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Författare: Elin Johansson, Ossian Zander 

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Titel: Sjuksköterskor flyr – olika aspekter på hur man behåller personal 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva olika tillvägagångssätt för att minska 

personalomsättningen av sjuksköterskor. 

 

Metod: Studien har en induktiv ansats. Forskningsdesignen var en fältstudie, där vi har 

undersökt vad sjuksköterskor anser att sjukvården bör jobba med för att behålla 

sjuksköterskor. Det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa metoder som 

vi sedan tolkat och analyserat till olika kategorier för att lättare kunna besvara vår 

frågeställning. 

 

Slutsats: Studiens resultat har visat på att det inte bara är en faktor som avgör hur 

sjukvården kan behålla sin personal, utan att olika faktorer i samverkan med varandra 

skapar missnöje och leder till uppsägningar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur 

olika faktorer påverkar varandra för att minska personalomsättningen. 
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Abstract 
 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, School of Economics 

at Linneus University of Kalmar, Spring 2016. 

 

Authors: Elin Johansson, Ossian Zander 

 

Advisor: Hans Wessblad 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Title: Nurses are fleeing – different aspects how to keep personnel 

 

Purpose: The purpose with the study is to describe different ways to reduce employee 

turnover of nurses. 

 

Method: The study has an inductive approach. The research design was a field study, 

where we tried to deduce what nurses felt that the health care should focus on, to be able 

to keep the nurses from quitting. The empirical material has been collected through 

qualitative methods, which we then interpreted and analysed into different categories to 

be able to answer our question formulation. 

 

Conclusion: The result from the study shows that there are not only one factor which 

affects the health care’s ability to keep its personnel. Instead we have noticed that 

different factors conspire with each other, creating discontent which in turn could lead 

to nurses quitting their jobs. For this reason it is important to consider in which way the 

different factors affects each other in order to reduce employee turnover. 
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1 Inledning 

Följande kapitel innehåller en bakgrundsbeskrivning till uppsatsens ämne. Bakgrunden 

tillsammans med problemdiskussionen leder fram till syftet med vår studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är brist på sjuksköterskor i Sverige, vilket är ett problem som har påverkat 

yrkeskategorier inom vården negativt. Bristen på sjuksköterskor är inget nytt problem 

utan har pågått under en längre tid (Olsson, 2017). Allt fler sjuksköterskor säger upp sig 

från sina jobb inom landstingen, vilket är ett problem som landsting i hela Sverige 

drabbas av (Dagens Medicin, 2017). Även Kalmar länssjukhus har drabbats av 

sjuksköterskornas flykt från landstingen och i mitten av 2016 var det en våg av 

uppsägningar. På grund av ett ganska utbrett missnöje under denna period var det 33 

sjuksköterskor som valde att säga upp sig (Krey, 2017). För sjuksköterskorna är 

Landstingen och sjukhusen idag inte längre den självklara arbetsgivare som de tidigare 

varit, det finns idag en ny kår av medarbetare som inte kommer att acceptera de villkor 

som idag erbjuds av den offentliga vården. Allt fler söker sig till bemanningsbolag där 

de blir värderade på annat sätt, där ges möjligheter och förutsättningar som krävs för att 

de ska ha förmågan att klara ett helt arbetsliv (Westin, 2017A). I en artikel från 

Bohusläningen berättar Jenny Lindgren som jobbar som sjuksköterska på NÄL (Norra 

Älvsborgs Länssjukhus), att hon vill se en förändring för sjuksköterskorna omgående 

(Olsson, 2016). Jenny säger att det har talats om åtgärder i flera år, men att 

arbetssituationen på NÄL är ohållbar. Jenny tror att anledningen till att det har kunnat 

fortgå så länge med de ohållbara arbetsförhållandena är ett bevis på plikttrogen och lojal 

personal, men att sjuksköterskorna nu hellre flyr till bemanningsföretag och till 

kommunen (Ibid, 2016). I samma artikel från Bohuslänningen berättar Vårdförbundets 

ordförande Anne Karin Höglund att det inte är så konstigt att sjuksköterskor väljer att 

byta jobb, att istället ha ett arbete där du inte riskerar att skada någon, där du får högre 

lön och där du vet med dig att du inte kommer att bli inringd på dina lediga dagar. 

Konsekvenserna av en svag löneutveckling och jobb på kvällar och helger leder till att 

många nyutbildade slutar inom bara tre år (Ibid, 2016). Sjuksköterskornas arbete måste 

värderas högre i samhället menar Höglund, yrket som sjuksköterska har värderats lägre 

och haft en svagare löneutveckling än många tekniska yrken med mindre ansvar och 

kortare utbildning. Höglund förklararar att gamla strukturer är svåra att bryta och att 

sjuksköterskeyrket fortfarande ses som ett kall (Ibid, 2016). 
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När personal som har lång erfarenhet slutar läggs ännu större ansvar på de erfarna 

sjuksköterskor som stannar kvar, vilket kan leda till att de erfarna sjuksköterskor som 

stannar kvar känner sig ännu mer pressade och kan leda till att även de slutar 

(Bjarnefors, 2017). Vårdförbundets ordförande Anne Karin Höglund förklarar att för de 

erfarna sjuksköterskor som är kvar skapas en etisk stress, de ska ha kontroll och göra 

allt som de ser är viktigt, samtidigt som de ska vara mentorer för nya sjuksköterskor på 

arbetsplatsen. “Det kan ta flera år innan en sjuksköterska har full kunskap om vad som 

ska göras. De som är vana är också de som får gå in och ta extrapass” (Ibid 2017). För 

att behålla sina sjuksköterskor och även locka ny personal till sjukhusen, så är fackets 

grundlösning att höja lönerna och skapa en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna. 

Facket anser också att det är viktigt att sjuksköterskorna får chans till att vidareutbilda 

sig så att de ska kunna utveckla sin lön. Höglund anser att det måste skapas 

förutsättningar för en säker och god vård där det finns tillräckligt med personal, så att 

folk orkar stanna kvar och jobba tills de går i pension. Höglund menar på att då kan man 

vara med och utveckla vården till skillnad från nu då personalen bara “släcker bränder” 

under sin arbetstid (Ibid, 2017). Tora Elvfersson Dahlström som är Vårdförbundets 

ordförande i Kalmar län tar också upp den problematik som finns angående att 

landstingsvården går miste om värdefull komptens: ”Vi saknar visioner för hur man ska 

komma tillrätta med kompetenstappet. Man stoppar huvudet i sanden och hoppas att det 

ska blåsa över” (Westin, 2017B). Elvfersson Dahlström menar på att det finns mycket 

kvar att göra inom Kalmar landsting för att förbättra för sjuksköterskorna och för att 

behålla värdefull kompetens. Kalmar landsting bör lyssna till sina sjuksköterskor, se 

över vad de önskar av sin arbetsplats, samt vilka förändringar som krävs för att få en bra 

arbetsmiljö och motivera sjuksköterskor till att vilja vara kvar. Landstingen önskar att 

utöka deras arbete med att följa upp varför sjuksköterskor väljer att sluta (Ibid, 2017B). 

Ökningen av uppsägningar är en trend som tycks bestå och har gett upphov till kraftigt 

ökade kostnader för sjuksköterskor från bemanningsföretag och ger skäl till att se över 

personalomsättningen (Ibid, 2017B). Det finns redan en del genomförda avgångssamtal 

och enkäter som ger ledtrådar om varför sjuksköterskorna slutar och de visar på att det 

ofta tycks handla om arbetsbelastning, arbetsmiljö, lön, villkor, stress och erbjudande 

om annat jobb. Men även om många av vårdgivarna genomför avgångssamtal med 

personalen som slutar, så görs det sällan uppföljningar av dessa på landstingsnivå. Det 

finns även anonyma djupgående avgångsenkäter, men ännu är det endast ett fåtal 

landsting som gör dessa (Westin, 2017A). Vi anser därför att det behövs mer kunskap 
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kring varför sjuksköterskor slutar, samt hur sjuksköterskorna och deras kompetens kan 

behållas. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Sjukvården drabbas av alltmer omstruktureringar och nedskärningar, detta till följd av 

högre krav på effektivitet och ökade vårdkostnader (Blomqvist och Rothstein, 2000). 

Förändringar inom verksamheten leder till mindre inflytande och sämre 

karriärsmöjligheter för de anställda, vilket i sin tur leder till en större osäkerhet. 

Konsekvenserna av det kan bli så stora att de anställda väljer att säga upp sig 

(Davidson, Folcarelli, Crawford, Duprat, Clifford 1997). Konsekvenserna drabbar 

sjukvården, då allt fler frivilliga uppsägningar görs (Fransson Sellgren, 2007). Tidigare 

forskning inom området har undersökt sambandet, intention till uppsägning och 

ledarskap, bland de anställda under perioder av osäkerhet. Froman (2010) belyser vikten 

av att framhäva de positiva faktorer som kan bryta negativiteten och istället leda till 

bättre arbetsmiljö. Faktorerna kan ge förståelse för vilken betydelse arbetet har för den 

anställde och hur den anställde upplever tillfredsställelse med sitt arbete. En ökad 

förståelse för hur intention till uppsägning samspelar med ledarskap och en bättre 

arbetsmiljö, skulle bidra till att behålla och attrahera kompetens (Fransson Sellgren, 

2007). Kalmar landsting är ett av de sjukhusen i Sverige som har lägst uppsägningar av 

sjuksköterskor med endast 3,3 % uppsägningar 2015 (Jami & Jerner, 2017). Men 2010 

hade Kalmar ännu lägre siffror då de hade 2 % uppsägningar, så även hos ett av 

Sveriges bästa landsting när det gäller uppsägningar hos sjuksköterskor ser vi trenden 

med ett ökat antal sjuksköterskor som säger upp sig. Vilket leder till frågan om vad 

Kalmar landsting gör rätt, men också till en fråga som vi anser ännu viktigare att 

besvara. När även de bästa landstingen i Sverige ser en negativ trend gällande 

uppsägningar bland sjuksköterskor. Vad krävs då för att komma till rätta med 

situationen?  

 

Det råder personalbrist av sjuksköterskor inom vården (Olsson, 2016). Dessutom är det 

oroväckande att allt fler sjuksköterskor säger sig upp sig från landstingen (Dagens 

Medicin, 2017). Sineva Ribeiro berättar, i Dagens Medicin (2017), att det för 

sjukvårdens framtid är katastrofalt att kunskap och erfarenhet försvinner på detta sätt. 

Massuppsägningar är ett hot mot patientsäkerheten och det kommer att bli fler 

vårdskador och dödsfall (Ibid, 2017). Utifrån detta verkar det bli allt viktigare för 
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vården att arbeta med att attrahera och behålla sjuksköterskor. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) visar däremot upp en annan verklighet, där Sverige har fler 

sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder (SKL, 2014). Carolina Olsson, chef 

på arbetslivssektionen vid SKL poängterar att även om andelen sjuksköterskor som 

säger upp sig har ökat, så är siffrorna fortfarande endast marginellt över genomsnittet 

för resterande yrkeskategorier inom vården (Westin, 2017A). Motstridigheterna om 

sjuksköterskebristen väcker frågor om vad den kostar och hur pass allvarlig den faktiskt 

är. Att uppsägningar bland sjuksköterskor har ökat är däremot ett faktum som vi anser 

skapar intresse för undersökning av hur uppsägningar kan minskas. Enligt Veronica 

Karlsson (2015) är nyrekrytering av personal något som är kostsamt för kommuner och 

landsting, vilket väcker frågan om vad som kan göras för att minimera kostnaden. Vi 

konstaterar utifrån den befintliga kunskapen att ett svar ligger i att minska 

personalomsättningskostnader genom behållning av befintlig personal. Det verkar 

finnas brister i praktisk kunskap om vad som faktiskt behöver förändras inom 

sjukvården. Det finns en del avgångssamtal och enkätundersökning som visar tecken på 

varför sjuksköterskor säger upp sig. Avgångssamtalen följs däremot sällan upp och 

enkäter görs bara i begränsad utsträckning (Westin, 2017A). Vilket vi anser lämnar ett 

informationsgap som behöver fyllas ut för att verkligen kunna säga något om vilka 

faktorer som får personal inom sjukvården att lämna deras arbetsplats och ge en 

beskrivning av vad personalen anser är viktigt. Därför ansåg vi att det vore intressant att 

göra en djupare undersökning som går till grunden med vilka bakomliggande orsaker 

det är som leder till att sjuksköterskor säger upp sig och gav upphov till följande 

frågeställning och syfte: 

 

 

1.3 Frågeställning och syfte 

 

– Hur kan sjukvården behålla sin personal? 

 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva olika tillvägagångssätt för att minska 

personalomsättningen av sjuksköterskor. 
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2 Metod 
 

I detta kapitlet beskrivs hur arbetsprocessen sett ut och  förklaringar ges till varför och 

vad som har lett till de olika metodvalen 

2.1 Induktiv forskningsansats 

 

Dagligen ser vi artiklar i tidningar gällande personalbristen inom sjukvården och vi 

upplever att sjuksköterskor inom sjukvården är en mycket aktuell fråga inom samhället 

och som rör upp mycket känslor. För att skapa oss en bild av sjuksköterskors 

arbetssituation, undersöka vad som är viktigt för sjuksköterskor och som gav oss 

möjlighet till att upptäcka nya svar såg vi den empiriska utgångspunkten som det 

naturliga valet för oss, vilket ledde oss till att ha en induktiv ansats i vår uppsats. 

 

Vi startade med att undersöka fältet och samla in empiriskt material för att få en insikt i 

situationen. Genom bearbetning och tolkning av materialet bryter vi sedan ut faktorer 

från det empiriska materialet som är av vikt för att besvara forskningsfrågan. Utifrån 

tolkning av materialet belyses sedan paralleller mellan insamlad data och tidigare 

teorier. Enligt Patel och Davidson (2011) kan induktivt arbete ses som att följa 

upptäckandets väg där forskaren istället för att börja utifrån tidigare teorier, väljer att 

utgå från insamlad empirisk information. I den induktiva ansatsen gör forskaren 

generella slutsatser utifrån en eller flera enskilda fall (Fejes & Thornberg, 2015). 

Genom valet av ett induktivt arbete har vi fått en studie som inte begränsas av våra 

teorival och som i så stor utsträckning som möjligt underlättar nya upptäckter. En 

nackdel med ett deduktivt arbete är att forskarens val av befintliga teorier kan få en 

inverkan på forskningen som gör att nya intressanta upptäckter kan missas (Patel & 

Davidson, 2011). Vi har gjort en studie där vi så ofärgat av våra egna idéer och 

föreställningar som möjligt beskriva hur sjuksköterskor kan behållas. Att våra egna 

förutfattade föreställningar kommer påverka resultatet är däremot ett faktum som vi 

tagit hänsyn till. Patel och Davidson (2011) påpekar att även i ett induktivt arbete så 

kommer oundvikligen forskarens egna idéer och föreställningar att färga resultatet som 

produceras. 

