,44 12,99 35,00 74,23 13,55 -2,03 0,042 

Inre motivation 41,00 80,85 12,03 35,00 77,08 13,42 -1,33 0,185 

Yttre motivation  41,00 41,66 13,50 35,00 37,43 13,55 -1,33 0,183 

Ställning i arbetsgruppen 41,00 59,33 11,90 35,00 55,13 12,95 -1,54 0,124 
                  

Psykosomatisk hälsa 41,00 60,87 20,73 35,00 60,26 18,57 -0,16 0,876 

Sömn 41,00 62,36    23,86 35,00 63,18 23,91 -0,19 0,447 

Stress 41,00 59,54 22,21 35,00 57,63 18,45 -0,72 0,475 
        

 
        

Vårdkvalitet 41,00 75,24 14,49 35,00 75,92 11,68 -0,01 0,991 

 

Total LaMI 41,00 75,56 15,64 35,00 75,76 14,11 -0,21 0,826 

Mellanmänskliga färdigheter 41,00 76,86 17,86 35,00 75,53 16,41 -0,68 0,498 

Resultatinriktat arbetssätt    41,00 71,26 17,92 35,00 71,81 16,81 -0,07 0,942 

Organisationskunskap m.m. 41,00 80,02 13,10 35,00 81,47 11,76 -0,61 0,541 

 

Det framkom signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor som arbetet tolv år eller kortare 

och sjuksköterskor som arbetet mer än tolv år gällande syn på möjligheter, global 

empowerment, personligutveckling och samarbete. 
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Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som tagit ut kompetensutvecklingsdagar 

respektive inte tagit ut kompetensutvecklingsdagar. 

 

Tabell 7. Skillnader mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för sjuksköterskor som tagit ut kompetensutvecklingsdagar respektive inte 

tagit ut kompetensutvecklingsdagar. 

