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Sammanfattning  

Bakgrund: Vårdplatser stängs ner på sjukhus på grund av personalbrist vilket leder till 

konsekvenser inte bara på avdelningar utan för hela kliniken. Mer kunskap om detta 

fenomen önskas för att få en djupare helhetsbild över problematiken med att 

sjuksköterskor slutar och över faktorer som fått dem att stanna kvar. Syfte: Syftet var att 

utforska varför sjuksköterskor valt att byta arbetsplats samt beskriva vilka faktorer som 

skulle ha fått dem att fortsätta sina anställningar. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats 

med beskrivande design och manifest innehållsanalys. Ändamålsenligt urval användes. 

Sju sjuksköterskor som valt att sluta sina anställningar på en ortopedavdelning på ett 

sjukhus i Mellansverige mellan 2017 - 2018 valde att delta. Samtliga var kvinnor med 

varierande erfarenhet på enheten. Huvudresultat: Deltagare beskrev hög 

arbetsbelastning, minskade resurser och högre andel multisjuka patienter. 

Arbetssituationen upplevs pressad och tid för återhämtning minskar. Stress var en 

utmärkande faktor till varför sjuksköterskor valt att säga upp sig. Även brister i ledarskap 

skyndade på processen. Förslag eller tankar kring vad som hade fått deltagare att stanna 

kvar var exempelvis; kortare arbetstid med bibehållen lön, bättre utvecklingsmöjligheter 

på avdelningen och bättre löneutveckling och att erfarenhet premieras. Slutsatser: 

Arbetsmiljön på avdelningen behöver ses över i fråga om bemanning men även ledning. 

Förändringsarbeten med fokus på utveckling på arbetet för personal skulle behövas.   

 

Nyckelord: Avsikt att sluta, Arbetsmiljö, Ledning, Sjuksköterskor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract  

Background: Care facilities close down hospitals due to staff shortages, which leads to 

consequences not only on departments but for the entire clinic. The researchers want more 

knowledge about this phenomenon in order to get a deeper picture of the problem with 

nurses ending and over factors that would have made them stay. Aim: The aim was to 

explore why registered nurses decided to quit their workplace and to describe what factors 

would have allowed them to continue their jobs. Method: The study had a qualitative 

approach with descriptive design and manifest content analysis. Purposeful selection was 

used. Seven registered nurses who chose to end their positions in an orthopedic 

department at a hospital in central Sweden between 2017- 2018 were interviewed. All 

were women with varied experience on the unit. Result: Participants testify to high 

workload, reduced resources and higher proportion of comorbidity patients. The work 

situation is perceived as pressed and recovery time is diminishing.  Stress was a 

distinguishing factor in why one chose to quit. Lack of leadership also hurried on the 

process. Proposals or thoughts about what had left participants to stay were for example; 

reduced working hours with retained pay, better opportunities for development at the 

department and better payroll development so that experience is rewarded. Conclusions: 

The work environment at the department needs to be reviewed in terms of crew but also 

management. Changes with focus on development for the staff at work would be needed. 
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Introduktion  

Sjuksköterskebrist inom hälso- och sjukvård  

Sjuksköterskebristen är ett stort problem på de flesta håll i landet och även i övriga delar 

av världen (Özer et al. 2017). Vårdförbundet redovisar i sin tidskrift Vårdfokus statistik 

från 18 av 21 landsting där det framgår att andelen som helt lämnar landstingen ökar för 

varje år, baserat på tiden mellan 2010 - 2016. Vissa sjuksköterskor väljer att byta 

arbetsplats medan några lämnar sjuksköterskeprofessionen och byter yrkesbana helt och 

hållet (2017). Enligt SCB (statistiska centralbyrån) (2017) beräknas tillgång och 

efterfrågan hålla en jämn nivå för grundutbildade sjuksköterskor enligt deras prognos 

till 2035 förutsatt att de som utbildats stannar inom yrket. Bristen på 

specialistsjuksköterskor inom alla områden beräknas öka kraftigt och där beräknas 

pensionsavgångarna bli större än för grundutbildade sjuksköterskor.  