 

 



  
 

6 

Det är av vikt att se vad sjuksköterskor upplever är bra och vad som är mindre bra på 

deras arbetsplats för att hjälpa oss att närma oss vår frågeställning; hur sjukvården kan 

behålla sin personal. De har som tidigare nämnts gjorts enkäter och uppföljningssamtal 

med de som slutat, men de har i stor utsträckning inte gjorts eller följts upp. Vi anser att 

det kommer ge mer att inte bara se vad de som slutat som sjuksköterskor har att säga om 

det, utan vi ville också följa upp med nuvarande sjuksköterskor och blivande 

sjuksköterskor. Genom att bredda vår uppsats med att lyssna till de blivande 

sjuksköterskorna vad de önskar på deras arbetsplats innan de är färdigutbildade 

sjuksköterskor ser vi som en bra kunskap inför framtiden. 

 

2.2 Fältstudie 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av en etnologisk fältstudie som 

forskningsstrategi vilket enligt Arvidsson (2001) innebär att man tar människors 

vardagsliv som sin empiriska referensram och försöker beskriva människor utifrån sitt 

samspel med sin omvärld. Vi har valt att undersöka sjuksköterskornas fält för att 

besvara vår forskningsfråga. I vår uppsats är sjuksköterskor; de som studerar till att bli 

sjuksköterskor, som nu är sjuksköterskor och de som tidigare har varit sjuksköterskor. 

Vi ser att de blivande sjuksköterskorna kan ge oss en insikt i vad som kommer att bli 

viktigt att arbeta med i framtiden för att behålla sjuksköterskor och de nuvarande 

sjuksköterskorna ser vi kan ge en inblick i vad som är och har varit viktigt. Tidigare 

sjuksköterskor anser vi kan ges oss en inblick i vad som fick dem att säga upp sig och 

hur man kan förhindra att andra sjuksköterskor hamnar i samma situation. Anledningen 

till att vi har valt att rikta in oss mot sjuksköterskornas fält är på grund av den senaste 

tidens ökade mängd uppsägningar av sjuksköterskor och det ökade samhällets intresse 

som väckts kring denna yrkesgrupp. Genom att göra en fältstudie försöker vi ta oss så 

nära problemet som möjligt för att se hur sjuksköterskegruppen uppfattar sin verklighet. 

Inledningsvis jobbade vi med att skapa oss en uppfattning om vad vårt fält var och 

fortsatte sedan med att använda oss av vårt kontaktnätverk för att få tillträde till fältet. 

Vi arbetade sedan växelvis med att intervjua individer ute på fältet och att transkribera 

intervjuerna. 
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Enligt Kaijser och Öhlander (2011) kännetecknas fältarbeten främst av att 

undersökningarna bedrivs i den sociala och fysiska verklighet där den aktivitet som 

forskaren har intresse av förekommer. De etnologiska fältarbete som bedrivs kan bidra 

med kunskap som tar reda på hur enskilda människor eller sociala grupper uppfattar sin 

verklighet. Vid ett fältarbete kan arbetet delas upp i fyra olika faser (Kaijser & 

Öhlander, 2011). I första fasen handlar det om att förbereda sig och orientera sig på 

fältet, för att bekanta sig med hur fältet ser ut. Den andra fasen är att ta sig in i fältet och 

försöka frångå forskarmiljön för att närma sig fältet. Tredje fasen handlar om att skapa 

sig en vardag ute på fältet där varvning sker mellan två övergripande aktiviteter.  Den 

första övergripande aktiviteten är att vara aktivt delaktig i det sammanhanget som ska 

studeras och ta sig tid till intervjuer. Den andra övergripande aktiviteten handlar om att 

ge tid och möjlighet för renskrivning, reflektion och kontinuerlig bearbetning av 

händelser ute på fältet. Vid fjärde fasen lämnas fältet om tillräckligt med material har 

samlats in, vilket ofta framgår först efter fältarbetet har avslutats. Det kan därför vara av 

intresse att lämna öppet för komplettering med information efter fältarbetet avslutats 

(Kaijser & Öhlander, 2011). Denna typen av uppdelning av fältarbetet stämmer oftast 

inte helt överens med verkligheten då arbetets gång ofta är fullt med olika avvägningar 

och beslut om alternativa forskningsvägar och tolkningsprocesser (Ehn & Klein, 1994). 

Vilket stämmer i vår studien då vi i generella drag har gått igenom de fyra faserna av 

fältarbetet som beskrivs, men vi har även under arbetet behövt gå tillbaka och 

återorientera oss på fältet. 

 

2.3 Grounded theory 

Grounded theory är en empirisk forskningsansats som utvecklades och började 

användas på 60-talet av Barney Glaser och Anselm Strauss, två amerikanska sociologer. 

De ansåg att Grand theories hämmade forskningen eftersom den teoretiska 

konstruktionen redan var fullständig. Med den insikten utvecklade Glaser och Strauss 

Grounded theory som i unika fall forskas utifrån en lokal teori, men som har sin 

utgångspunkt från empirin (Patel & Davidson, 2011). Syftet med Grounded theory är att 

generera nya teorier i sitt forskningsområde under projektets gång (Denscombe, 2014). 

Tillvägagångssättet för Grounded theory är att projektet startas med ett neutralt 

förhållningssätt och att forskningsfrågan ska formuleras väldigt öppet (Patel & 

Davidson, 2011). Grounded theory ska vara utvecklande och flexibel och de teorier som 

uppkommer under projektets gång ska kunna förändras allteftersom mer empiriskt 
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material har samlats in och analyserats. Till skillnad från andra strategier gällande 

kvalitativa undersökningar så bör forskaren i Grounded Theory inte ha bestämt exakta 

ramar för vem och vad som ska ingå i studien utan det är något som anpassas efter 

arbetets gång. Det är därför viktigt att som forskare vara öppen för de förändringar som 

uppkommer under studiens gång (Denscombe, 2014). 

 

Glaser & Strauss (1967) ansåg att en effektiv strategi är att till en början inte kolla upp 

teori om forskningsområdet. Detta görs för att undvika att de kategorier som 

framkommer inte påverkas av tidigare koncept, som kanske inte är välanpassat till 

forskningen. I grounded theory bearbetas det empiriska materialet till koder som sedan 

utgör rubrikerna i studien och utifrån det kan forskaren analysera ut olika kategorier 

(Patel & Davidson, 2011). Kodningsprocessen kan delas in i två huvuddelar; substantiv- 

och teoretisk kodning (Fejes & Thornberg, 2015). Den substantiva kodningen kan 

ytterligare delas upp i öppen och selektiv kodning. Vid bearbetning av materialet i 

Grounded theory inleds arbetet med en väldigt öppen kodning av materialet, där 

materialet analyseras; ord för ord, rad för rad, mening för mening eller incident för 

incident (Ibid, 2015). 

 

När vi hade samlat in och transkriberat allt material genomfördes initialt en väldigt 

öppen bearbetning av allt material, där vi mening för mening kodade materialet. Det 

andra steget av den substantiva kodningen är selektiv kodning där relevant material 

väljs ut och selektivt lyfts det som är viktigt fram (Fejes & Thornborg, 2015). Vårt 

material bröts ner och bearbetades flera gånger, där vår kodning efter hand blev mer 

selektiv och irrelevant material sorterades bort. Bearbetningen och nedbrytningen 

upprepades tills det framträdde ett mönster med olika kategorier, samt underkategorier 

baserat på vad sjuksköterskorna ansåg vara viktigt för hur sjukvården kan behålla sin 

personal. 

 

Den teoretiska kodningen handlar om att undersöka hur de framarbetade kategorierna 

från den substantiva kodningen kan relateras till varandra för att få fram en teori (Fejes 

& Thornberg, 2015). Vi började sedan undersöka hur kategorierna kopplas till varandra 

och vi upptäckte att de olika kategorierna samspelade för att påverka uppsägningar 

bland sjuksköterskor. Många gånger var det svårt att veta under vilken kategori vi skulle 

få in det empiriska materialet, därför återkommer ibland samma information från 
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sjuksköterskorna under fler än en kategori. Forskningsprocessen fortgår så länge som 

forskaren upplever att ny kunskap uppkommer i det empiriska matrialet (Patel & 

Davidson, 2011). Under arbetets gång kan alltid ny relevant empiri plockas in och det är 

inte förens forskaren inte får fram ny kunskap som forskningsprocessen kan avslutas, 

det vill säga när forskaren känner att en teoretisk ”mättnad” har uppfyllts (Ibid, 2011). 

Bearbetningen av materialet har vi valt att göra för hand då vi inte besitter kunskap eller 

program för att på ett kompetent sätt kunna utföra bearbetningen digitalt och vi ansåg att 

en fysisk bearbetning gav oss en bättre överblick av materialet. Eftersom vi valt att 

använda oss av Grounded theory i vår uppsats så har vi valt att inte ha någon teoretisk 

referensram. Teorin i vår uppsats är grundad i empirin och våra kategorier har växt fram 

från det genom att vi bearbetat och kodat vårt insamlade material 

 

2.4 Intervjuer 
 

Vi har genomfört nio intervjuer; tre intervjuer har gjorts med inspelning och sex 

intervjuer har gjorts med anteckningar. Genom inspelning av våra intervjuer tillät det 

oss att helt kunna fokusera på intervjun, utan att samtidigt behöva fokusera på 

anteckningar och för att undvika att information under intervjun missades. Intervjuerna 

har vi sedan valt att transkribera för att underlätta bearbetning av materialet. Sex av 

intervjuerna har vi istället fört anteckningar av. Anledningen till detta är på grund av 

respekt för de önskemål som de olika intervjupersonerna har haft. Vi har i första hand 

haft personliga träffar vid intervjuerna, men på grund av bristande tid och geografiska 

begränsningar genomfördes intervjuerna istället via samtal över telefon och är också en 

av anledningarna till att anteckningar har förts istället för inspelning. Intervjuer över 

telefon kan påverka den information som samlats in. Vilket beror på att det kan var 

lättare att ställa och få svar på känsliga frågor över telefon, samt att långa intervjuer är 

inte lämpliga att göra över telefon då det bland annat är lättare för intervjupersonen att 

avluta en intervju via telefon (Bryman & Bell, 2013). En fördel med att göra 

telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) att det i jämförelse med personliga 

intervjuer är billigare och mer tidseffektivt att genomföra. 

 

I vår undersökning har vi använt oss av ostrukturerade intervjuer för att undersöka vårt 

fält och besvara vår forskningsfråga. Enligt Bryman och Bell är intervjuer en metod 

som kan användas för att få fram information från den intervjuade om exempelvis hans 

eller hennes värderingar och åsikter. Annika Lantz (2013) påpekar att om man vill tar 
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reda på vad en individ känner och tycker så är en intervju där intervjuaren ställer frågor 

till intervjupersonerna det bästa sättet. Vi ville få fram information om vad före detta, 

blivande och nuvarande sjuksköterskor hade för åsikter och vad man värderar som 

viktigt och såg därmed intervjuer som det smidigaste sättet att få fram denna 

information. 

 

Ostrukturerade intervjuer valde vi då det är en flexibel undersökningsmetod som hjälper 

till att framhäva intervjupersonernas världsbild (Bryman & Bell, 2013). I vår 

undersökning vill vi få beskrivet vad sjuksköterskorna själva tyckte var viktigt och få 

fram deras verklighetsbild. Därför såg vi det som viktig att använda en intervjumetod 

som gav frihet till intervjupersonerna att själva beskriva vad de ansåg var viktigt och 

kunna ge djupgående information. Enlig Annika Lantz (2013) ger en öppen intervju 

möjlighet för de intervjuade att nyanserat beskriva de dimensioner som den intervjuade 

anser är relevanta. 

 

I vår undersökning har det varit olika intervjuare vid de olika intervjuerna. Annika 

Lantz (2013) påpekar att när det är olika intervjuare så bör man vara vaksam ifall 

skillnader i intervjusvaren beror på verkliga skillnader hos de intervjuades 

uppfattningar, eller om det är skillnader mellan de möjligheter att beskriva 

sammanhanget som de olika intervjuarna gett den intervjuade. Eftersom vi har haft olika 

intervjuare ser vi detta som en risk och har därför sett till att vid tolkning av intervjuerna 

ta hänsyn till denna risk. 

 

 

2.5 Urval 
 

Till en början var urvalet till intervjuer tänkta att bestå av en sjukhusklinik, men 

osäkerhet kring när åtkomst till intervjuer på kliniken kunde ges ledde till alternativ 

urvalsstrategi. I vår urvalsprocess till intervjuerna började vi med ett fåtal individer 

inom vårt kontaktnät. Genom att börja med ett urval från vårt egna kontaktnät hoppades 

vi att våra initiala kontakter skulle kunna leda oss vidare till nya kontakter och att de 

nya kontakterna skulle fortsätta ge upphov till nya kontakter. Vi ville få igång ett 

kedjeurval till våra intervjuer då det tillät oss att snabbt komma igång och säkerställa 

insamlandet av empiriskt material inom den utsatta tidsramen. 
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I ett kedjeurval tar man till en början kontakt med ett mindre antal relevanta individer 

och använder sedan de initiala kontakterna för att få kontakt med fler relevanta 

individer. Problemet med att använda sig av kedjeurval är att det är osannolikt att få ett 

urval som är representant av populationen. Kedjeurval är överlag bättre lämpad för 

kvalitativ forskning än kvantitativ, då urvalet i kvalitativ forskning oftare styrs av att 

man föredrar teoretiska urval (Bryman & Bell, 2013). Vårt initiala kontaktnät var 

mindre än vi trott och de initiala kontakterna till kedjeurvalet tog längre tid än förväntat 

att få till intervjuer med. Intervjuerna ledde också sällan till nya kontakter och 

intervjuer. Vilket har lett till att det kedjeurval vi eftersträvade mer efterliknar ett 

bekvämlighetsurval. 