  Uttag kompetensutvecklingsdag = 0 Uttag kompetensutvecklingsdag ≥ 1      

  N M SD =0 N M SD >1 Z värde P värde 

Total Psykologisk empower 28,00 5,07 0,91 35,00 5,56 0,88 -2,30 0,022 

Mening betydelse 28,00 5,39 1,34 35,00 5,91 1,18 -2,03 0,042 

Kompetens 28,00 5,87 0,97 35,00 6,30 0,76 -1,90 0,058 

Självbestämmande 28,00 4,50 1,33 35,00 5,07 1,16 -1,76 0,079 

Inflytande 28,00 4,52 1,44 35,00 4,96 1,31 -1,48 0,138 
         

Total CWEQ 28,00 18,29 3,25 35,00        20,69 
 

2.85 -2,74 0,030 

Möjligheter 28,00 3,31 0,80 35,00 3,67 0,84 -2,16 0,031 

Information 28,00 3,13 0,85 35,00 3,59 0,86 -2,01 0,045 

Stöd 28,00 2,62 0,90 35,00 3,28 0,73 -3,00 0,003 

Resurser 28,00 2,86 0,79 35,00 2,99 0,74 -0,76 0,447 

Formell makt 28,00 2,77 0,65 35,00 3,27 0,72 -2,98 0,003 

Informell makt 28,00 3,61 1,03 35,00 3,89 0,63 -1,16 0,248 

Global empowerment 28,00 3,22 0,93 35,00 3,53 0,86 -1,48 0,138 
         

Arbetstillfredsställelse 28,00 63,04 8,67 35,00 68,76 8,04 -1,99 0,055 

Personlig utveckling 28,00 65,50 14,54 35,00 69,20 13,96 -0,83 0,409 

Arbetsbelastning 28,00 61,03 13,02 35,00 67,86 13,28 -2,02 0,044 

Kritik 28,00 73,21 11,16 35,00 76,85 8,66 -1,22 0,222 

Krav och förväntningar 28,00 60,12 14,59 35,00 69,60 15,24 -2,38 0,018 

Samarbetet 28,00 71,76 13,11 35,00 81,17 12,17 -2,44 0,015 

Inre motivation 28,00 75,72 13,98 35,00 82,29 12,62 -2,00 0,046 

Yttre motivatin  28,00 38,53 12,48 35,00 40,76 14,63 -0,08 0,933 

Ställning i arbetsgruppen 28,00 56,86 12,14 35,00 57,18 11,99 -0,12 0,905 
 
Psykosomatisk hälsa 28,00 60,31 21,14 35,00 63,24 17,53 -0,46 0,648 

Sömn 28,00 61,36 24,72 35,00 63,89 22,99 -0,46 0,663 

Stress 28,00 59,36 22,28 35,00 62,65 17,25 -0,52 0,599 
  

 
              

Vårdkvalitet 28,00 75,12 12,18 35,00 75,88 14,53 -0,26 0,795 

 

Total LaMI 28,00 69,12 18,41 35,00 82,17 10,12 -3,07 0,002 

Mellanmänskliga färdigheter 28,00 69,16 21,58 35,00 82,31 10,79 -2,81 0,005 

Resultatinriktat arbetssätt 28,00 64,32 20,41 35,00 80,30 12,35 -3,39 0,001 

Organisationskunskap m.m. 28,00 75,68 15,34 35,00 84,59 10,28 -2,38 0,017 
 

Resultatet visar att det förekommer mycket signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor som 

tagit ut kompetenesutvecklingsdagar respektive de som inte tagit ut 

kompetensutvecklingsdagar gällande total psykologisk empowerment, total CEWQ, 

arbetstillfredsställesle samt LaMI.  
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Samband mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, total LaMI, 

psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för hela gruppen sjuksköterskor. 

  

Tabell 8. Samband i skattningar mellan total psykologisk empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse, 

total LaMI, psykosomatisk hälsa och vårdkvalitet för hela gruppen sjuksköterskor. 

 

 Arbetstillfreds 

ställelse 

Psykosomatisk 

Hälsa 

Vård- 

kvalitet 

Total 

LaMI 

Total 

CWEQ 

Total 

psykologisk 

empowerment 

Arbets- 

tillfredställelse 

Correlation 

Coefficient 
      

Sig. (2-tailed) 
 

     

N       

Psykosomatisk- 

Hälsa 

Correlation 

Coefficient 
,240      

Sig. (2-tailed) ,067 
 

    

N 79      

Vårdkvalitet 

Correlation 

Coefficient 
,546

**
 ,152     

Sig. (2-tailed) ,000 ,201 
 

   

N 79 79     

Total LaMI 

Correlation 

Coefficient 
,688

**
 ,139 ,402

**
    

Sig. (2-tailed) ,000 ,217 ,000 
 

  

N 79 79 79    

Total CWEQ 

Correlation 

Coefficient 
,677

**
 ,178 ,399

**
 ,688

**
   

Sig. (2-tailed) ,000 ,054 ,002 ,000 
 

 

N 79 79 79 79   

Total Psykologisk 

Empowerment 

Correlation 

Coefficient 
,593

**
 ,178 ,394

**
 ,395

**
 ,698

**
  

Sig. (2-tailed) ,000 ,135 ,001 ,000 ,000 
 

N 79 79 79 79 79  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Starkaste sambandet för hela gruppen sjuksköterkor identifierades mellan 

arbetstillfredsställelse och total LaMI, arbetstillfredsställelse och total CWEQ, 

arbetstillfredsställelse och total psykologisk empowerment, total LaMI och total CWEQ samt 

mellan total CWEQ och total psykologisk empowerment.  
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DISKUSSION 

Huvudresultat  
Huvudresultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskor som var 50 år eller yngre 

skattade sig få mer kritik än äldre sjuksköterskor. Deltidsarbetande sjuksköterskor ansåg sig 

besitta lägre grad av informell makt och skattade lägre grad av stress än sjuksköteskor som 

arbetar heltid. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen som hade arbetat 12 år eller kortare ansåg 

sig besitta högre grad av möjligheter, global empowerment, personlig utveckling och 

samarbetsförmåga. Uttag av kompetensutvecklingsdagar visade sig ge ökat upplevelse av 

psykologisk empowerment, strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse och LaMI. 