 

Definitioner av sjuksköterskeomsättning  

I en litteraturöversikt om varför sjuksköterskor lämnar sitt arbete av Hayes et al (2012) 

beskrivs att definitionerna inom detta område för vad man menar med 

sjuksköterskeomsättningen är många. En av definitionerna inbegriper alla som slutar 

arbetet oavsett om det är inom organisationen eller utanför. I andra definitioner ses inte 

flytten mellan olika enheter som en del av sjuksköterskeomsättningen. Definitioner 

finns även på organisatoriska plan där man beskriver extern- och intern omsättning där 

extern omsättning är antalet i siffror som slutar och lämnar organisationen medan intern 

omsättning är förändringar med jobb inom organisationen. Rudman et al (2014) menar 

att sjuksköterskeomsättning är ett koncept som innefattar allt från att byta tjänst inom en 

organisation till att lämna yrkesprofessionen helt.   

 

Intentionen att sluta  

Flera studier visar på att sjuksköterskors intentioner till uppsägning är hög i många 

länder och det finns ett starkt samband mellan intentionen att sluta och arbetsmiljön på 

arbetsplatsen (Özer et al., 2017). I Flinkman et al. (2015) kvalitativa studie anges brist 

på support, psykisk och mental utmattning till följd av alltför hög arbetsbelastning och 

brist på kontroll som några anledningar till varför de valt att sluta. Aiken et al. (2013) 

fann i en studie som inkluderade tolv Europeiska länder att mellan två till fem 

sjuksköterskor av tio avsåg att lämna sin arbetsplats/organisation inom ett år. En 

jämförande studie av Lindqvist et al. (2014) visade att nästan hälften (49 %) av 
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sjuksköterskorna i Finland har intentioner på att lämna sin arbetsplats, 25% av 

sjuksköterskorna i Norge och 34% av sjuksköterskorna som arbetar i Sverige går i 

samma tankebanor. I en prospektiv studie av Rudman et al (2014) om svenska 

sjuksköterskors intentioner att lämna yrket de fem första åren efter examen hade 18% av 

deltagarna intentioner på att lämna yrket och 5% letade aktiv efter andra jobb utanför 

sjuksköterskeyrket. Man såg en korrelation mellan utbrändhet och intentionen att lämna 

yrket. Oavsett en lång eller kort beslutsprocess så finns det ett starkt band mellan 

intentionen att sluta och att verkligen sluta när de tankarna väl uppkommit (Rudman et 

al. 2014). 

 

Intentioner att sluta hos nyuteaxminerade sjuksköterskor  

Wu et al. (2012) visade att nyutexaminerade sjuksköterskor kan känna tveksamheter 

inför sin nya yrkesroll. Zhang et al. (2017) visade att det första året efter examen är 

extra stressfullt och att introduktionsprogram och mentorskap är ett kostnadseffektivt 

sätt att minska uppsägningar samtidigt som det höjer sjuksköterskornas kompetens. 

Hayes et al (2012) skriver att för nyutexaminerade sjuksköterskor var 

känslan av att inte vara redo för jobbet samt dålig support från kollegor gjorde att man 

hade högre intentioner på att lämna sin anställning. Nya sköterskor uppgav i en studie 

att de dragit ned på sociala aktiviteter, hobbies och träning när de tog steget in i 

yrkeslivet. Trötthet gavs som förklaring till deras passiva beteende som att bara ligga i 

sängen eller titta på TV efter jobbet (Frögéli et al, 2018).  

Rudman et al (2014) fann ett oväntat samband i studien som visade att 

studenter som var mer utmattade under studietiden visade lägre intentioner att sluta 

deras första år som yrkesverksamma. Det kan förklaras med att deras ansträngning 

under studietiden gjort dem bättre förberedda inför yrkeslivet.  

 

Intentioner att sluta hos erfarna sjuksköterskor  

Även äldre sjuksköterskor med många års erfarenhet funderar på att lämna sin 

arbetsplats (Halter et al. 2017). Brist på karriärmöjligheter och intresse för nytt yrke är 

den vanligaste orsaken till yrkesbyte för sjuksköterskor mellan 50-65 år enligt SCB. 