 

I ett bekvämlighetsurval så väljer man enligt Bryman och Bell (2013) ut de relevanta 

individer som för stunden finns tillgängliga för forskaren. Bekvämlighetsurvalet kan ge 

intressanta resultat, men problemet är att det inte kan göras några generaliseringar 

utifrån de resultaten då det inte går att säga hur pass representativt urvalet är. Det kan 

vara av intresse att använda bekvämlighetsurval när man gör en pilotstudie eller om 

man av en tillfällighet får möjlighet att samla in viktig data. Ett bekvämlighetsurval kan 

även vara en följd av restriktioner som forskaren har (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.6 Etik 

Under vårt arbete har vi upprätthållit etiska principer för att värna om individens 

integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet. Vi har under arbetets gång sett 

till att vara noga med informering till berörda intervjupersoner om vad syftet med vårt 

arbete är och om hur vi genomför intervjuprocessen. Intervjupersonerna har också blivit 

uppmärksammade om deras möjlighet att avbryta intervjun och vi har sett till att det 

funnits ett samtycke från intervjupersonen. För att uppnå samtycke från de intervjuade 

har i vissa fall mindre justeringar gjorts till intervjuprocessen, som förandet av 

anteckningar istället för inspelning.  I syfte att under vår studie behålla de intervjuades 

anonymitet benämns de aldrig med sina riktiga namn och personlig info om 

intervjupersonen hemlighålls och publiceras inte. Uppgifter som vi samlat in från 

intervjupersonerna har vi endas utnyttjat till vår uppsats och används inte i andra syften. 

 

Brinkmann och Kvale (2015) säger att vikten av informerat medgivande från deltagaren 

till stor del handlar om principer kring individens självständighet och välgörande. Det 
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har att göra med att respektera individens egen förmåga att fatta beslut och man ska 

undvika att orsaka deltagaren skada (Brinkmann & Kvale, 2015). Bryman och Bell 

(2013) påstår att när det gäller forskning inom företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskaper så ger det som finns skrivet om etik inte en entydig bild. Generellt 

så berör dock ofta de etiska reglerna frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de individer som är involverade i forskningen. Några av de etiska 

principer som bruka gälla för bland annat svensk forskning är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav och falska 

förespeglingar. Informationskravet handlar om att alla berörda individer ska informeras 

av forskaren om undersökningens syfte och de ska informeras om hur undersökningen 

går tillväga. Samtyckeskravet är att deltagande individer ska vara medvetna om att deras 

deltagande i undersökningen är frivilligt och att de kan avbryta om de inte längre vill 

delta. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de individer som deltar ska 

behandlas så konfidentiellt som möjligt och att personuppgifter ska omhändertas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kommer åt uppgifterna. Nyttjandekravet har att göra med 

att de uppgifter som samlas in från enskilda individer endast utnyttjas till det avsedda 

ändamålet. Falska förespeglingar är att en forskare inte ska ge undersökningspersonerna 

falsk eller vilseledande information om undersökningen (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.7 Informationssökning 

Vi har i stor utsträckning använt oss av OneSearch och bibliotekets resurser för att hitta 

relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Under arbetet har vi även utnyttjat och haft 

användning av litteratur från tidigare universitetskurser. Vi har också använt oss av 

olika nyhetskällor som Dagens Medicin och Vårdfokus, vilka är nyhetskällor som är 

riktade till individer inom sjukvården. I sökandet efter relevant vetenskaplig litteratur 

har vi använt oss av nyckelord för att specificera ner vår sökning och då hittat 

vetenskapliga artiklar och teori som har koppling till vårt empiriska material. 

 

Nyckelorden har tagits fram genom bearbetning av det empiriska materialet och har 

framkommit i samband med uppkomsten av de strukturer som bearbetningen belyst. 

Vid användning av nyckelorden i informationssökning har vi även anpassat oss till 

ordens engelska översättningar och synonymer till orden som kan ge sökningsresultat av 

större intresse. Vi har även utnyttjat referenser och nyckelord från den relevanta 
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litteratur vi redan funnit för att söka vidare och hitta fler relevanta böcker och artiklar av 

intresse för arbetet. 

 

Det är inte ovanligt att studenter vid indelningen av ett projekt saknar kunskap om vad 

det finns för relevant litteratur på området. På grund av denna kunskapsbrist kan det 

vara av intresse att när man väl fått tag i någon relevant litteratur då undersöka 

litteraturförteckningen, vilken kan ge en mängd relevanta böcker och artiklar. Vid 

användning av databaser gäller det att formulera bra sökord som leder till referenser av 

intresse för arbetet. Här kan det vara bra att försöka anpassa sitt språk efter den typen av 

källor som forskaren vill finna och slipper då tänka på synonymer, samt paraplybegrepp 

som kan underlätta processen att finna de sökresultat som är av intresse (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

2.8 Trovärdighet 

 

I syfte att få fram så trovärdigt material som möjlig har vi arbetat med att ha en tydlig 

transparens i uppsatsen, samt dubbelkollat att det finns belägg för de beskrivningar, 

tolkningar, förklaringar och slutsatser som presenteras. För att uppnå en transparent 

uppsats har vi försökt att på ett så klart, tydligt och detaljerat sätt som möjligt beskrivit 

hur studien har gått tillväga, varför olika val har gjorts, hur material hanterats och 

bearbetats, samt vilka brister som kan finnas i arbetet. Mot arbetets slut bearbetar vi allt 

material en extra gång för att se över och säkerställa att de arbete vi gjort stämmer, samt 

kontrollera så vi inte har missat något. 

 

En av grundreglerna för att forskningen ska ha trovärdighet är att det finns belägg för de 

beskrivningar, tolkningar, förklaringar och slutsatser som presenteras i arbetet. En texts 

trovärdighet stärks dessutom om det finns en transparens i texten där en tydlig 

beskrivning för hur forskningsprocessen har gått till och vilka fördelar, samt nackdelar, 

som finns med i arbetet. En teknik som kan användas för att analysera en texts 

trovärdighet är att mot slutet av analysen gå tillbaka till materialet och återigen 

undersöka materialet för att se om ens tolkningar stämmer och om alla bitarna faller på 

plats (Kaijser & Öhlander, 2011). 
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2.9 Metodkritik 

På grund av tidsramen för arbetet har inläsning av intervjumetod skett parallellt med 

genomförandet av intervjuerna. Vilket för vårt arbete har inneburit förbättringar av 

intervjumetoden under arbetets gång och att de senaste intervjuerna som genomförts 

därför är av bättre kvalitet. Det har även från förfrågningar av intervjupersoner och 

geografiska begränsning funnits skillnader i genomförandet av intervjuerna, så som att 

vissa gjorts per telefon och andra med personliga möten. Skillnaderna i hur intervjun 

har utförts kan haft en påverkan på det material som insamlats då det bland annat kan 

finnas skillnader i svar från en telefonintervju jämfört med en intervju med ett 

personligt möte. 

 

Vi har även under arbetets gång haft en del urvalsproblem, då vår initiala plan för urval 

fallerade när vi inte fick tillträde till den tilltänkta arenan. Misslyckande med den 

initiala planen har lett till att vi i studien har en mycket mindre urvalsgrupp än tänkt 

som i många fall har bestått av vår bekantskapskrets. Vilket innebär att det finns en risk 

att våra egna personliga relationer kan ha haft viss influens och påverkan på 

intervjuerna och vår tolkning av dem. 
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3 Lön 

Den första kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer handlar om lön och 

att bli kompenserad för det arbete som utförs. Kapitlet kommer bestå av två 

underrubriker; Lönen är viktig och En rättvis lön. I slutet av varje underrubrik smalnar 

vi av för att visa på hur uppsägningar kan motverkas bland sjuksköterskor. 

 

3.1 Lönen är viktig 

Blivande sjuksköterska C säger att det inte är brist på sjuksköterskor, utan att det är brist 

på erbjudanden om lön som gör att sjuksköterskor flyr till andra jobb. Utifrån våra 

intervjuer tycks lönen vara en viktig faktor, vilken pekats ut av flertalet intervjuade som 

en anledning till varför sjuksköterskor säger upp sig. Det är både blivande, nuvarande 

och före detta sjuksköterskor som säger att lönen är viktig för att få personalen att 

stanna kvar på sina arbetsplatser. Tidigare sjuksköterska J berättar att man bör ta hand 

om sin personal och höja lönen till den nivå som man faktiskt gör sig förtjänt av: 

“sjuksköterskor har utbildning och borde få lön för det och de har ett jobb med ansvar 

för liv och död. Det är väldigt kul att jobba som sjuksköterska, men man vill inte göra 

det gratis” (tidigare sjuksköterska J). Tidigare sjuksköterska J säger att lönen är en stor 

orsak till att många unga sjuksköterskor flyr. 

 

Nuvarande sjuksköterskor berättar även de om missnöje med lönen och vittnar hur det 

lett till att personal har avgått. Nuvarande sjuksköterska G berättar att det på grund av 

lönen har varit många som slutat och bytt jobb för att få en högre lön. Vi kan se utifrån 

intervjuerna att lönen i enlighet med tvåfaktorsteorin verkar vara en hygienfaktor som 

ger upphov till missnöje om den uppfattas som dålig (Herzberg). Från våra intervjuer 

ser vi att det mest markant framkommer vikten av lön hos de blivande sjuksköterskorna. 

Enligt blivande sjuksköterska C vill både hen och hens klasskamrater helst jobba på 

sjukhusen, men de kommer istället gå till hemsjukvården, kommunalvården eller privata 

aktörer om inget görs åt lönerna. Blivande sjuksköterska B berättar vidare att de 

kommer kräva 30 000 kronor i ingångslön från landstinget annars kommer blivande 

sjuksköterska B och hens klasskamrater istället vända sig till kommunerna och privata 

aktörer. Vi ser att lönen är en viktig faktor, men den tycks inte vara det som motiverar 

till att jobba utan verkar främst handla om att motverka missnöje som i värsta fall kan 
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leda till uppsägningar. Enligt tvåfaktorsteorin så kan hygienfaktorer som lön inte leda 

till motivation, utan endast avsaknad av missnöje (Herzberg el at, 2007). 

 

Lönen som en av hygienfaktorerna har varit väldigt omdiskuterat och många 

medarbetare säger att lönen är viktig för tillfredsställelse. Herzbergs undersökningar 

visar dessutom att lönen förekommer som faktor i lika stor utsträckning i berättelser om 

arbetstillfredsställelse som i berättelser om missnöje (Hein, 2012). Men Herzberg et al. 

(2007) visar i undersökningarna på den skillnaden att i berättelserna som handlar om 

missnöje så leder lönen som faktor oftare till långsiktiga reaktioner, än vad det gör till 

kortsiktiga reaktioner. Medans när berättelserna handlar om arbetstillfredsställelse är det 

ingen skillnad på huruvida det är en långvarig eller kortvarig reaktion. Herzberg gör 

därför slutsatsen att lönen är bättre lämpad att ses som en hygienfaktor än en 

motivationsfaktor (Herzberg et al. 2007). Lön handlar enligt Herzberg et al. (2007) i stor 

utsträckning om att undvika obehag som kan uppkomma om man har otillräcklig 

inkomst och vill undvika att bli orättvist behandlad. Herzbergs slutsatser om lön tycks 

stämma väl överens med det som framkommit i våra intervjuer där dålig lön verkar ha 

lett till missnöje, men tycks inte vara en motiverande faktor som driver sjuksköterskor. 

Nuvarande sjuksköterska G berättar att det är klart att man vill påverka, men man visste 

redan när man pluggade till sjuksköterska att det inte var jättebra lön. “Jag tror 

egentligen inte att man väljer detta yrket för att tjäna pengar” (nuvarande sjuksköterska 

H). Från våra intervjuer kan vi se att det många gånger i grund och botten kan handla 

om annat än att man vill ha högre lön och vi ser snarare att det handlar om det som 

Herzberg kom fram till, att man vill undvika att bli orättvist behandlad och att man vill 

ha tillräckligt med inkomst. De blivande sjuksköterskorna berättar att lönen inte är allt: 

“vi vill framförallt höja lönerna just för att det är så dåliga arbetsförhållanden” (blivande 

sjuksköterska B). 

 

3.2 En rättvis lön 

Enligt nuvarande sjuksköterska F så har sjuksköterskorna alldeles för dålig lön, speciellt 

jämfört med läkarna och hen anser att skillnaderna mellan läkare och sjuksköterskors 

arbetsuppgifter/arbetsbörda inte är tillräckligt stor i jämförelse med löneskillnaderna. 

Nuvarande sjuksköterska F påpekar dock att även om lönen är låg så är det mycket 

viktigare för hen med en bra arbetsmiljö. Blivande sjuksköterskor D och E anser att 

lönen är låg om man jämför med industribranschen och att sjuksköterskor faktiskt 
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jobbar med liv och död, samt anser de att det är väldigt hårda studier för den låga lönen. 

Rättviseteorin handlar om att individers motivation drivs av en social jämförelse-

process om rättvisa. Grunden i rättviseteorin baseras på samma antaganden som utgör 

grunden för kognitiv dissonans, att om en individ upplever bristande jämvikt kommer 

hen reagera med att försöka återupprätta en jämvikt (Hein, 2012; Pinder 2008). 

En upplevd bristande jämvikt är något som vi ser hos de intervjuade individerna när det 

pratas om lönen. I rättviseteorin utgår man från fem olika grundantaganden. Det första 

antagandet går ut på att medarbetaren beräknar vad man fick ut av arbetet och jämför 

det med vad man bidrog med till arbetet (Hein, 2012; Pinder 2008). Vi ser här att 

sjuksköterskorna många gånger anser att de gör ett stort bidrag till arbetet, men får lite 

tillbaka. “Vi vill framför allt höja lönerna just för att det är så dåliga arbetsförhållanden” 

(blivande sjuksköterska, B). 

 

Antagande nummer två i rättviseteorin handlar om att man jämför nettoresultatet från 

det första antagandet med andras nettoresultat. I den tredje delen så uppfattar man om 

det är skillnad mellan ens egna nettoresultat och den man jämförde sig med och 

skillnaden gör att det uppstår en ojämlikhet som ses som orättvis (Hein, 2012; Pinder 

2008). De vi har intervjuat tycks som i antagande nummer två i rättviseteorin ha jämfört 

sig med andra grupper, både med kollegor och inom andra yrken som läkare, men också 

med andra grupper som industriarbetare. Sedan har de intervjuade som steg tre i 

rättviseteorin uppfattat att det finns ojämlikheter. 

 

Vidare i rättviseteorin har vi det fjärde antagandet att desto större ojämlikheten upplevs, 

ju högre frustration upplevs av individen. I det femte antagandet ser vi att en större 

upplevd frustration också innebär ett kraftigare agerande från individen i ett försök att 

öka jämlikheten och återupprätta rättvisan (Hein, 2012; Pinder 2008). Som med fjärde 

och femte steget i rättviseteorin ser vi att ojämlikheten ofta kan upplevas som stor av de 

vi har intervjuat och att det kan bli en källa till frustration, som i vissa fall är så stor att 

sjuksköterskor väljer att säga upp sig. 