Positiva samband identifieras mellan upplevelsen av arbetstillfredsställelse och skalorna total 

LaMI, total CWEQ och total psykologisk empowement, samt mellan total CWEQ och 

skalorna total LaMI och total psykologisk empowerment. 

Resultat diskussion 
Resultatet från föreliggande studie visade på högre skattning av psykologisk empowerment än 

en tidigare studie inom akutsjukvården av Faulker och Laschinger (2008). Vid psykologisk 

empowerment skattade sig sjuksköterskorna i föreliggande studie högst gällande kompetens, 

vilket Spreitzer (1995a) relaterar till ”individens tro på sin egen förmåga”. Tidigare studier av 

sjuksköterskor inom hemsjukvården visade på både låg (Larsson Kihlgren 2003) och hög (De 

Vliegher et al. 2009) skattning av synen på den egna kompetensen. Föreliggande studies 

resultat av skattning av den egna kompetensen (M = 6,1, SD ± 0,88) kan jämföras med 

resultatet från Faulkner och Laschinger (2008) studie bland akutvårdssjuksköterskor (M = 4,0, 

SD ± 0,66). Upplevelsen av hög kompetens bland sjuksköterskorna inom äldreomsorgen 

skulle kunna sättas i samband med sjuksköterskornas högt skattade faktor informell makt. 

Sjuksköterskor som upplevde att de har hög grad av informell makt, dvs. stor möjlighet att 

själva påverka sin arbetssituation, besitter även hög kompetensen för att utföra förändringen. 

Resultatet från föreliggande studie gällande informell makt (M = 3,7, SD ± 0,82) kan jämföras 

med resultatet från Faulkner och Laschingers (2008) studie om akutvårdssjuksköterskor (M = 

3,3, SD ±0,7). Kanter (1993) lyfte inte upp psykologisk empowerment, men menade att om 

den anställde upplever ett strukturellt stöd i sin arbetssituation leder detta till känsla av 

egenmakt och möjligheter att nå framgång i arbetet, vilket kan tolkas som att ett samband 

mellan psykologisk empowerment och strukturell empowerment påtalas av redan av Kanter.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie skattade yttre motivation som den faktorn med lägst 

medelvärde inom området arbetstillfredsställelse. Socialstyrelsen (2007) stärker detta resultat 
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då de beskriver att vårdgivare inom äldreomsorgen upplever bristande support från chef och 

ledning. Samband kan även ses med Häggström och Bruhns (2009) studie som vittnar om att 

sjuksköterskor inom äldreomsorgen upplever bristande stöd till fortsatta studier inom 

äldrevård från närmsta chef.  

I resultatet i föreliggande studie gällande skattning av arbetstillfredsställelse återfinns likheter 

med en studien av Engström et al. (2006) där en jämförelse mellan sjuksköterskor som 

planerar byta arbetsplats och sjuksköterskor som önskar jobba kvar på sin arbetsplats 

genomfördes. Resultatet i föreliggande studie är att likställa med de sjuksköterskorna som 

önskade jobba kvar på sin arbetsplats i Engström et al. (2006) studie. Detta kan tolkas som att 

sjuksköterskorna i föreliggande studie är tillfreds med sitt arbete.  

Resultatet i föreliggande studie gällande sjuksköterskornas skattning av LaMI (M = 76.28, 

71.62 och 80.91) kan jämföras med resultatet från en tidigare svensk studie av Skytt et al. 

2007) (M = 77.60, 71.66 och 76.05) där snarlika resultat presenteras.  

Föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskor 50 år eller yngre ansåg att de fick mer 

kritik än vad sjuksköterskor över 50 år ansåg. Detta skulle kunna bero på både 

sjuksköterskans självkänsla och tolkning av situationer, men även på omgivningens 

förväntningar och syn på sjuksköterskan. För den äldre patienten kan en äldre sjuksköterska 

ge högre grad av känsla av trygghet och kompetens, vilket ger den äldre sjuksköterskan fördel 

jämtemot den yngre sjuksköterskan. Tidigare forskning (Häggström et al. 2004) visar att yttre 

krav från organisationen, anhöriga, patienter eller medarbetare leder till att vårdpersonalen 

känner sig otillräcklig i sitt arbete då tidsbrist och hög arbetsbelastning förekommer. Av 

denna anledning är det viktigt att se till att de sjuksköterskor som upplever att de får mycket 

kritik i sin yrkesroll får stöd att bearbeta kritiken. 

Sjuksköterskor som arbetar deltid ansåg att det hade mindre grad av informell makt än 

sjuksköteskor som arbetar heltid. Detta samband har tidigare identifieras av Sandmark (2007) 

som i sin studie visade att deltidsarbete kan ge lägre grad av deltagande och upplevelse av 

tillhörighet. En signifikant skillnad av upplevd stress identifieras mellan sjuksköterskor som 

arbetar heltid och sjuksköterskor som arbetar deltid. Sjuksköterskorna som arbetade deltid 

upplevde mindre grad av stress än sjuksköterskorna som arbetar heltid. Detta kan förklaras 

med att sjuksköterskor som arbetar deltid har större tid för återhämtning än de som arbetar 

heltid. Dock påvisas ett motsatt resultat i Sandmark (2007) studie då hennes resultat visar ett 

samband mellan deltidsarbete, ohälsa och ekonomisk stress. Detta kan förklaras med att 
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föreliggande studie inte tar hänsyn till ekonomisk stress utan ser till begreppet stress i 

allmänhet. 

Signifikanta skillnader förekommer mellan sjuksköterskor som arbetat i tolv år eller färre och 

sjuksköterskor som arbetat i mer än tolv år gällande möjlighet, personlig utvecklig och 

samarbete. Sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet ansåg att de hade högre grad av 

möjlighet, vilket innefattar högre grad av utmanande arbete, nya kunskaper och 

problemlösning utifrån egen erfarenhet (Spreitzer 1995a). Att mindre erfarna sjuksköterskor 

anser att arbetet leder till mer utmaning och mer nya kunskaper kan anses som en naturlig del 

i den nya arbetsroll som sjuksköterskor befinner sig i. Att mindre erfarna sjuksköteskor 

upplever arbetet som mer utvecklande än erfarna sjuksköterskor kan även det anses vara 

naturligt då nya intryck ständigt är en del av arbetet. Högre grad av samarbete kan sättas i 

samband med den mindre erfarna sjuksköterskans behov av stöd från kollegor. Den mer 

erfarna sjuksköterskan är mer självständig och har lättare att utföra arbetsuppgifter på egen 

hand. Tidigare forskning (Hickey 2010) visar att nyutexaminerade sjuksköterskor besitter en 

låg grad av förmåga till prioritering, kommunikation samt samarbete. Detta samvarierar inte 

med föreliggande studies resultat som visar på motsatsen. Frånvaro av samarbete utgör en 

riskfaktor för misstrivsel och upplevelse av ökad arberbetsbelastning (Einarsen & Skogstad 

2010). Ett gott samarbete stärker den enskilda individens prestationer samt ökar 

arbetstillfredsställelsen (Adams & Bond 2000), varför ett gott samarbete är att föredra, både 

för oerfarna och erfarna. Hickey (2010) menar att om ledningen är lyhörd och arbetar för att 

främja gott samarbete på arbetsplatsen finns stora vinster att vänta sig i form av anställda som 

är mer tillfreds med sitt arbete. Utifrån Kanters (1993) teori gällande informell makt är det 

rimligt att anta att sjuksköteskor som arbetat längre tid har högre grad av informell makt än 

sjuksköterskor som arbetat kortare tid. Resultatet i föreliggande studie visar på högre 

skattning av informell makt bland sjuksköterskor som arbetat längre än tolv år, men någon 

signifikans föreligger inte.  