Många i den åldersgruppen anställdes på chefspositioner, kvalitetsutvecklare eller som 

lärare inom högskoleväsendet. I en annan publikation från SCB (2017) uppges att cirka 

8% av alla legitimerade sjuksköterskor arbetar utanför vård-och omsorgen, men att 60% 

av dem kunde tänka sig att återgå till professionen om arbetsbetingelserna förändrades 
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till det bättre. De viktigaste faktorerna som kunde bidra till återvändande var högre lön, 

rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid samt större möjlighet att styra över 

sin arbetssituation. Ökad möjlighet till karriärmöjligheter och kompetensutveckling är 

andra avgörande faktorer enligt SCB:s enkätundersökning.  

 

Faktorer som påverkar valet att sluta  

Organisatoriska faktorer 

Hayes et al (2012) beskriver att ett gott arbetsklimatet i en organisation var viktigt för 

att locka till sig personal samt för att få medarbetare att trivas.  De arbetsgivare som ses 

som starka utåt är mer attraktiva och hade lägre omsättning av personal likaså där 

arbetsplatsen karaktäriseras som vänlig och välkomnande.  

Flinkman et al (2015) beskriver att de närmaste chefernas attityd och 

beteende hade stor inverkan på sjuksköterskors trivsel och avsikter att lämna. 

Deltagarna i denna kvalitativa studie återberättar att på vissa arbetsplatser var cheferna 

distanserade, byråkratiska och pressande. De uppfattade det som att cheferna inte riktigt 

förstod vad sjuksköterskeyrket innebar rent praktiskt.  

Ledning från chefer spelar en viktig roll för intentionerna att lämna en 

arbetsplats eller inte och i en del studier framgår att ledningen spelar in mer än 

exempelvis påverkan från andra kollegor. Ledarskap som skapar ett positivt 

arbetsklimat och som är förändringsinriktat och främjar deltagande från arbetare har 

positiv inverkan på omsättningen. I samma studie såg man att ledningen hade en mer 

positiv syn på arbetsklimatet än vad övrig omvårdnadspersonal hade och det visade sig 

att chefer och omvårdnadspersonal hade olika syn på vilka faktorer som var viktiga för 

att få anställda att trivas och stanna kvar (Hayes et al, 2012).     

I en litteraturöversikt av Wagner (2007) står beskrivet tre faktorer som 

spelar in i valet att sluta. Dessa är ekonomiska möjligheter, individuella faktorer och 

arbetsrelaterade faktorer. För arbetsrelaterade faktorer räknas bl.a. det organisatoriska 

engagemanget hos den anställda in. Med detta kan menas att med ett organisatoriskt 

engagemang väljer man att stanna kvar på arbetsplatsen i större utsträckning trots att de 

förväntade och önskade förhållandena kanske inte blir mötta. Tidigare forskning har 

visat statistiskt signifikanta skillnader där det organisatoriska engagemanget är negativ 

kopplat till omsättning.  
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Stress, utbrändhet, arbetsbelastning  

Studier har undersökt hur påverkan av stress, utbrändhet och arbetsbelastning påverkar 

intentioner att lämna arbetet. Anledningar till att man överväger eller har valt att sluta 

jobba på en arbetsplats är exempelvis; hög arbetsbelastning och andra problem med 

relationer till exempelvis kollegor. Dock beskrivs att hög arbetsbelastning ensamt inte 

behöver leda till att man överväger att sluta på sin arbetsplats. Forskning beskriver att 

kombinationen med andra faktorer såsom upplevelsen av att ha dålig kontroll över 

jobbet leder till att man överväger och/eller lämnar sitt arbete. Komplexiteten i arbetet 

är en faktor till varför man upplever försämrad kontroll över arbetet. Det beskrivs även 

hur hög arbetsbelastning tillsammans med dålig support på arbetsplatsen oftare leder till 

stress och utbrändhet som sedan ökar intentionen att sluta eller leder till att vissa väljer 

att lämna arbetet. Det som tas upp i många studier är kombinationen av hög 

arbetsbelastning, låg kontroll och bristande stöd från ledning och/eller övrig 

omvårdnadspersonal (Rangel et al, 2017, Gardulf et al, 2005, Gustavsson et al, 2015). 