 

Tidigare sjuksköterska J berättar att man bör ta hand om sin personal och höja lönen till 

den nivå som man faktiskt gör sig förtjänt av. Det verkar som att det många gånger 

handlar om att arbeta med att skapa en bättre upplevd balans mellan lönen och upplevd 

arbetsinsats. Vi anser därmed att det inte alltid handlar enbart om att höja lönen för att 

behålla sjuksköterskor, utan att det i vissa fall handlar om att förbättra 
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arbetsförhållandena och skapa en bättre balans mellan lönen och den upplevda 

arbetsinsatsen. Genom en bättre upplevd balans hade det upplevda missnöjet hos 

sjuksköterskorna kunnat minskas och därmed bidra till färre uppsägningar. 
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4 Arbetsbelastning 

Den andra kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är arbetsbelastning. 

Kapitlet kommer bestå av två underrubriker; Hög belastning och Personalbrist. I slutet 

av varje underrubrik smalnar vi av för att visa på hur uppsägningar kan motverkas 

bland sjuksköterskor. 

 

4.1 Hög belastning 

Att sjuksköterskorna anser att de har en hög arbetsbelastning går inte att undgå ”jag 

slutade för många år sen för att arbetsbelastningen var jättehög” (tidigare sjuksköterska 

J). Blivande sjuksköterska B tror att sjuksköterskor flyr från sina arbetsplatser på grund 

av dåliga arbetstider och den arbetsbelastning som sjuksköterskor har, men även att det 

är dåligt betalt, särskilt med tanke på att arbetsbelastningen är så hög. Tidigare 

sjuksköterska J menar på att det är en balansgång. Vi ser utifrån våra intervjuer att en 

hög arbetsbelastning tycks vara något som kan ge upphov till missnöje och leda till 

uppsägningar bland sjuksköterskor. Enligt rättviseteorin drivs individers motivation av 

en social jämförelse-process om rättvisa och om individen upplever att jämvikten brister 

kommer det att få hen att reagera i försök att återupprätta en jämvikt (Hein, 2012; 

Pinder 2008). 

 

Vi ser att detta stämmer väl in på vad vi ser hos sjuksköterskorna då missnöjet är 

speciellt tydligt när sjuksköterskorna känner en orättvisa i form av en grov skillnad 

mellan den arbetsinsats man gör och lönen som man får ut. Nuvarande sjuksköterska F 

tycker att de har väldigt mycket ansvar och uppgifter till den låga lön de har. Hen tycker 

att det är konstigt att det ska vara en så fruktansvärd skillnad mellan sjuksköterska och 

läkare och hen upplever att sjuksköterskornas arbete är lika viktigt som läkarnas. I en 

akut situation så förklarar nuvarande sjuksköterska F att läkarna egentligen bara står 

bredvid och talar om vad de ska göra, ibland förklarar hen att de inte ens behöver 

komma eftersom det är sjuksköterskorna som tar det första beslutet om läkare behövs 

eller inte. Men nuvarande sjuksköterska F poängterar att det inte är lönen som är det 

viktiga för hens del utan att det är arbetsmiljön. 
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Vi ser från intervjuerna att hög arbetsbelastning kan ge upphov till ett missnöje hos 

sjuksköterskorna som leder till uppsägningar. På grund av detta anser vi att det är viktigt 

att man så gott det går försöker minska sjuksköterskans arbetsbelastning. I de fall en 

minskning inte är genomförbar anser vi det viktigt att man ser till att sjuksköterskorna 

får en lön som ses som rättvis i jämförelse med arbetsbelastningen för att minska risken 

för missnöje och i värsta fall uppsägningar. 

 

4.2 Personalbrist 

Vidare ser vi även att sjuksköterskorna känner att arbetsbelastning påverkas av när det 

är mycket patienter eller brist på personal. Blivande sjuksköterskor D och E tycker att 

det saknas tillräckligt med personal på sjukhusen, så det är istället  undersköterskorna 

som får ha patientkontakten och sjuksköterskorna som mer har hand om medicinering, 

eftersom det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor. De fortsätter också att förklara att 

de är lite underbemannade och att det är märkbart om någon försvinner (blivande 

sjuksköterskor D, E). De fortsätter att vidareutveckla resonemanget med att det är 

viktigt att det finns tillräckligt med personal, de upplever att om det är lite personal så 

får de inte tid till att göra det som behövs, utan att de istället måste göra saker och ting 

snabbare och att det i sin tur kan gå ut över patienten. Blivande sjuksköterska C berättar 

om när hen jobbade på akuten förra sommaren (2016) att det var mycket diskussioner 

om att ta sin semester senare och få en bonus, eftersom de behöver alla sjuksköterskor 

de kan få under sommaren. Det är mycket turister under sommaren och befolkningen 

ökar, vilket medför att det kommer väldigt många patienter till akuten och pressen för 

sjuksköterskorna ökar ”I somras slog det all time high, vi hade 170 patienter på ett dygn 

på akuten och så är man inte fler sjuksköterskor för det än om det är 30 patienter en 

dag” (blivande sjuksköterska C). Tidigare sjuksköterska J berättade om att hens barn 

som jobbar som sjuksköterska fick en extra månadslön när hen ställde upp och jobbade 

under förra sommaren, men att hen då fick “jobba som sjutton” för att ”förtjäna” den 

lönen. Vi kan från intervjuerna se att mycket patienter eller brist på personal kan 

innebära en arbetsbelastning som sliter ut sjuksköterskorna. Enligt Petersson et al. 

(2002) finns det en koppling mellan antal vårdpatienter per sjuksköterska och trötthet, 

samt brist på medarbetare.  Vidare visar deras arbete även på korrelation mellan hur 

trött sjuksköterskan var på grund av arbetet och hur nöjd sjuksköterskan var med sin 

arbetsinsats. Sambandet ser även ut att stämma in hos de vi har intervjuat då de vittnar 
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om hur patientrekord och bristande personal ger en tung arbetsbelastning som ger trött 

och sliten personal, vilket leder till missnöje. 

 

Nuvarande sjuksköterska F förklarar att det fattas personal överallt; ”på Sahlgrenska är 

det en fruktansvärd personalbrist och vårdcentralerna är överfulla med patienter, men 

ändå lägger de ner hälften, vilket leder till att de vårdcentraler som finns får dubbelt upp 

att göra”. Tidigare sjuksköterska I förklarar att de är underbemannade på sjukhusen och 

tycker inte det är meningen att de ska behöva slita sönder sig och jobba för två. Tidigare 

sjuksköterska I berättar också att i början av hens arbetsliv som sjuksköterska, jobbade 

hen på neurointensivvårdsavdelningen som enligt tidigare sjuksköterska I var den 

”värsta” avdelningen att jobba på. Det var för mycket ansvar och folk låg i respirator, 

hen kände att det verkligen gällde liv eller död för patienterna och de var alltid två 

sjuksköterskor som var tvungna att kontrollera varandra vid medicingivning. Det blev 

för mycket ansvar så tidigare sjuksköterska I slutade där efter bara ett år. Tidigare 

sjuksköterska J förklarar att när hen jobbade som sjuksköterska så jobbade man 

antingen dag och kväll, eller natt, men att nu jobbar många sjuksköterskor blandade 

arbetstider, både dag och kväll och natt. “Treskift är inte bra för sjuksköterskorna, det 

sliter för mycket på dem och det är inte nyttigt för kroppen. Om man är väldigt trött så 

ökar risken för misstag.” Tidigare sjuksköterska J tycker att arbetsförhållandena för 

sjuksköterskorna är prio ett, hen tycker att fler sjuksköterskor bör anställas och att det 

ska finnas personal att ringa in när det behövs mer personal. “Det ska inte drabba den 

personal som kanske redan har jobbat ett pass att behöva vara kvar och jobba ett pass 

till” (tidigare sjuksköterska J). 

 

Tidigare sjuksköterska J berättar att anledningen till att hen sa upp sig var på grund av 

för stor arbetsbelastning på den avdelning som hen jobbade på ”Jag älskade mitt jobb, 

men sa upp mig eftersom det var för tung arbetsbelastning, man blev gråtfärdig, de hade 

inte tillräckligt med personal. Jag saknar det, men inte lönen och arbetsbelastningen”. 

Arbetsförhållanden är enligt tvåfaktorsteorin en hygienfaktorer som i första hand berör 

de fysiska arbetsförhållandena och den fysiska miljön (Herzberg et al, 2007). Men den 

handlar också om den sociala miljön och om hur stor arbetsmängden är. Enligt 

tvåfaktorsteorin är arbetsförhållandena något som kan ge upphov till missnöje när 

arbetsförhållandena är dåliga, men som inte leder vidare till arbetsmotivation när 

arbetsförhållandena är uppfyllda (Hein, 2012). I våra intervjuer ser vi att en lägre 
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arbetsbelastning snarare endast leder till avsaknad av missnöje och att en allt för hög 

arbetsbelastning ger upphov till starkt missnöje. Utifrån våra intervjuer ser vi att ett högt 

patientantal eller personalbrist kan ge upphov till kraftig arbetsbelastning som kan 

orsaka så pass stort missnöje att sjuksköterskor säger upp sig. Vi anser därför att det för 

behållning av sjuksköterskor är viktigt att man arbetar med att ha tillräckligt med 

personal för att det inte ska bli för hög arbetsbelastning. Genom att minska 

arbetsbelastningen kan man enligt oss förhindra att befintlig personal inte slits ut och 

väljer att lämna arbetet. 
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5 Arbetstid 

Den tredje kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är arbetstid. 

Kapitlet kommer bestå av två underrubriker; Tufft att jobba 100 % och Flexibla 

arbetstider. I slutet av varje underrubrik smalnar vi av för att visa på hur uppsägningar 

kan motverkas bland sjuksköterskor. 

 

 

5.1 Tufft att jobba heltid 

En del av sjuksköterskorna vi intervjuat tycker att heltid är att föredra. Nuvarande 

sjuksköterska G berättar också om när hon var färdig med sin utbildning (2011) så var 

tjänsterna på 75 % och det är ingen som vill jobba så lite, man klarar sig inte rent 

ekonomiskt på det och det är ingen som söker, men de ska göra en förändring så nästa 

år ska de erbjuda heltidstjänster till sjuksköterskorna. Får de inte ihop en heltidstjänst på 

en avdelning så kommer de placera sjuksköterskorna på exempelvis fler avdelningar så 

att de får ihop till en heltidstjänst. En av de viktiga faktorer för att behålla personal är 

attraktiva arbetstider, ”en vecka jobbade jag fyra stycken kvällar och nätter och det är 

lite mycket känner jag” (nuvarande sjuksköterska H). Nuvarande sjuksköterska H 

påpekar att det är tungt med skift om man har barn och särskilt om man är 

ensamstående. Vi ser från intervjuerna att det finns en del skiftande åsikter bland 

sjuksköterskorna gällande arbetstid. Kortare dagar skulle vara viktigt för blivande 

sjuksköterska B “för att känna att man ska orka med jobbet och att arbetet utförs 

korrekt”. Nuvarande sjuksköterska G tror att sjukvården behöver locka med mer för att 

få sjuksköterskorna att stanna och att de ska trivas på sin arbetsplats. Hen säger ”man 

känner att man har varit där en dag och en kväll och att det tar på en”. Nuvarande 

sjuksköterska G tycker precis som blivande sjuksköterska B att det kan vara bra att 

locka med kortare arbetstid. 

 

Blivande sjuksköterska B påpekar också att det nog hade varit okej att jobba heltid om 

det var tvåskift, men inte treskift, det blir för tufft. Förutom att det kan vara tufft rent 

arbetsmässigt att jobba heltid så berättar blivande sjuksköterska B att man vill ha ett liv 

bredvid jobbet, det är väldigt viktigt att kunna få mer tid med sin familj. ”Det är viktigt 

att de lyssnar på personalen så att de inte slutar och då är det bra att de lyssnar på 

sjuksköterskorna vad de har för tankar om arbetstiden” (blivande sjuksköterska B). På 

Karolinska universitetssjukhus i Huddinge har de lyssnat på sin personal och infört 32,5 
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timmars veckor för de som jobbar natt på akuten, de får full lön trots att de går ner i 

arbetstid, men måste då jobba varannan helg (Kallin, 2016). Den nya arbetstidsmodellen 

har fungerat bra, det har lett till nöjdare personal och att sjukskrivningar har gått ner. En 

sjuksköterska som jobbar på akutmottagningen på Karolinska säger att hon både känner 

sig piggare och gladare (Kallin, 2016). Enligt en studie av Moen et al (2011) så kan 

struktureringen av arbetstid påverka de anställdas välmående. Vi ser även att kortare 

arbetstider kan innebära bättre hälsa och mindre utslitning för sjuksköterskor vilket i sin 

tur kan innebära att sjuksköterskor i större utsträckning känner att man orkar jobba kvar. 

Studier visar också att långa arbetspass och låg arbetstidskontroll kan ha en negativ 

effekt på den anställdes mentala hälsa (Żołnierczyk-Zreda, Bedyńska & Warszewska-

Makuch, 2012) 

 

”Förut hade vi bestämda sjuksköterskor som jobbade natt, men nu jobbar fler 

sjuksköterskor natt. Det har lett till mycket irritation, samtidigt som jag förstår att det 

borde vara rättvist att inte bara en ska behöva jobba natt” (nuvarande sjuksköterska G). 

Om det är flera sjuksköterskor som inte längre vill jobba natt så är det förståeligt att de 

måste införa treskift, men vi har inte hört mycket positivt om treskift från de vi har 

intervjuat. Men enligt rättviseteorin som handlar om att individers motivation drivs av 

en social jämförelseprocess, går det att se jämförelsen med att det ska vara jämnt 

uppdelat bland sjuksköterskorna och de nattpassen som finns. Om det är någon som ofta 

jobbar natt så kommer personen att uppleva en bristande jämvikt och kommer att 

försöka återupprätta jämvikten. Vi ser att lång och dålig arbetstid är något som kan bli 

en källa till belastning för sjuksköterskorna som kan leda till stress och missnöje. Enligt 

en studie av Tucker et al (2015) som gjordes bland läkare, så påverkas sömnen och 

välmåendet av ett krävande arbetsschema. Studien visar även på att det finns ett visst 

samband mellan utmattning och låg kontroll över sitt arbetsschema (Tucker et al, 2015). 

 

Men vi uppfattar också från våra intervjuer att visa föredrar långa arbetstider och att vad 

som uppfattas som dålig arbetstid kan skilja sig mellan sjuksköterskor. På grund av 

skillnader mellan sjuksköterskorna anser vi att arbetstiderna behöver i så stor mån som 

möjlig anpassas till de olika sjuksköterskornas behov och att arbetstider bör läggas upp i 

samråd med sjuksköterskorna. 
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5.2 Flexibla arbetstider 
 

Tidigare sjuksköterska I har under största tiden av sitt arbetsliv jobbat inom kommunen 

och hen berättar att flexibiliteten har varit väldigt viktig. Det var alltid en sjuksköterska 

som var tvungen att vara tidig på morgonen vid hemsjukvården för att kunna öppna, 

men annars kunde man planera lite själv och om man exempelvis hade en tandläkartid 

då kunde man gå på den och istället jobba extra på kvällen, man fick chans att påverka 

sin arbetstid lite själv, den friheten har man inte möjlighet till om man jobbar på en 

avdelning på sjukhus (tidigare sjuksköterska I). Hen har ett barn som också jobbar som 

sjuksköterska inom hemsjukvården, men som tidigare jobbat på sjukhus. Dottern sökte 

sig främst bort från sjukhuset för att hen inte ville jobba helger. Inom hemsjukvården 

jobbar hon istället var 6.e helg (tidigare sjuksköterska I). En av tvåfaktorteorins 

hygienfaktorer är privata faktorer och är en faktor som kan ge upphov till missnöje. 