I föreliggande studie påvisas signifikanta i skillnader mellan upplevelsen av total psykologisk 

empowerment, total CWEQ, arbetstillfredsställelse och LaMI bland sjuksköteskor som tagit 

ut en eller fler kompetensutvecklingsdagar respektive inte tagit ut 

kompetensutvecklingsdagar. Karlsson et al. (2009) styrker detta då de hävdar att 

kunskapsutveckling bör vara en obligatorisk del i arbetet för att skapa mening. De 

medarbetare som tagit ut kompetensutvecklingsdagar tycks vara mer tillfreds med sitt arbete 

än de sjukskötskor som inte tagit ut kompetenesutvecklingsdagar. Kanter (1993) betonar i sin 
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teori vikten av att individerna på arbetsplatsen har tillgång till stöd, resurser, information och 

möjlighet till utveckling vilket kan sättas i samband med vilka möjligheter som ges för uttag 

av kompetensutvecklingsdagar. Resultatet kan påverkas av att det är de sjuksköterskor som 

trivs i sitt arbete som är mer hungriga på nya kunskaper och som aktivt söker 

kunskapsutveckling. Dessa medarbetare kan känna en högre grad av möjlighet att påverka sin 

arbetssituation genom att besitta högre grad av information, stöd, formell makt, samarbete, 

inre motivation och högre grad av stöd från chefs- och ledare. 

Resultatet i föreliggande studie visar på ett samband mellan upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse, total psykologisk empowerment och total strukturell empowerment. 

Detta samstämmer med Kuo et al. (2008) studie som påvisar samband mellan 

arbetstillfredsställelse och strukturell empowerment bland vårdbiträden inom äldreomsorgen, 

samt med Faulkner och Laschinger (2008) och Laschinger och Havens (1996) studier som 

påvisar om samband mellan arbetstillfredställelse, strukturell- och psykologisk empowerment 

bland akutvårdssjuksköterskor. Föreliggande studie undersöker inte och bekräftar därmed inte 

Kanters (1993) teori (figur 1) fullt ut, men samband kan identifieras. Resultatet samstämmer 

även med Kanters teori om att desto högre psykologisk empower medarbetaren har, desto 

högre grad av arbetsglädje har medarbetaren. Föreliggande studie visar ett samband mellan 

upplevd strukturell empowerment och psykologisk empowerment, vilket stärks från andra 

studier gällande samband mellan struktuell- och psykologisk empowerment inom 

akutssjukvård (Laschinger et al. 2001, 2004, 2009).  

 

Föreliggande studie visar ett samband mellan upplevelsen av LaMI och arbetstillfredsställelse, 

det vill säga desto högre skattning av LaMi desto högre grad av arbetstillfredsställelse. Detta 

samstämmer med vad Snow (2001) presenterar då författaren menar att chefer som skapar en 

positiv arbetsmiljö även bidrar till att få medarbetarna på arbetsplatsen att uppleva hög grad 

av arbetstillfredsställelse. Patrick et al.(2006) presenterar ett samband mellan stöd från 

organisationen och upplevelse av positiv feedback samt personalens välbefinnande vilket inte 

samstämmer med föreliggande studie. Inget samband identifieras mellan LaMI och 

psykosomatisk hälsa.  