Även när arbetsuppgifter blir förskjutna och man tvingas till ofrivillig 

övertid är faktorer som spelar in. Det har också visats i en studie att personal som 

upplevde otillräcklig bemanning för att kunna vårda patienter var mer benägna att lämna 

jobbet (Hayes et al, 2012). I en kvalitativ studie av Hayward et al (2016) där man 

intervjuat 12 erfarna sjuksköterskor framkom även detta. Beskrivningar om hur 

sjukdomstillstånden hos patienter blivit allt mer komplicerade de senaste åren (patienter 

sjukare) sammantaget med ökade administrativa krav ledde till upplevelsen av att 

behöva jobba snabbare, mer effektiv samtidigt som man hela tiden behövde utöka sin 

kunskap. Detta leder till stress och senare även valet att sluta. Dock beskrivs även här 

att då samarbetet mellan kollegor, såväl inom som utanför den egna professionen, 

fungerar så dröjer många ändå kvar på sin arbetsplats trots höga krav och hög 

arbetsbelastning.   

 

Konsekvenser av sjuksköterskebristen 

Påverkan på vården 

Sjuksköterskors arbetsmiljö har en signifikant effekt på patientdödligheten. Indikationer 

finns att oddsen för patientdödlighet är 48 % lägre vid sjukhus som har bättre 

arbetsmiljö i jämförelse med sjukhus där arbetsmiljön är sämre eller dålig (Cho, et al, 

2015). I en studie av Ball et al. (2018) baserad på data från över 400 000 patienter och 

25 000 sjuksköterskor i nio olika länder framkom att missad omvårdnad av registrerade 
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sjuksköterskor på grund av brist på tid, är signifikant relaterat till mortalitet efter 

kirurgiska ingrepp. Resultaten från denna studie stöder en potentiell förklaring till det 

observerade sambandet mellan låg sköterskebemanning och ökad dödlighet. När 

sjuksköterskor har omvårdnadsansvar för fler patienter än de hinner ge adekvat vård till 

ökade dödligheten i proportion till hur många patienter sköterskan hade ansvar för. Det 

visade sig också att sjukhus med högre akademisk kompetens bemannade med 

sjuksköterskor med minst kandidatexamen associerades med lägre postoperativ 

dödlighet (Ball et al, 2018). 

 

Ekonomisk påverkan  

I en litteraturstudie av Hayes et al. (2012) beskrivs konsekvenserna av omsättning som 

svårmätta då det är svårt att beräkna produktivitet vid omsättning, de direkta 

kostnaderna för nyrekrytering, övertidsersättning och bemanningspersonal är lättare att 

mäta. Med tanke på kostnaden för skattebetalarna och organisationerna vid hög 

personalomsättning borde det ligga i hälso- och sjukvårdens politiker att värna om 

omvårdnadspersonalen och verka för en bra arbetsmiljö och lär- och utvecklings-

möjligheter (Rudman et al, 2014). För sjuksköterskor som känner att de inte trivs eller 

passar inom yrket och lämnar professionen blir det en dyrköpt erfarenhet när de 

bekostat tre års högskolestudier (Rudman et al, 2014). 

 

Problemformulering  

Vårdplatser stängs ner på sjukhus på grund av personalbrist vilket leder till 

konsekvenser inte bara på avdelningar utan för hela kliniken. Studier har visat att 

intentionen hos sjuksköterskor att sluta arbetet är hög i många länder. Faktorer som ses i 

olika studier är alltifrån hög arbetsbelastning till dålig lön eller små möjligheter att styra 

sitt arbete. En hel del kvantitativ forskning om varför sjuksköterskor väljer att lämna sin 

arbetsplats finns men mer djupgående kvalitativa studier är få. Ännu färre är de studier 

som visar på vad som eventuellt hade fått dem att stanna kvar. Vi vill ta reda på mer om 

detta fenomen för att få en djupare helhetsbild över problematiken med att 

sjuksköterskor slutar och över faktorer som fått dem att stanna kvar. 