Privata faktorer handlar om tillfällen då medarbetarens arbetsliv har påverkat dennes 

privatliv på ett sätt som influerat deras arbetstillfredsställelse, antingen på ett positivt 

eller negativt sätt (Hein, 2012; Herzberg et al, 2007). 

 

Vi ser att familjen och privatlivet är en viktig faktor som påverkar vilka arbetstider 

sjuksköterskorna vill arbeta. Blivande sjuksköterskor D och E tycker att de har bättre 

arbetstider på vårdcentraler, men de har själva inte ont av att jobba kvällar och helger, 

men de tror att de kommer tycka att det blir viktigare vilka arbetstider man har om de 

skaffar familj, då önskar de att kunna bestämma mer över sina tider, men medans de 

fortfarande är unga så har de inte så ont av det, då går det bra att jobba natt också. De 

tycker också att de har rätt stor möjlighet att bestämma hur de vill lägga sina scheman, 

att de har rätt stora valmöjligheter och vill man inte jobba kvällar och nätter så kan man 

välja att jobba på vårdcentraler istället (sjuksköterskor D, E). För att få en större 

förståelse för samspelet mellan arbete och övrigt liv används rollteorin, det var under 

1980-talet som teorin lanserades och pekar på att stress, påfrestningar och krav från 

arbetet och familjen inte alltid går att kombinera (Frone, 2002). Kombinationen av fler 

än en roll skulle istället leda till att tiden inte räckte till eller så var kraven för 

oförenliga. Inom detta forskningsområde är det vanligast med konfliktperspektiv med 

stress, påfrestningar och problem i samspelet. Där samspelet står för en konflikt mellan 

olika roller. Där kraven från arbetsrollen inte går ihop med familjerollen. Vilket leder 

till att utövande av den ena rollen blir svårare vid utövande av den andra rollen (Frone, 

2002). Vi ser i intervjuerna att beroende på hur ens familjeliv ser ut så kan 
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arbetstidsfaktorn när den har en negativ inverkan på privatlivet ge upphov till så pass 

stort missnöje att sjuksköterskor säger upp sig. Nuvarande sjuksköterska G menar på att 

folk inte vill jobba natt, eller möjligtvis att de vill göra det i perioder. Behöver de jobba 

natt så slutar de och det drar främst bort sjuksköterskor som har barn för de vill inte 

jobba natt eller helger. Nuvarande sjuksköterska G säger att många har valt att sluta för 

att de inte vill jobba kvällar och helger utan de vill hellre ha dagtid. “Det kan vara tufft 

att ha ett kvällspass och sen ska man upp tidigt och ha ett dagspass. Sen finns det 

fördelar också, om man uppskattar att få sovmorgnar och om man gillar att jobba 

kvällar. Samtidigt är det svårt hur man ska påverka arbetstiden eftersom ett akutsjukhus 

måste ha öppet dygnet runt” (nuvarande sjuksköterska G). 

 

Vi anser att det för behållning av sjuksköterskor är viktigt att man jobbar med att se vart 

i livet den individuella sjuksköterskans befinner sig. Det finns begränsningar för 

sjukhusen hur pass flexibla man kan var med arbetstider. Men vi anser att det är viktig 

att organisationen försöker vara så flexibla som möjligt med upplägget av arbetstid, 

samt att man har en bra kommunikation mellan sjuksköterskor och ledning om hur 

arbetstiden läggs upp och hur pass flexibel organisationen kan vara gällande 

arbetstiderna. 
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6 Stress 

Den fjärde kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är stress. Kapitlet 

kommer bestå av tre underrubriker; Mycket ansvar, tidspressat och dåligt med 

personal, sjuksköterskor har inte tid att ta rast och stress kan leda till psykisk ohälsa. I 

slutet av varje underrubrik smalnar vi av för att visa på hur uppsägningar kan 

motverkas bland sjuksköterskor. 

 

6.1 Stress kan leda till psykisk ohälsa 

Blivande sjuksköterska A anser att sjuksköterskorna har alldeles för mycket att göra och 

en arbetsplats med för mycket att göra är inte harmonisk och att den tidspressen de 

utsätts för i sin tur kan leda till psykisk ohälsa för sjuksköterskorna. Intervjuer som 

gjorts med patienter med utmattningssyndrom och deras tillstånd, visar tydligt att det 

beror på flera år av arbetsrelaterad stress i samband med upprepade nedskärningar och 

omorganisationer (Åsberg et al 2010). Det kan också bero på en ytterligare börda i 

arbetet som utlösts i akutfasen för den anställde, det kan också bero på konflikter på 

jobbet eller den anställdes hemsituation. Det är inte alltid det finns någon konkret 

utlösande faktor till varför personen har drabbats av utmattningssyndrom, utan kan bero 

på en överbelastning som pågått i flera år (Åsberg et al, 2010). Nuvarande sjuksköterska 

F poängterar att arbetsmiljön är det viktigaste för att de inte ska bli utbrända. Nuvarande 

sjuksköterska F berättar vidare om en sjuksköterska som sjukskrev sig efter bara någon 

dag och sedan sa hen upp sig och började inom en lugnare avdelning (psykiatrin), ”för 

där går det inte att ha så stressigt”. En av de vanligaste orsakerna till 

långtidssjukskrivning är stressrelaterad ohälsa (Åsberg et al, 2010). 

 

Nuvarande sjuksköterska F jobbar på hjärtavdelningen och menar på att där är det 

stressigt för det mesta nuförtiden. Enligt Marie Åsberg (et al, 2010) kan långvarig stress 

utan tillräcklig återhämtning leda till utmattningssyndrom. Nuvarande sjuksköterska F 

fortsätter att förklara att de har alldeles för mycket jobb och de måste hjälpa 

undersköterskorna med och hen anser att undersköterskorna borde hjälpa varandra så 

som sjuksköterskorna hjälper varandra. Hen förklarar vidare att det är sjuksköterskorna 

som har det första mötet med patienten och avgör om de behöver möta en läkare eller 

inte och vid behov av läkare så säger ofta läkaren vad som ska göras och så gör 
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sjuksköterskorna det. Nuvarande sjuksköterska F upplever att de tagit över många av 

läkarnas arbetsuppgifter också. Stress leder från vad vi ser inte bara till missnöje som 

kan få sjuksköterskor att säga upp sig, utan vi ser även att stress sliter ut sjuksköterskor 

och kan leda till att de blir utbrända så att de inte kan jobba. Vi anser det är därför 

viktigt att göra insatser mot stressen, både för att se till att minska missnöje hos 

sjuksköterskorna och för att se till att sjuksköterskorna orkar jobba. 

 

6.2 Mycket ansvar, tidspressat och dåligt med personal 

Stress är något som påpekats i alla intervjuer, blivande sjuksköterska B menar på att 

många sjuksköterskor, eller överlag personer som jobbar inom vården inte vill jobba 

kvar för att det är så stressigt och att arbetsförhållandena är dåliga. Sjuksköterskorna 

känner att de inte har tid att utföra sina arbetsuppgifter och att de har mycket att göra, 

likt tvåfaktorsteorin (Hein, 2012) om arbetsförhållanden, som benämner just 

arbetsmängden och hur mycket eller lite man har att göra. Vi kan konstatera att stress är 

en hygienfaktor. Det är något som kan ge upphov till missnöje om det inte är uppfyllt, 

men kommer inte leda till arbetsmotivation. Blivande sjuksköterska B har själv inte 

upplevt så mycket av stressen under sin praktiktid (intensivavdelning) som hen upplever 

att många pratar om, men tror att stressen kanske kommer senare med tanke på att de 

inte har samma ansvar som sjuksköterska när de är ute på praktik. Blivande 

sjuksköterska B förklarar att det ändå finns dagar där hen upplever stress, som 

exempelvis när de har 21 patienter, men bara är fyra sjuksköterskor och att det vid 

sådana tillfällen knappt känns som att blivande sjuksköterska B vet vart hen ska ta 

vägen. 

 

Blivande sjuksköterska B tror att för mycket ansvar och stress leder till frustration som 

inte diskuteras eller som kan ”slängas” ut på annan personal, utan då tar hen istället med 

sig frustrationen hem och då får sambon lida för det istället. Blivande sjuksköterska B 

hoppas på att slippa uppleva stressen och de dåliga arbetsförhållandena när hen kommer 

ut i arbetslivet, men tror att det blir svårt. Blivande sjuksköterska D och E pratar om att 

arbetsmiljön är viktig för att behålla sjuksköterskor och om hur tidspressat det är och att 

de inte känner att de hinner göra så mycket som de önskat innan deras ronder och att de 

upplever det som stressigt, de benämner situationen som ”det är människor vi pratar om, 

inte maskiner”. Sjuksköterskor som vi intervjuat nämner att de jobbar bra under stress 

och press och sen har vi andra sjuksköterskor som säger att de inte vet vart de ska ta 
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vägen i stressade situationer, vilket styrker att det är individens egna tolkning av 

situationen som utgör en stressoar enligt Richard S. Lazarus (Aronsson, 2011). Så 

beroende på hur bra individerna känner att de kan hantera den stressade situationen, 

kommer också avgöra hur stressad individen kommer känna sig. Det kan uppstå en 

stressad situation, men så länge sjuksköterskorna har kontroll över läget och vet vad 

som ska göras, desto mindre påverkas sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande av 

stressen. Sjuksköterskor befinner sig i en stressad omvärld och vi anser att det därför är 

viktigt att organisationen arbetar med att ge sjuksköterskor redskap och metoder för att 

på ett effektivt sätt kunna hantera stressfyllda  situationer. 

 

6.3 Sjuksköterskor har inte tid att ta rast 

Nuvarande sjuksköterska G tycker inte att det är kul när det är för mycket, när det är för 

”superstressigt”, men understryker att det inte är så hela tiden, utan det är stressigt till 

och från, det går i perioder, men är aldrig lagom. Så när det väl är mycket att göra så är 

det så stressigt att det exempelvis inte går att ta lunch, nuvarande sjuksköterska G 

försöker vara alla till lags, men inser att det inte ger en något, eftersom det leder till att 

hen inte mår bra och då mår heller inte andra bra. Vid stress anser nuvarande 

sjuksköterska G att det är viktigt att prioritera och ta hjälp av kollegor. Krav-kontroll-

modellen förklarar att den värsta kombinationen för hälsan är ett lågt handlingsutrymme 

i kombination med hög stress och ett lågt socialt stöd (Karasek & Theorell 1990). 

Sjuksköterskorna upplever att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter och att 

de upplever många stressade situationer, men när samarbetet och sammanhållningen 

mellan sjuksköterskor och annan personal är bra, tycks även arbetet flyta på bättre och 

minskar stressen för dem, de upplever också att de får ett bättre socialt stöd när de har 

kollegor att anförtro sig åt och ta hjälp av de i stressade situationer. Tidigare när 

nuvarande sjuksköterska G jobbade som vikarie så kunde hen gå och jobba även fast 

hen kände sig lite sjuk. Nuvarande sjuksköterska G förklarar att hen inte gör det längre, 

eftersom det inte är någon som kommer tacka hen för att hen är där sjuk, det är viktigt 

att tänka på sig själv och hur ens eget välbefinnande är. Nuvarande sjuksköterska H har 

inte samma problem som exempelvis på en vårdavdelning där de behöver dra ner på 

bemanningen, eftersom hen jobbar som ambulanssjuksköterska och i ambulansbilen 

måste de vara två. Blivande sjuksköterska C förklarar att hen behöver lite stress och 

press och att blivande sjuksköterska C får chans till att vara aktiv hela dagen och 

upplever att det är kul att hamna i lite kniviga situationer och inte riktigt veta hur hens 
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dag kommer att se ut, så stress i lagom mängd anser blivande sjuksköterska C vara bra, 

men inte när det går så långt att det blir patient osäkert. Blivande sjuksköterska C anser 

heller inte att stressen är bra när hen inte ens får tid till att ta en kopp kaffe, det blir inte 

bra för blivande sjuksköterska C, vilket i slutändan inte heller blir bra för patienten. 

Blivande sjuksköterska C säger att hen tidigare har jobbat med liknande jobb där fokus 

inte ligger på blivande sjuksköterska C, utan på andra, så blir det stressigt någon dag så 

gör det inget, men hen påpekar igen att stressen inte får gå ut på patienten ”är jag för 

utarbetad och för trött så kan det ju bli så att jag missar viktiga saker på patienten som 

är livsavgörande” och det anser blivande sjuksköterska C inte vara rimligt, men 

understryker att bra stress och press vill hen ha. Precis som blivande sjuksköterska B 

påpekar så behöver inte stress bara vara negativt. I en artikel i allt om vetenskap 

framkommer det att stress i lagom mängd kan vara bra och hjälper oss att prestera 

(Toikkanen, 2007). Vi är skapta för ett stressigt liv och stressreaktionerna har ett 

överlevnadsvärde. Stressreaktionerna gör att vi ser nyttan i att lösa problem och att anta 

utmaningar. I samma artikel uttalar sig Gunnar Aronsson som är professor i psykologi 

att i grunden är stress positivt för oss (Toikkanen, 2007). Blivande sjuksköterska B 

förklarar att även fast det inte är så mycket kroppsligt arbete så är det mycket ansvar för 

en sjuksköterska som jobbar på avdelning, det är mycket att hålla reda på i huvudet och 

hen tror därför att kortare arbetstid hade hjälpt sjuksköterskorna till att inte riskera att bli 

utbrända. Utifrån vad vi ser så är det viktigt att sjuksköterskor ges den tid och 

handlingsutrymme som arbetet kräver för att minska sjuksköterskornas stress till en 

lagom nivå som kan hanteras på ett bra sätt och inte ger upphov till långsiktiga skador. 
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7 Personal 

Den femte kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är personal. Kapitlet 

kommer bestå av två underrubriker; Sammanhållning och Delaktighet och 

kommunikation. I slutet av varje underrubrik smalnar vi av för att visa på hur 

uppsägningar kan motverkas bland sjuksköterskor. 