Li et al. (2008) och Cready et al. (2008) studie visar på ett samband mellan upplevelsen av 

strukturell empwerment, psykologisk empowerment och upplevelsen av stress. Detta samband 

påvisas inte i föreliggande studie då inget samband mellan strukturell empwerment, 

psykologisk empowerment och psykosomatisk hälsa påvisas. I en studie av Orrung Wallin et 
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al. (2012) samvarierar låg arbetstillfredsställelse med hälsoproblem som störd sömn och 

depression. Detta samband påvisas inte i föreliggande studie då signifikans aldrig uppträder 

mellan faktorn arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa. 

Metoddiskussion  
Då samtliga sjuksköterskor inom fem kommuner erbjöds deltagande i studien har ett 

strategiskt icke slumpmässigt urval andvänts. Via cheferna fick man uppgifter till samtlig 

personal inom äldreomsorgen varför denna urvalsmetod är att föredra. Det kan ses som en 

nackdel att svarsfrekvensen och bortfallet gällande sjuksköterskor är okänd i studien (extern 

validitet), då det gör det svårt att generalisera resultatet (Polit & Beck 2012) 

Trovärdigheten i studien stärks av att deltagarnas åldrar är väl spridda (24-65 år) samt 

deltagarnas spridning gällande yrkesverksamma år (0,8 – 38 år). En svaghet är att studien 

endast baseras på ett mättillfälle, vilket gör att endast ett ”nuläge” presenteras. En 

longitudinell studie hade gett ett mer pålitligt resultat i och med att deltagarnas skattningar 

kan förändras över tid (Polit & Beck 2012). 

Att välja enkäter som instrument för att samla in data till föreliggande studie var att föredra då 

man på så vis nådde sjuksköterskor runt om i olika städer. I studien har fyra standardiserade 

instrument/ enkäter med god validitet och reabilitet används (Engström et al. 2006; 

Laschinger et al. 2001; Skytt et al. 2008; Sprietzer 1995b;). Tidigare reliabilitet av ingående 

instrument har visat på tillfredsställande reabilitet (cronbachs alfa 0,52 – 0,97) (Polit & Beck 

2012), se tabell 2. Då fyra standardiserade instrument utgjort enkäten har flera 

undersökningsområden ingått i studien och materialet i studien har därmed vidgats. Fördelen 

med enkätutskick är att respondenterna får besvara frågorna i sin egen takt och påverkas inte 

av författarnas närvaro. Dock kan författarnas frånvaro vid undersökningstillfället ses som 

negativt då missuppfattningar av frågorna kan ha förekommit och respondenterna då inte haft 

möjlighet att fråga författarna om hjälp. Telefonnummer till författarna erhölls dock i 

missivbrevet som medföljde enkäten vilket möjliggjorde kontakt med författarna.  

Allmän diskussion 
Studier om hur sjuksköterskor inom äldreomsorgen upplever sin arbetssituation är av intresse 

för att utveckla sjuksköterskans arbetsförhållanden. Studier visar att sjuksköterskeyrket inom 

äldreomsorgen blir tyngre (Socialstyrelsen 2007; Cready et al. 2008) och har låg status 

(Söderhamn et al. 2007), varför fokus bör läggas på de områden där brister finns för att kunna 

förbättra vården för den äldre patienten. Den äldre befolkningen tycks ständigt öka 
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(Socialstyrelsen 2007), varför det är av stor vikt att utveckla omvårdnaden av den äldre 

patienten och stimulera personalen till fortsatt kunskapsutveckling.  

Då föreliggande studie har visat att hög grad av psykologisk empowerment och strukturell 

empowerment har samband med hög grad av arbetstillfredsställelse och hög grad av 

strukturell empowerment samvarierar med upplevelsen av LaMI är det av vikt att fortsätta 

studera vad som påverkar sjuksköterskans upplevelse av empowerment i dennes 

yrkesprofession. Det är av stor vikt att chef- och ledare inom äldreomsorgen får kunskap om 

hur deras ledarstil påverkar sjuksköterskorna som arbetar inom äldreomsorgen (Josefsson & 

Hansson 2011), vilket i sin tur påverkar den vård patienterna får (Lin & Lang 2007). Då ett 

samband påvisas mellan LaMI och upplevelsen av arbetstillfredsställele är det viktigt att 

genom vidare kunskap om sjuksköterskornas syn på chefs- och ledarskap påbörja 

förbättringsarbete inom detta område för att stärka chefers ledarskap.  