 

Syfte  

Syftet var att utforska varför sjuksköterskor valt att byta arbetsplats och att beskriva 

vilka faktorer som skulle ha fått dem att fortsätta sina anställningar.  
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Metod 

Design  

Studien har en kvalitativ ansats med beskrivande design och med manifest 

innehållsanalys. Elo & Kyngnäs (2007) beskriver att innehållsanalysen kan göras på ett 

induktivt sätt om det inte finns tidigare kunskap om fenomenet eller om den tidigare 

kunskapen är fragmenterad. Med ett induktivt förhållningssätt försöker man då förklara 

ett fenomen som växer fram efter analys av materialet från intervjuerna. Även Hseis & 

Shannon (2005) beskriver att denna metod är användbar då man vill beskriva ett 

fenomen. Studien är gjord för att få en ökad kunskap och förståelse för olika aspekter 

som påverkar/leder till att man lämnar sin arbetsplats.  

 

Urvalsmetod  

Urvalsmetoden som användes var ändamålsenligt urval. Polit & Beck (2017) skriver att 

denna strategi bygger på att man väljer deltagare som har kunskap och erfarenhet inom 

området och på det sättet gagnar studiens syfte.   

  

Undersökningsgrupp 

De som blev tillfrågade att ställa upp på en intervju var sjuksköterskor med 

tillsvidareanställningar som hade arbetat på ortopedavdelning från två olika sjukhus i 

Mellansverige och valde att sluta under åren 2017 eller 2018. Deltagande skedde endast 

från personer som arbetat på ett av sjukhusen då svar ej erhölls från de tillfrågade från 

det andra sjukhuset. Samtliga deltagare var kvinnor med varierande erfarenhet på den 

berörda enheten. Sammanlagt valde sju personer att delta.   

 

Datainsamlingsmetod 

Studien är en intervjustudie där planen var att få till ca 10 intervjuer med personer som 

valt att lämna en ortopedavdelning i Mellansverige 2017 eller 2018. Intervjufrågorna 

handlade i stora drag om varför man valt att sluta samt om det finns något som hade fått 

dessa individer att stanna kvar. En semistrukturerad intervjuguide med sju frågor 

användes och några av frågorna löd; Du valde att sluta på avdelningen, kan du börja 

med att berätta om din arbetssituation då? Kan du berätta mer om vad som fick dig att 

ta beslutet att byta arbetsplats? Vilka faktorer tycker du är viktiga för trivseln på en 

arbetsplats? Hur går dina funderingar angående din yrkesprofession? . En person i 

taget intervjuades såsom vid semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit & Beck (2017) 
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lämpar sig denna intervjuguide för att säkerställa att samtliga frågor besvaras och att 

deltagarna kan tala fritt kring dessa frågor.    

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för de båda sjukhusen har gett sitt muntliga och skriftliga 

godkännande för utförande av denna studie, hen är verkställande chef för 

ortopedklinikerna på båda sjukhus som inkluderades. Forskningsetiska rådet för 

Högskolan i Gävle gav sitt godkännande till studien på våren 2018. Kontakt togs med 

HR initialt för att få ut kontaktuppgifter till de personer som slutat på ortopedavdelning 

på sjukhusen 2017 och 2018. Däremot kunde HR inte bistå med information då vissa 

personer lämnat organisationen helt. Istället kontaktades avdelningscheferna på 

respektive sjukhus för kontaktuppgifter som då också erhölls. Brev skickades till dem 

som passade in på inklusionskriterierna där information om studien gavs samt ett brev 

om godkännande följde med. Skriftligt godkännande erhölls från dem som deltog i 

intervjuerna. Deltagarna fick själva bestämma vilken plats de ansåg lämpliga för 

intervjun. Intervjuerna spelades in med digital diktafon och transkriberades sedan av 

forskarna under våren och sommaren 2018.  

 

Dataanalys 

Vid analys av transkriberingarna från intervjuerna lästes först texterna i sin helhet för att 

få en känsla för koncepten och eventuella kategorier som kom fram som också 

antecknades. Detta för att få en förståelse för innehållet utan att förlora helheten och 

meningen. Allt i texten som höll sig inom ramen för frågeställningarna delades upp i 

meningsenheter, alltså inte bitar där exempelvis deltagaren pratat om saker runtomkring 

som inte rör syftet med studien. En meningsenhet kunde bestå av exempelvis meningar 

eller paragrafer som relaterar till varandra i form av innebörd. Meningsenheterna 