 

7.1 Sammanhållning 

Sammanhållning och att ha en bra relation till sina kollegor på arbetsplatsen är viktiga 

faktorer för att de sjuksköterskor som vi har intervjuat ska trivas. En bra 

sammanhållning leder från vad vi ser i intervjuerna också till att sjuksköterskor 

upplever en bättre arbetsmiljö. Blivande sjuksköterska A tror att god sammanhållning 

och ett öppet och rakt klimat är viktigt för arbetsmiljön “det är extra viktigt med ett bra 

stöd och att ha någon arbetskamrat att ventilera med och slippa stå själv med allt”. 

Blivande sjuksköterska B pratar om en positiv upplevelse som hen hade från sin 

praktikplats, det var många som jobbade på den avdelningen som hen var på, men 

samarbetet var väldigt bra. Blivande sjuksköterska B upplevde inte att det blev så 

stressigt, eftersom samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor fungerade så 

bra. “Sjuksköterskorna tog hjälp av undersköterskorna och det blev inte lika stor 

arbetsbörda på sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna skötte det medicinska och 

dokumentationen, medan undersköterskorna hade patientkontakten”. Nuvarande 

sjuksköterska F tycker att samarbetet mellan sjuksköterskorna är bra, men tycker inte att 

det är lika bra samarbete med undersköterskorna. “De borde hjälpa varandra på samma 

sätt som vi sjuksköterskor gör”. Blivande sjuksköterska B anser att det är viktigt med 

bra kollegor och att de kan hjälpa varandra och att teamet ska vara bra. Vi ser att en bra 

arbetsgrupp och relation till kollegor är en viktig faktor,  är den dålig kan det ge upphov 

till missnöje. Tvåfaktorsteorin benämner vikten av relationer, den tar upp 

interpersonella relationer som en av teorin hygienfaktorer och är en faktor som kan ge 

upphov till missnöje, men som inte bidrar med motivation (Herzberg et al, 2007). 

Interpersonella relationer handlar om alla typer av relationer inom företaget och bland 

annat tas relationen mellan kollegor upp. Den berör bland annat om kollegorna kan 

samarbeta och om man känner en gemenskap till sin arbetsgrupp, eller om det känns 

som man är isolerad från arbetsgruppen (Hein, 2012). I de intervjuer som vi genomfört 
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framkommer relationen mellan kollegor och det ses som viktigt med en bra gemenskap 

till gruppen. Men till skillnad från tvåfaktorsteorin så ser vi utifrån våra intervjuer att 

gemenskapen i vissa fall verkar vara en motivation till att arbeta. De vi har intervjuat 

pratar om att hjälpa varandra och att bygga upp en teamkänsla. Blivande sjuksköterska 

B tyckte att det var roligt att gå till sin praktikplats, eftersom samarbetet och kollegorna 

runt henne var så bra, men hade inte samarbetet varit så bra så anser hen att det hade 

varit jobbigt att gå till sin praktikplats. “Hade samarbetet inte funkat bra så hade jag haft 

en känsla av att bara vilja gå hem”. Blivande sjuksköterska B tror inte att hen hade 

jobbat kvar så länge om samarbetet inte hade fungerat. Då hade blivande sjuksköterska 

B sökt sig till en ny avdelning eller kanske något annat inom vården för det finns så 

mycket att jobba med: “kollegor är jätteviktigt för mig och det ökar min motivation till 

att jobba”. Även blivande sjuksköterska C poängterar att det är viktigt med bra 

kollegor:”Har man ett bra gäng, om alla kan prata med alla och att alla trivs med alla, 

då är det klart att man trivs på jobbet också”. 

 

Vi ser även i intervjuerna att ett bra team inom sjuksköterskegruppen och bra samarbete 

mellan sjuksköterskegruppen och andra grupper som exempelvis undersköterskor kan 

leda till mindre arbetsbelastning. Blivande sjuksköterska B anser att det är viktigt att få 

ihop hela avdelningen till ett team: “det lätt blir att undersköterskorna har en del, 

sjuksköterskorna en del och läkarna en del” men blivande sjuksköterska B tror att det 

skulle vara bra om delarna skulle gå ihop mer och att arbetsbelastningen då skulle bli 

mindre för alla. Blivande sjuksköterska B anser också att arbetsplatsträffar där hela 

avdelningen träffas och samtalar och reflekterar över vad som är bra och dåligt över en 

fika kan vara bra för att få en bättre teamkänsla och ett bättre samarbete och att alla kan 

ta del av samma information. Krav-kontroll modellen tar upp grad av socialt stöd, nivå 

av arbetsbelastning och handlingsutrymmet som faktorer, vilka påverkar de långsiktiga 

konsekvenser som kan uppstå vid bland annat höga arbetskrav (Karasek & Theorell 

1990). Enligt krav-kontroll modellen kan de skadliga effekterna som bland annat stress 

och bristande arbetstillfredsställelse vilka uppkommer vid  höga arbetskrav, lindras 

genom ett stärkt socialt stöd (Johnson & Hall, 1988). Vi anser att ett bra team och 

gemenskapen mellan sjuksköterskor samt sammanhållning mellan yrkesgrupperna utgör 

ett bra socialt stöd som skulle kunna skapa en förbättrad arbetsplats som underlättar 

både för nya och befintliga sjuksköterskor. Ett bra samarbete anser blivande 

sjuksköterska B också gör det lättare för ny personal som kommer in, men även för de 
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som redan arbetar på avdelningen. Samarbete anser blivande sjuksköterska B är 

lösningen till att sjuksköterskor vill vara kvar på sina arbetsplatser. De nuvarande 

sjuksköterskorna belyser även de hur viktigt det är med bra medarbetare. “Jag har 

jättebra arbetskamrater och det är mycket därför som jag trivs på mitt jobb, vi ställer 

upp för varandra och har en god kommunikation sinsemellan” (blivande sjuksköterska 

G). Men blivande sjuksköterska G påpekar också att det är klart att det är många 

sjuksköterskor som kan klaga på jobbet, men hen anser själv att det inte går att ändra på 

allt och då är det bättre att göra det bästa av situationen. 

 

Vi ser utifrån intervjuerna att sjuksköterskorna anser att det är viktigt med en bra 

sammanhållning och att man kan ta stöd av varandra och hjälpas åt. Tidigare 

sjuksköterska I berättar om att deras dokumentationssystem ändrades ofta och i slutet 

när hen bara jobbade deltid så var det svårt att följa med på de nya systemen och att 

hålla sig uppdaterad på samma sätt som ordinarie personal. Det var därför viktigt för 

tidigare sjuksköterska I att kunna rådgöra med de som hade fått den kunskapen.”De 

byter system för ofta och därför behöver man folk att kunna bolla sina tankar med”. För 

att motverka missnöje bland sjuksköterskorna, samt skapa arbetsmotivation så tycks 

sammanhållningen vara en viktig del att arbeta med, då god sammanhållning verkar 

vara ett krav för att en del av sjuksköterskorna ska kunna tänka sig att jobba på 

arbetsplatsen. Vi kan dessutom se utifrån intervjuerna att det inte räcker att arbeta med 

sammanhållningen inom sjuksköterskegruppen, utan även arbeta med 

sammanhållningen mellan sjuksköterskorna och de andra yrkesgrupperna. Från krav-

kontroll modellen, samt intervjuerna ser vi att arbete med sammanhållning även kan 

lindra andra problem som kan ge upphov till missnöje. Det kan bland annat hjälpa till 

att minska arbetsbelastning och stress. 

 

7.2 Delaktighet och kommunikation 
 

Utifrån våra intervjuer ser vi att delaktighet är en faktor som sjuksköterskorna anser 

som viktig för att få personal att stanna kvar. Tidigare sjuksköterska I poängterat att en 

av det viktigaste punkterna för hur sjukvården kan bevara sin personal är delaktighet. 

”Att vara delaktig gällande ekonomin, med cheferna, vara med och bestämma, vara med 

i beslut – jag skulle aldrig vara kvar annars”. En annan viktig del som tidigare 

sjuksköterska I tar upp är att det är en bra kommunikation på arbetsplatsen. Även om 

ledningen/chefer i vissa situationer inte kan säga så mycket, så är kommunikationen 
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viktig och att övrig personal får veta vad som händer i organisationen. ”Sjuksköterskor 

är faktiskt akademiker så det är inte direkt omöjligt att de har bra synpunkter att komma 

med, gällande organisationen”. För tidigare sjuksköterska I är kommunikationen 

jätteviktig för att kunna ha chans att vara med i beslut: ”Delaktighet är A och O och det 

är viktigt att alla hjälper varandra och med delaktighet och samarbete så kommer alla att 

växa i de uppgifter som de står inför”. Samarbete, tydlig kommunikation och att 

sjuksköterskor känner sig delaktiga är viktigt för att inte skapa missnöje enligt våra 

intervjuer. Företagspolitik och administration i tvåfaktorsteorin ses som hygienfaktorer 

vilka kan ge upphov till missnöje (Herzberg et al, 2007). I första hand handlar det om 

den övergripande företagspolitiken och hur den påverkar resten av arbetets organisering. 

Här kan det exempelvis handla om att organisationsstrukturen ger de anställda alldeles 

för små möjligheter att genomföra en arbetsuppgift på ett sätt som är tillfredsställande. 

Det kan även handla om otydlig kommunikation och oklara kommandovägar som 

skapar förvirring och osäkerhet för medarbetarna om vilka personer de ska rapportera 

till (Hein, 2012). 

 

Vi ser att bra kommunikation med tydliga kommunikationsvägar mellan ledningsnivåer 

och sjuksköterskor är viktigt för ett bra samarbete och för att sjuksköterskor ska känna 

delaktighet. Tidigare sjuksköterska I menar också att det är viktigt att kommunicera 

”uppifrån och ner” det vill säga om det är något som sjuksköterskorna är missnöjda 

med, då är det viktigt att de ”uppifrån” får höra om det ”lägg in en protest till 

politikerna”. Tidigare sjuksköterska I har själv varit med där sjuksköterskorna har 

protesterat mot ändringar i organisationen och där de kunnat argumenterat för varför 

ändringar inte ska göras och har därmed kunnat påverka ett beslut som hen inte ansåg 

skulle gynna sjuksköterskorna. Det är ett exempel som visar på delaktighet och hur 

tidigare sjuksköterska I har kunnat påverka organisationen ihop med hens medarbetare. 

Vi ser utifrån intervjuerna att tydlig kommunikation inom och mellan grupper är viktigt 

för att skapa bra samarbete och för att förhindra missnöje. På grund av vikten med 

kommunikation anser vi att det är viktig att det finns tydliga kommunikationsvägar så 

att sjuksköterskor vet vart man ska vända sig. Vi anser utifrån intervjuerna att det även 

är viktigt med öppna kommunikationsled som ger sjuksköterskor utrymme att delta i 

beslut och som skapar delaktighet bland sjuksköterskor, vilket annars kan leda till 

missnöje.  
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8 Kompetens 

Den sjätte kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är kompetens. 

Kapitlet kommer bestå av två underrubriker; Individen och Gruppen. I slutet av varje 

underrubrik smalnar vi av för att visa på hur uppsägningar kan motverkas bland 

sjuksköterskor. 

 

8.1 Individen 

Nuvarande sjuksköterska G säger att man som sjuksköterska alltid har mer att lära sig. 

“Vi har inte mycket utbildningar, jag hade önskat att det vore fler” (nuvarande 

sjuksköterska G). Enligt nuvarande sjuksköterska F är det viktigt att avdelningen man 

jobbar på ger möjligheter till personalen att vidareutvecklas genom att ge personalen 

möjlighet till att vidareutbilda sig. Även de blivande sjuksköterskorna ser 

kompetensutveckling som en viktig del för sina framtida arbetsplatser och flera blivande 

sjuksköterskor säger att mer utvecklingsmöjligheter och specialistutbildningar borde 

erbjudas ute på arbetsplatserna. Blivande sjuksköterska B berättar att man inte vill jobba 

på ett ställe där man inte känner att man har tillräckligt med kunskap för att klara av 

arbetet. Hen fortsätter och säger att det därför är viktigt som nyutbildad om den 

arbetsplats man jobbar på att man känner att det är ett jobb man klarar och kan tänka sig 

stanna på (blivande sjuksköterska B). Vi ser i våra intervjuer att att det är viktigt med 

utvecklingsmöjlighet och att det ges kompetens för att känna att man klarar av jobbet. 

Enligt tvåfaktorsteorin är utveckling en hygienfaktor och kan bli en källa till missnöje 

för de anställda om det inte ges tillräckligt med möjligheter för utveckling (Hein, 2012). 

Utvecklingen har bland annat att göra med lärsituationer, där medarbetaren får 

möjlighet att exempelvis lära sig en ny teknik, eller ett nytt sätt att utföra arbetet på. Det 

är i tvåfaktorsteorin den objektiva händelsen av utveckling som är viktig och inte den 

subjektiva upplevelsen (Hein, 2012). Vi ser även att det är fallet hos sjuksköterskorna i 

våra intervjuer där utbildning inte i första hand tycks vara en motiverande faktor för 

sjuksköterskorna, utan är snarare viktig för att tillgodoses sjuksköterskorna med den 

faktiska kompetens som krävs för att kunna hantera arbetet. Vi anser utifrån 

intervjuerna med blivande sjuksköterskor att det är extra viktigt med 

kompetensutveckling vid nyanställningar av sjuksköterskor för att de ska ha god 

kompetens och inte känna ett missnöje som kan leda till att de säger upp sig. 
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8.2 Gruppen 

Både bland de tidigare och de nuvarande sjuksköterskorna är det viktigt med 

kompetenta medarbetare. Tidigare sjuksköterska I berättar att det var viktigt för hen att 

det fanns kompetenta medarbetare som man kunde fråga och ta stöd av. Nuvarande 

sjuksköterska H upplever att jobbet blir mycket enklare om man har medarbetare som är 

kompetenta och duktiga. Hen säger att bra kollegor på arbetsplatsen är en viktig del och 

att det blir till en oro när bra medarbetare säger upp sig (nuvarande sjuksköterska H). 

Tvåfaktorsteorin tar upp  interpersonella relationer som bland annat handlar om 

samarbetet mellan kollegor och gemenskap i arbetsgruppen. Enligt tvåfaktorsteorin är 

interpersonella relationer en av hygienfaktorerna och om det finns problem med denna 

faktorn leder det till missnöje (Hein, 2012). 