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen som är 50 år eller yngre påvisas uppleva högre grad av 

kritik från sina kollegor, patienter, anhöriga och ledning än vad sjuksköterskor över 50 år 

upplevde. Genom att lyfta problemet och djupare studera orsak till skillnaden mellan åldrarna 

kan stöd ges till de sjuksköterskor som är i behov av det. Det är av stor vikt att stöd ges till de 

yngre sjuksköterskorna, så att de stannar inom äldrevården. De äldre sjuksköterskorna har 

kompensen, varför mentorskap kan vara aktuellt för de yngres utveckling. Resultatet i 

föreliggande studie visa på skillnader i psykologisk empowerment, strukturell empowerment, 

arbetstillfredsställelse och LaMI beroende på om sjuksköterskorna tagit ut 

kompetensutvecklingsdagar eller inte, vilket det inte finns tidigare studier på. Framtida studier 

inom området är av intresse för att belysa kompetensutvecklingsdagarnas betydelse men även 

för att öka denna studies kliniska tillämpbarhet. Det är av intresse att undersöka om 

kompetensutvecklingsdagar ger sjuksköterskor ökad positiv syn på sin arbetssituation, eller 

om uttaget av kompetensutvecklingsdagar beror på sjuksköterskans syn på arbetet.  

Enligt Kanter (1993) avspeglas grad av strukturell empowerment bland medarbetarna på 

nöjdheten hos kunderna, det vill säga i detta fall patienterna. I en studie (Lin & Lang 2007) 

om sjuksköterskors arbetsmiljö framkom ett samband mellan sjuksköterskornas upplevelse av 

arbetsmiljön och den vård patienterna inom organisationen får.  Det vore av intresse att 

undersöka upplevd patientnöjdhet på samma arbetsplats som sjuksköterskorna arbetar på, för 

att se om Kanters teori stämmer.  
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I föreliggande studie har inte personliga uppgifter om deltagana undersökts (gift/ 

ensamboende, hemmaboende barn, fritidsintressen). Då arbetstillfredsställelsen anses 

påverkas av en generell inställning till livet (Einarsen & Skogstad, 2010), skulle detta vara av 

intresse att undersöka vid fortsatta studier. För många innebär en nyutexaminering en start i 

arbetslivet med ekonomisk trygghet och tankar om att skaffa familj. Att påbörja ett nytt liv på 

hemmaplan kan påverka upplevelsen av arbetet i en positiv eller negativ riktning.  

SLUTSATS 
Resultatet visade att sjuksköterskor som var 50 år eller yngre upplevde att de fick mer kritik 

än äldre sjuksköterskor. Deltidsarbetande sjuksköterskor skattade sig ha lägre grad av 

informell makt samt lägre grad av stress än heltidsarbetande sjuksköterskor. Sjuksköterskor 

inom äldreomsorgen som hade arbetat 12 år eller kortare ansåg sig besitta högre grad av 

möjligheter, global empowerment, personlig utveckling och samarbetsförmåga. Uttag av 

kompetensutvecklingsdagar visade sig ge ökad upplevelse av psykologisk empowerment, 

strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse och LaMI. Positiva samband identifierades 

mellan upplevelsen av arbetstillfredsställelse och skalorna total LaMI, total CWEQ och total 

psykologisk empowement, samt mellan total CWEQ och skalorna total LaMI och total 

psykologisk empowerment, Studien har inte undersökt Rosabeth Moss Kanters teori om 

empowerment fullt ut, men samband kan identifieras. Fortsatta studier inom området är av 

intresse för att utveckla och underlätta arbetet för sjuksköterskor inom äldreomsorgen.  
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