kondenserades vid behov vilket innebar att meningsenheter förkortades utan att 

meningsinnebörden gick förlorad. Sedan användes kodning där en kod kunde bestå av 

såväl ett segment i texten som enstaka ord. Subkategorier och/eller kategorier skapades 

vilket innebär en gruppering av innehåll som delar likheter. En kategori ska svara till 

frågan ”vad?” och ska kunna ses som en röd tråd genom koderna. Kategorier brukar 

användas vid manifesta innehållsanalyser där dessa ska vara beskrivande för innehållet i 

texterna och inte tendera att gå på djupet och bli alltför tolkande (Graneheim & 

Lundman, 2003).     
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Tabell 1: Exempel på analysprocess  

 

 

Tabell 2: Exempel på analysprocess 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Så man jobbade ju 

hela tiden 

egentligen man 

fick aldrig nån 

riktig rast… jaa å 

ofta när man kom 

hem så var jag 

stressad 

fortfarande…  

Jobb hela tiden 

utan rast, när man 

kom hem var man 

stressad 

fortfarande 

Ingen vila/ 

återhämtning 

som ledde till 

stress  

Hög 

arbetsbelastning/ 

stress 

Arbetsmiljö 

Kollegor är ju 

jätteviktigt… att 

man trivs med 

dom man jobbar 

med…  

 Kollegor viktiga 

för trivsel 

Kollegor Arbetsmiljö 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man skulle få lite 

mer uppskattning 

för sitt jobb…  

 Uppskattning 

från chef 

 Ledning 

Så var det någon 

som kom med 

förslag… men 

liksom inget togs 

upp, gick vidare upp 

utan chefen bara 

fokuserade på annat 

vi kunde förändra…  

Problem som lyftes 

togs inte på allvar  

Ej hörd av 

ledning 

 Ledning 
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Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska problemen som reflekterades kring var att intervjuerna kan bringa 

fram information som kan kännas känslig för informanterna då anledningar till 

uppsägande kan ha varit att man mått dåligt på jobbet av olika anledningar och att 

intervjuerna kan göra att dessa känslor blossar upp igen. Dock såg vi att nyttan med 

studien övervägde riskerna då man kan få information som gör att man kan försöka 

förebygga eventuella problem på arbetsplatsen eller genomföra förbättringar som är av 

nytta för fler. Även om informanterna lämnat sin arbetsplats och inte står i direkt 

beroendeställning till chefer och dylikt så kan det ändå kännas känsligt att lämna 

information, därför avidentifierades alla deltagare i studien och känslig information som 

kan härleda till enskilda personer lämnades inte ut. Forskarna ämnade vara så objektiva 

som möjligt vid intervjuer och analys av materialet för att inte vrida resultatet åt något 

håll. Godkännande från forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle förelåg studien då 

det kan vara känsligt att ta kontakt med personer som valt att sluta arbetet av den ena 

eller andra anledningen. Informationsbrev skickades ut för att deltagarna skulle vara väl 

medvetna om syftet med studien och intervjuerna skedde endast efter godkännande från 

de förfrågade. Samtliga informerades om att de när som helst kunde dra tillbaka sitt 

deltagande. Adresser, utskrifter och inspelningar har förvarats så att inte obehöriga haft 

tillgång till materialet och materialet kommer att raderas efter studiens godkännande.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras under rubrikerna; Arbetsmiljö, Ledning, Personliga faktorer, 

Förändringar för att få personal att stanna kvar och Syn på yrkesprofessionen.  

 

Arbetsmiljö 

Samtliga deltagare i studien tog upp stress som en bidragande orsak till att man valt att 

sluta eller övervägt att sluta arbetet. Beskrivningar av bristande bemanning och 

vårdkrävande patienter är exempel på problem som togs upp som också lett till att 

många kände att arbetsbelastningen var hög. Kollegor nämndes som viktiga för trivseln 

på en arbetsplats. Beskrivningar som valts att sammanfattas under temat arbetsmiljö 

med underkategorier; Hög arbetsbelastning/ Stress och Kollegor. 
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Hög arbetsbelastning/ Stress  