 

Vi ser även i våra intervjuer att det är viktigt med kompetenta kollegor som man kan ta 

stöd av för att det ska bli ett bra samarbete och då detta saknas, tycks det kunna bli en 

källa till missnöje. Nuvarande sjuksköterska H berättar att det verkar som att ledningen 

tror att det “bara är att ta in nya sjuksköterskor” men det är viktigt att det är kompetenta 

sjuksköterskor. Hen säger att man kommer ta in sjuksköterskor från bemanningen i 

sommar, men eftersom man har en rätt specifik verksamhet, kommer det att leda till att 

stort ansvar hamnar på ordinarie personal och det blir väldigt tungt för dem (nuvarande 

sjuksköterska C). Enligt krav-kontroll modellen är grad av socialt stöd, nivå av 

arbetsbelastning och handlingsutrymmet viktigt för för att motverka eller ge upphov till 

långsiktiga konsekvenser som bristande arbetstillfredsställelse och stress, som kan 

uppstå vid bland annat höga arbetskrav (Karasek & Theorell 1990). Krav-kontroll 

modellen säger att de skadliga effekterna som uppstår i samband med höga arbetskrav 

kan lindras genom ett stärkt socialt stöd och ett dåligt socialt stöd kan ge upphov till en 

förvärrad situation (Johnson & Hall, 1988). Krav-kontroll-modellen hävdar att den mest 

ogynnsamma kombinationen gällande hälsa och välbefinnande är lågt 

handlingsutrymme i kombination med höga arbetskrav och ett svagt socialt stöd 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Då sjuksköterskornas arbetet handlar om människoliv så är ofta arbetskraven höga och 

det blir därmed enligt oss viktigt att arbeta med bland annat det sociala stödet för att 

minimera skadliga effekter från de höga arbetskraven. Från våra intervjuer verkar 



  
 

37 

kompetenta medarbetare utgöra ett bra socialt stöd som tas upp i krav-kontroll modellen 

och vi anser utifrån våra intervjuer att brist på kompetenta arbetare kan utgöra en källa 

för oro, stress och missnöje. Att arbeta med sjuksköterskornas kompetens anser vi inte 

bara är viktigt för att uppfylla den enskilde sjuksköterskans utvecklingsbehov och 

motverka dennes missnöje. Det är även viktigt enligt oss för den större gruppen av 

sjuksköterskor och deras samarbete, att ens medarbetare har en god kompetens. Då 

medarbetare inte besitter god kompetens ser vi att det kan leda till ökad arbetsbelastning 

och missnöje hos resten av sjuksköterskorna som i slutändan kan ge upphov till 

uppsägningar. På grund av den effekt som vi sett att kompetens kan ha på hela 

sjuksköterskegruppen anser vi det som väldigt viktigt för behållning av sjuksköterskor 

att man arbetar med att ge alla sjuksköterskor utvecklingsmöjlighet och ser till att 

sjuksköterskegruppen som helhet har hög kompetens.
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9 Uppskattning 

Den sjunde kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är uppskattning. 

Kapitlet kommer bestå av en underrubrik; Uppmärksammande av sjuksköterskor. I 

slutet av varje underrubrik smalnar vi av för att visa på hur uppsägningar kan 

motverkas bland sjuksköterskor. 

 

9.1 Uppmärksammande av sjuksköterskor 
 

Nuvarande sjuksköterska G tycker att det känns som att man bidrar med mycket, men 

får ingen uppskattning för det. “Sjuksköterskorna behöver absolut få mer uppskattning”. 

Nuvarande sjuksköterska H är inne på samma spår, hen förklarar att hens jobb är 

fantastiskt, men känner att de borde uppskatta sjuksköterskorna mer och se dem. 

Nuvarande sjuksköterska H berättar vidare att man vill göra ett bra jobb och är genuint 

engagerad i patienterna och då skulle inte en ”morot” ibland skada, ”mutor kommer 

man långt med”. Herzberg et al (2007) belyser i tvåfaktorsteorin bekräftelse som en av 

motivationsfaktorerna vilken kan ge upphov till motivation, men som inte leder till 

missnöje. Bekräftelse innefattar alla typer av handlingar som uppmärksammar eller 

ignorerar medarbetarens insats och handlar därmed både om att få positiv bekräftelse, 

såväl som negativ bekräftelse. Bekräftelsen är något som kan komma från alla i 

medarbetarens omgivning så som en kund, kollega, någon i ledningen eller från 

offentligheten. Många av handlingsförloppen där medarbetaren fått bekräftelse har att 

göra med specifika handlingar som en befordran eller löneförhöjning (Hein, 2012). Vi 

ser utifrån intervjuerna att det finns ett behov av bekräftelse hos sjuksköterskorna, men 

vi ser även att det många gånger handlar om mer än bara motivation för 

sjuksköterskorna. En brist på uppmärksammande tycks kunna bli en källa till missnöje 

för sjuksköterskorna och verkar ofta vara en fråga om att bli sedda av just ledningen. 

 

Arbetsförhållanden, lön och att få uppskattning ofta är punkter som tidigare 

sjuksköterska J anser är viktigt för att sjukvården ska behålla sin personal. Tidigare 

sjuksköterska J upplever att landstinget var dåliga på att uppskatta sin personal “de 

skulle bara jobba och inget mer med det”. Tidigare sjuksköterska J tycker att de borde 

värdesätta sjuksköterskorna bättre, hen förklarade att man kunde ställa upp och jobba en 

helg och då vill man så klart få ledigt en annan helg som gengäld för att man ställer upp, 
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men det fick man inte, utan då spred de ut dagarna då man kanske egentligen inte hade 

något behov av att vara ledig. Tidigare sjuksköterska J menar på att då blir det ju inte att 

man vill ställa upp heller, eftersom man vet att det inte lönar sig att göra det och man får 

ingen uppskattning tillbaka. Vi ser i intervjuerna att när sjuksköterskor inte blir sedd av 

ledningen, kan det leda till ett missnöje hos sjuksköterskorna. I tvåfaktorsteorin tas 

interpersonella relationer som en hygienfaktor upp, vilken kan ge upphov till missnöje 

och den faktorn berör alla typer av relationer inom företaget så som bland annat 

relationen till överordnad och underordnad (Herzberg et al, 2007). Det kan handla om 

stöd och uppbackning från den närmsta chefen, samt chefens vilja, eller bristande vilja 

att lyssna på medarbetarens förslag och i vilken utsträckning som närmsta chefen tar åt 

sig äran själv för utfört arbete eller ger äran för det utförda arbetet till medarbetaren 

(hein, 2012). Från intervjuerna framkommer det att en del av uppskattningsbehovet 

verkar handlar om att få uppskattning från omgivningen, medans en annan del tycks 

handla om att inte bli tagen för givet av ledningen. Vi har sett i intervjuerna att om 

sjuksköterskan inte känner sig uppskattade så kan det leda till missnöje och minskad 

arbetslust. Tidigare sjuksköterska J anser att de borde vilja göra det attraktivt att vilja 

jobba som sjuksköterska, hen tycker att när de väl lyckats få in någon att jobba inom 

landstinget så ser de en inte längre ”det är inte så omhuldande” utan upplever mer att de 

ska bli inbeordrade att jobba och att de ska ställa upp, men de får väldigt lite 

uppskattning tillbaka. Tidigare sjuksköterska J tycker inte att de ”uppifrån” ska ta en för 

givet. Vi anser att om man vill minska missnöje som kan leda till uppsägningar och 

skapa arbetslust hos sjuksköterskor så är det viktigt att man uppmärksammar deras 

arbetsinsats.
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10 Organisationsstruktur och ledning 

Den åttonde kategorin som vi analyserat fram genom våra intervjuer är 

organisationsstruktur och ledning. Kapitlet kommer bestå av två underrubriker; 

Organisationsstruktur och Ledning. I slutet av varje underrubrik smalnar vi av för att 

visa på hur uppsägningar kan motverkas bland sjuksköterskor. 

 

10.1 Organisationsstruktur 

Hur ledningen väljer att strukturera upp arbetet är något som merparten av de 

intervjuade benämnt som ett av problemen till uppsägningar. Tidigare sjuksköterska I 

berättar att en arbetsplats hade dåliga chefer och en organisation som inte fungerade, 

vilket ledde till att tidigare sjuksköterska I valde att byta jobb. Tidigare sjuksköterska I 

berättar även att hen inte vill tillbaka till sjukhuset på grund av dess mer maskinaktiga 

struktur. I våra intervjuer se vi att en dålig organisationsstruktur är en stor källa till 

missnöje och kan i många fall ge upphov till andra faktorer som leder till missnöje så 

som stress och arbetsbelastning, vilket i sin tur kan leda till ytterligare uppsägningar. 

 

Nuvarande sjuksköterska G och blivande sjuksköterska B talar om att dåligt 

strukturerad uppdelning av dagspass och nattpass kan vara väldigt påfrestande och leder 

till högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Enligt tvåfaktorsteorin (Hein, 2012) är 

företagspolitik och administration en hygienfaktor vilken dels innehåller 

organisationsstruktur och möjlighet att påverka den, samt andra delar som tydlig 

kommunikation och kommandovägar. När det finns brister i företagspolitiken och 

administrationen ger det upphov till missnöje (Hein, 2012). Att dålig företagspolitik och 

administrationen leder till missnöje tycks stämma väl överens med vad vi sett i våra 

intervjuer, där det vittnas om att dålig organisation lett till missnöje. Vi har däremot 

också sett i intervjuerna att organisationen kan vara en källa till motivation. Blivande 

sjuksköterska B berättar att hen tänker gå till kommunerna för att de är en bättre 

arbetsgivare om inget förändras hos landstingen, men hon hade heller arbetat på 

landstingen pågrund av att arbetet och organisationen där är mer intressant och roligare. 

Enligt tvåfaktorsteorins är just själva arbete en motivationsfaktorer, huruvida det är 

utmanande och kreativt, varierande eller rutinartat, att det är för lätt eller alldeles för 

svårt, om det ger stor möjlighet att utföra alla delar i arbetsuppgiften eller är för 
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fragmenterat (Hein, 2012; Herzberg et al, 2007). Men en motivationsfaktor leder enligt 

Hein (2012) endas till motivation eller avsaknad av motivation och uppfyllnad av en 

motivationsfaktor eliminerar inte missnöje. 

 

Vi ser utifrån våra intervjuer att det räcker inte att motivera om man vill behålla 

sjukvårdspersonal utan man måste ta itu med faktorer som leder till missnöjen, som 

företagspolitik och administration. Om man inte tar tag i de faktorer som leder till 

missnöje ser vi i intervjuerna att det kan ge upphov till drastiska uppsägningar. På 

nuvarande sjuksköterska H.s arbetsplats försökte ledningen införa nya treskift, vilket de 

anställde var emot. Personalen sa emot och varnade ledningen att man kommer säga upp 

sig om de väljer att genomföra förändringen. Ledningen valde att inte lyssna på 

personalen och genomförde treskiftsförändringarna mot deras vilja, vilket ledde till att 

15 personer valde att säga upp sig. Ledningen fick då panik och valde att ändra tillbaka 

till det tidigare schemat, men man hade redan förlorat mycket kompetent personal på 

grund av att man inte lyssnat och genomfört dåliga förändringar (nuvarande 

sjuksköterska H). Tidigare sjuksköterska J säger att när hen jobbade som sjuksköterska 

så jobbade man kväll och dag eller natt och när man jobbade natt så jobbade man bara 

natt, men nu så är det alla tre pass som gäller. Sådant treskift är väldigt slitsamt och det 

leder till trötta slitna sjuksköterskor som kan gör misstag (tidigare sjuksköterska J). Vi 

ser i intervjuerna att en dålig arbetsstruktur med hög arbetsbelastning, skiftarbete och 

oregelbundna tider leder inte bara till att sjuksköterskor blir missnöjda, utan kan också 

slita ut sjuksköterskorna och enligt Arbetsmiljöverket (2015) är detta något som kan 

leda till både fysisk och psykisk påfrestning. Nuvarande sjuksköterskor berättar även de 

om hur bra arbetsstruktur och flexibel ledning kan få väldigt positiva effekter som i 

nuvarande sjuksköterska F.s fall. Nuvarande sjuksköterska F talar om att arbetsstruktur 

som möjliggjorde för hen att få komma till mottagningen och ta en patient i taget blev 

det som rädda hen från att gå in i väggen. Vi anser att det är viktigt att man jobbar med 

att utforma en bra organisationsstruktur, både för att värna om sjuksköterskors hälsa så 

att de orkar med att fortsätta arbeta kvar, men även för att motverka missnöje och få 

sjuksköterskor att stanna kvar. 
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10.2 Ledning 
 

Enligt Hiscock & Shuldham (2008) är ledarskapet av vikt för vårdpersonalens 

arbetsvälbefinnande och arbetshälsa, vilket är något vi även ser i våra intervjuer. 

Nuvarande sjuksköterska G berättar att beroende på hur ledningen väljer att strukturera 

upp arbetet, så har det en väldigt stor betydelse och hen anser att arbetet läggs upp av 

ledningen på ett sätt som leder till en alltför stor administrativ börda. ”Hälften av tiden 

sitter man med det administrativa och det blir bara mer och mer pappersarbete som ska 

hinnas med. Det blir allt mer ofta att man får sitta kvar och jobba med det administrativa 

efter jobbet för att hinna med allt som ska göras” (Nuvarande sjuksköterska G). 

Blivande sjuksköterska B säger att det är viktigt att ledningen går ut i organisationen 

och ser hur det är i praktiken så att de får en förståelse för hur situationen ser ut innan 

beslut fattas. I tvåfaktorsteorin (Hein, 2012) tas ledningen upp som en av 

hygienfaktorerna och ledningsfaktorn berör i första hand förhållandet till den närmsta 

chefen som en faktor, vilken kan ge upphov till missnöje. Ledningsfaktorn har främst att 

göra med den närmsta chefens kompetens och kan gälla saker som närmsta chefens vilja 

eller ovilja att delegera ansvar eller huruvida man delar med sig av sin kunskap eller 

inte, samt chefens attityd (Hein, 2012). 

 

Vi ser även utifrån våra intervjuer att bristande kompetens hos ledningen om 

sjuksköterskornas situation kan leda till beslut från ledningen som leder till missnöje. 

Det tycks för oss som att ledningen är en oerhört viktig bit, som många av problemen 

kan härledas till och när det brister hos ledningen kan konsekvenserna bli stora. Om det 

exempelvis brister i ledningens attityd till medarbetarna och kunskap om arbetsplatsen 

kan det bland annat ge upphov till situationer som den tidigare nämnda, där ledningen 

genomförde en treskiftsstruktur som personalen inte var okej med. Med ledningens 

attityd till sjuksköterskorna tyckte ledningen att de kunde genomföra förändringen trots 

alla protester, vilket gav upphov till så stort missnöje att 15 sjuksköterskor sa upp sig. 

Vidare ser vi även här vikten av att ledningen lyssnar på sina sjuksköterskor och att det 

kan leda till missnöje när ledningen inte gör det. Interpersonella relationer tas upp som 

en hygienfaktor i tvåfaktorsteorin, vilken kan leda till missnöje och den faktorn berör 

alla typer av relationer inom företaget så som relationen till överordnad (Hein, 2012). 

Vid relationer på ledningsnivån kan det bland annat handla om ovänskapliga eller 

vänskapliga relationer mellan närmsta chefen och medarbetaren eller om chefens vilja, 

eller bristande vilja att lyssna på medarbetarnas förslag (Hein, 2012). Vi anser utifrån 
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våra intervjuer att det inte bara är viktigt för ledningen att lyssna på sina medarbetare 

för att motverka missnöje från relationen mellan ledning och sjuksköterskor, utan det 

skulle även kunna bidra med kompetens och kunskap till ledningen som hjälper dem att 

fatta bra beslut, samt att undvika beslut som kan skapa missnöje och sänkt 

arbetsmotivation. Enligt oss är en bra och kapabel ledning en av det viktigaste delarna 

för att kunna behålla sjuksköterskor, då vi ser att många problem kan härledas till just 

ledningen. 
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11 Slutsats 

I vår slutsats har vi sammanställt de olika kategorierna som uppkommit under 

intervjuerna; lön, arbetsbelastning, arbetstid, stress, personal, kompetens, uppskattning 

och organisationsstruktur/ledning. Vi har sammanställt kategorierna för att tydligare 

visa vad som behövs göras i de olika kategorierna för att behålla sin personal. Vi 

kommer också visa den teori som växt fram geonom vår uppsats, som vi valt att kalla 

samspelsteorin. Avslutningsvis kommer en allmän slutdiskussion om våra tankar kring 

behållning av sjuksköterskor och även förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Lön 

Lönen är en viktig fråga för sjuksköterskorna, men frågan handlar inte om att få en hög 

lön, utan om att känna sig sig kompenserad för den arbetsinsats de gör. 

Sjuksköterskorna känner ofta att de inte är rättvist kompenserade för sin insats, vilket 

leder till missnöje och uppsägningar. Därför är det viktigt att antingen underlätta 

sjuksköterskors arbete, eller höja lönen till en nivå där sjuksköterskor känner sig rättvist 

behandlade och inte upplever stora ojämlikheter. 

 

Arbetsbelastning 

En hög arbetsbelastning leder till att sjuksköterskorna säger upp sig, det är därför viktigt 

att minska arbetsbelastningen för sjuksköterskorna. För att minska arbetsbelastningen så 

måste det finnas mer personal, eller en bättre arbetsuppdelning. En hög arbetsbelastning 

sliter ut de befintliga sjuksköterskorna och det är därför viktigt att ledningen förhindrar 

att sjuksköterskorna har så hög arbetsbelastning som de har. Skulle det inte vara möjligt 

att minska arbetsbelastningen så kan det vara viktig att sjuksköterskorna få högre lön för 

arbetsbelastningen. Så att sjuksköterskorna upplever en rättvis balans mellan den 

upplevda arbetsbördan och lönen. 

 

Arbetstid 

Arbetstiden påverkar främst sjuksköterskor med familj, eller de som är ensamstående 

med barn. De blivande sjuksköterskor som vi intervjuat är fortfarande unga och har inte 

planer på att skaffa familj än, så de drabbas inte lika hårt av kvälls- och nattjobb. 

Ledningen borde därför ha bättre kommunikation till sina sjuksköterskor och låta dem 

vara med mer och påverka sjuksköterskornas arbetsscheman. För det kan exempelvis 
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finnas unga som gärna tar nattpass från någon annan sjuksköterska som exempelvis har 

barn hemma. Sjukhus har öppet dygnet runt och det finns begränsningar till hur flexibla 

ledningen kan vara med arbetstider, men att se vart den individuella sjuksköterskan 

befinner sig i livet, att anpassa scheman efter det och även försöka ha en bättre 

kommunikation med sjuksköterskorna anser vi vara bra lösningar för hur sjukvården 

kan bevara sin personal. 

 

Stress 

Sjuksköterskorna måste få tid att utföra sina arbetsuppgifter, enligt våra intervjuer så är 

stress i lagom mängd bra, men inte när det är för tidspressat för då går det ut över både 

patient och sjuksköterskor. Sjuksköterskorna trivs på sjukhusen och tycker att det är 

roligt att det händer saker hela tiden, men det ska vara hanterbart. För att undvika att gå 

miste om viktig kompetens och sjuksköterskor som tycker om sina jobb och vill vara 

kvar på sina arbetsplatser behöver ledningen bli hårdare med att se till så att 

sjuksköterskorna tar sina raster och att det finns personal tillgänglig som kan ta över när 

en sjuksköterska slutar sitt pass. 

 

Personal 

En bra sammanhållning mellan sjuksköterskorna och exempelvis chefer, läkare och 

undersköterskor kan minska arbetsbelastning och stress. Bra sammanhållning är också 

viktigt för en bättre arbetsmiljö - att sjuksköterskorna ska trivas på sitt jobb med sina 

kollegor och övriga yrkesgrupper på sjukhuset. En bra sammanhållning genom tydlig 

kommunikation från ledningen och att ledningen ska lyssna till sjuksköterskorna när 

samarbetet fungerar mindre bra och försöka åtgärda problemet är viktigt för behållning 

av sjuksköterskor. Men även att göra sjuksköterskorna mer delaktiga i beslut och 

försöka att styra organisationen mot mer teamkänsla än ett vi mot-dem-tänk trots att 

organisationen är hierarkiskt uppbyggd, anser vi vara lösningar till hur sjukvården kan 

behålla sin personal. 

 

Kompetens 

Kompetens är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna utföra sitt arbete. För att 

minska stressen och arbetsbelastningen för redan befintliga sjuksköterskor är det extra 

viktigt att satsa på kompetensutveckling vid nyanställningar. Ju tryggare och säkrare de 

nya sjuksköterskorna känner sig, desto mindre stress och arbetsbelastning kommer de 

befintliga sjuksköterskorna att uppleva. Kompetens påverkar hela sjuksköterskegruppen 
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och det är viktigt att ledningen även jobbar med att ge alla sjuksköterskor 

utvecklingsmöjligheter. Mer utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att öka 

kompetensen bland sjuksköterskor anser vi vara en viktiga faktorer till hur sjukvården 

kan behålla sin personal. 

 

Uppskattning 

Sjuksköterskorna upplever att de får väldigt lite uppskattning och då främst från 

ledningen. De känner att de ställer upp genom att ta extrapass, byta bort lediga dagar 

och förskjuta deras planerade semester. Sjuksköterskorna känner att de blir tagna för 

givet och att ledningen kan styra med dem “vi är människor inte maskiner” som flera 

sjuksköterskor har uttryckt sig. Vi anser att ledningen behöver uppskatta sina 

sjuksköterskor bättre, att uppmärksamma dem när de ställer upp för organisationen. Vi 

tror att missnöjet bland sjuksköterskorna  kan minska mycket genom att ledningen 

vittnar om tacksamhet till att sjuksköterskorna ställer upp med ett mail eller en enkel 

mening som ”tack”. Uppskattning från ledningen har varit viktigt för de vi har intervjuat 

och kan bidra till att sjuksköterskor trivs bättre på sin arbetsplats, att de är mer villiga att 

ställa upp för organisationen. Uppskattning är därför en viktig aspekt till hur sjukvården 

kan behålla sin personal. 

 

Organisationsstruktur och Ledning 

För att värna om sjuksköterskors hälsa så att de orkar vara kvar och jobba på sjukhus är 

det viktigt med en bra organisationsstruktur. Det är viktigt att ledningen lyssnar till sina 

medarbetare. Genom att lyssna till sina sjuksköterskor får ledningen en större kunskap 

till vad sjuksköterskorna önskar av deras arbetsplats och vilka ändringar som behöver 

göras för att de inte ska säga upp sig, vilket i sin tur leder till att ledningen kan fatta bra 

beslut som gynnar sjuksköterskorna och övriga yrkeskategorier på sjukhuset. De flesta 

problem som sjuksköterskorna i intervjuerna har nämnt kan härledas till ledningen, vi 

anser därför att en bra och kapabel ledning är de viktigaste delarna för behållning av 

sjuksköterskor. 
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11.1 Vår teori som uppkom genom Grounded theory 

 

Utifrån vår studie ser vi att de olika kategorier som vi analyserat fram påverkar varandra 

och att en faktor som orsakar missnöje kan även leda till att man man känner missnöje 

över andra faktorer. Bristande kompetens hos sjuksköterskor kan exempelvis leda till att 

sjuksköterskor med mer kompetens inte känner tillräckligt med stöd i arbetsuppgifterna, 

vilket ger upphov till minskad förmåga att klara av stressen. Brister i kompetens hos 

sjuksköterskorna kan även ge upphov till ett försämrat samarbete och en ökad 

arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Dåliga arbetstider kan bli en källa till 

arbetsbelastning och i kombination med privata faktorer som exempelvis familjen kan 

det ge upphov till stress. Hög arbetsbelastning kan leda till stress, men även ökade 

känslor av ojämn balans mellan arbetsinsats och kompensation, vilket leder till att 

sjuksköterskorna upplever att de blir orättvist behandlade och att de blir tagna för givet. 

 

I de intervjuer vi genomfört har kedjeraktionerna med orsaker som leder till missnöje 

ofta startat hos ledningen och beslut som de tagit. Det har rört sig om saker som att 

ledningen inte lyssnar på sin personal, tar dem för givet, inför ny arbetsstruktur som 

ökar sjuksköterskornas arbetsbelastning och implementerar dåliga arbetsscheman som 

sliter ut sjuksköterskorna. När det exempelvis har handlat om kompetensbrister så har 

det bland annat varit ledningen som beslutat att ta in sjuksköterskor från 

bemanningsföretag som saknar kunskap kring den specifika avdelningen, vilket har gett 

upphov till ökat ansvar och arbetsbelastning för de ordinarie sjuksköterskorna. Vi har i 

våra intervjuer sett att ledningens beslut och agerande ofta tycks utgöra grunden för 

upkomst av missnöje, som leder till uppsägningar bland sjuksköterskor och tycks vara 

den faktor som i störst utsträckning påverkar de andra faktorerna. Eftersom ledningen i 

de flesta fall tycks vara den faktor som i störst utsträckning påverkar de andra faktorerna 

anser vi att ledningen är den huvudsakliga faktorn som man behöver förändra. En bra 

och kompetent ledning som ser till personalens behov anser vi är det viktigaste för att 

kunna komma till rätta med missnöjet inom de övriga faktorerna. 

 

11.1.1 Samspelsteorin 

 

Vi har genom vår uppsats analyserat fram en egen teori som bygger på att de olika 

kategorierna som vi bearbetat fram genom Grounded theory samspelar för att påverka 
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uppsägningar bland sjuksköterskor. Det går inte att säga att det enbart beror på lönen 

eller att sjuksköterskorna inte får tillräckligt med uppskattning, däremot har vi sett att 

ledningen utgör kärnkategorin och är därför den kategori som utgör grunden till hur 

sjukvården kan behålla sin personal. 

 
(”Samspelsteorin”. Johansson, E & Zander, O) 

 

 

11.2 Allmän slutdiskussion 
 

Vi har fått uppfattningen av de vi har intervjuat och vad de sagt till oss att de verkligen 

trivs i deras roll som sjuksköterska, men att det är faktorer som gör att de trivs mindre 

bra. Många av sjuksköterskorna pratar om att de vill hjälpa människor och att de känner 

att de själva mår bättre av att hjälpa andra. Vi tycker därför att det är otroligt tråkigt att 

höra om den dåliga arbetsmiljön som de upplever, men det som vi upplever som ännu 

värre är att de verkar inte få tillräckligt eller någon uppskattning för det jobbet de gör, 

utöver lönen, som de som vi intervjuat dessutom inte tycker är bra. Vi kommer snart 

vara klar med vår HR-utbildning och vi tycker precis som de flesta av de sjuksköterskor 

som vi har intervjuat att det är viktigt att se sin personal, lyssna till deras åsikter och att 

göra sjuksköterskorna delaktiga i beslut. Även kommunikation är viktigt, ledningen 

kanske inte kan dela med sig om precis allt som händer i organisationen, men 

sjuksköterskor och övrig personal ska inte heller känna att de bara är en bricka i spelet. 

Dåliga arbetsförhållanden med mycket stress, dåliga arbetstider och lite 

Ledning 

Lön 

Arbetsbela-
stning 

Arbetstid 

Stress Personal 

Kompetens 

Uppskattni-
ng 
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handlingsutrymme kan leda till psykisk ohälsa för sjuksköterskor, men vi tror även att 

inte se och lyssna till sina sjuksköterskor har en avgörande roll till varför sjuksköterskor 

slutar. 

 

Så för att sjukvården ska behålla sin personal så måste de lyssna till sina sjuksköterskor. 

Säger sjuksköterskorna att lönen är dålig, arbetstiderna likaså och att de är för lite 

personal så måste sjukvården göra mer. I situationer när det verkligen krisar, som en 

sjuksköterska berättade att sjuksköterskor kommer säga upp sig om de genomför den 

förändringen (införa treskift), förändringen gjordes och 15 sjuksköterskor sa upp sig. Då 

valde ledningen att inte ta sjuksköterskornas ord på allvar, de lyssnade inte till dem. Så 

nu i sommar kommer de ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag istället, vilket 

kommer kosta dem mycket pengar och då kan man fråga sig vart de får de pengarna 

från. Hade de istället lyssnat till sjuksköterskorna så hade de inte förlorat 15 

sjuksköterskor, nu kommer de istället ta in helt ny personal. De förlorar både pengar 

och kompetent personal när de inte lyssnar till vad sjuksköterskorna säger. Vi tycker 

istället att ledningen behöver jobba med att bevara sin befintliga personal genom att 

lyssna till deras åsikter, att deras kompetens ska tas på allvar och att de inte ska behöva 

känna att de är utbytbara. 

 

 

11.3 Förslag på vidare forskning 
 

I uppsatsen har vi utgått från de som studerar till sjuksköterskor, nuvarande 

sjuksköterskor och till de som tidigare jobbat som sjuksköterskor. Dessa tre grupper kan 

ha intresse av att se ledningen som orsak och som gett upphov till resultatet av 

ledningen som den huvudsakliga faktorn. Det vore därför av intresse för vidare 

forskning att undersöka hur sjukvården kan behålla sin personal från ett 

ledningsperspektiv och se om ledningen uppkommer som huvudorsak eller om det 

framkommer andra faktorer. Vi ser utifrån de intervjuer som vi genomfört med 

sjuksköterskorna att ledningen skulle kunna vara den bakomliggande orsaken till de 

fakorer som tidigare forskning visat ger upphov till uppsägningar bland sjuksköterskor. 

För att bekräfta om ledningen är den bakomliggande orsaken och inte bara ett resultat av 

vårt urval krävs mer forskning som undersöker ett större och ett mer representativt 

urval. 
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