Stress togs upp i samtliga intervjuer i olika bemärkelser. För de allra flesta var en 

stressfull arbetsmiljö också en starkt bidragande faktor till att man valde att sluta.  I 

några intervjuer beskrevs hur arbetsmiljön med åren blev mer stressig på grund av 

minskade resurser. Mer skulle hinnas med och personalen blev färre. En deltagare 

menade att: 

 

”vården har blivit tyngre och tyngre sedan jag började... Patienterna har större behov 

och är mer multisjuka och personalantalet har minskat betydligt under åren” 

 

En annan deltagare berättar att: 

 

”jag tycker att man fick för många patienter per sjuksköterska... tidigare hade man 

färre patienter och dom var även friskare, tidigare hade vi mycket elektiva patienter och 

dom är ju mer självgående... och nu på slutet tyckte jag att det var sjukare patienter... 

och då fick man även fler patienter per sjuksköterska... och sen plockade man bort 

utesystrarna och då hade man ingen att be om hjälp och det blev stressigare.” 

 

Samma person beskriver även att framförallt på morgonen och under förmiddagen 

skulle många saker hända samtidigt och att man aldrig fick vara ifred och få arbetsro till 

att exempelvis dokumentera.  En annan person beskriver att arbetsbelastningen var hög 

för alla men främst när man jobbade som sjuksköterska. Flera beskriver att man fick ha 

ansvar för alldeles för många patienter per sjuksköterska medan några andra beskriver 

problemen med att bemanningen blivit sämre över åren och det gör att man går kort om 

folk nästan hela tiden. Bristen på personal gör att man inte kan ta hjälp av varandra och 

gör personal mer stressade och pressade. Många turer måste lösas som gör att personal 

tar extrapass och därmed blir av med tid för återhämtning. En deltagare tycker att som 

nyutexaminerad kändes det inte patientsäkert att ha ansvar för åtta - tio patienter och att 

vissa patienter fick sina behov åsidosatta för andra patienters behov. Vidare beskrivs hur 

det var svårt att få tid till rast och att under rasten behöva vara tillgänglig för 

telefonsamtal och annat under tiden man satt och åt mat. Inte bara att man blev avbruten 

var ett problem utan även att man kanske inte hann med lunchrast överhuvudtaget. En 

annan deltagare beskriver att hon ofta fick ägna sig åt sysslor som inte hörde till 

sjuksköterskeyrket vilket tog tid från det hon egentligen behövde göra.  
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Några beskriver hur ett rörigt rondsystem med flera ronder kunde kännas 

jobbigt ibland när man redan hade mycket att göra. En deltagare beskrev att det sista 

man hade lust att göra var att sätta sig i rond tre gånger samtidigt som man kände sig 

stressad över det andra som behövde göras. Allra helst om ronder dessutom drog ut på 

tiden. Mycket resurser lades på att nyrekrytera medan erfarenhet kändes vara av mindre 

betydelse och premierades inte. En annan deltagare tar upp att mycket tid gick åt att 

introducera nya sjuksköterskor som sedan efter kort tid slutade och nya skulle åter 

introduceras, samtidigt kommer ett stort studentantal till avdelningen som man ska 

hinna handleda.    

Några tar upp att de kände sig stressade även efter jobbet. Att det 

påverkade vardagen negativt då orken inte räckte till efter man lämnat arbetet efter ett 

arbetspass. En deltagare beskriver att man sällan kom hem efter jobbet och kände sig 

nöjd med det man presterat under arbetspasset bland annat på grund av att man blev 

avbruten ofta under dagen vilket gjorde att man lätt tappade tråden medan en annan 

beskriver det som psykiskt påfrestande att komma hem efter jobbet och känna att man 

missat något, vilket hon också upplevde hade hänt många gånger. En tredje deltagare 

reflekterade kring att viss personal hade börjat gå ner i tid för att orka med vardagen 

efter jobb. Vidare beskrivs även att man blivit ointresserad av patientvården tillslut, att 

man kände sig utbränd och folkskygg/- folkilsken.  

 

”Det blev till slut för mycket och när man kommer hem…inser att man inte orkar med 

sin familj för arbetet tagit för stor del av ens liv insåg jag att jag måste ändra något” 

 

Även positiv stress beskrevs av en deltagare som höll med om att det 

fanns jobbiga och stressande inslag under en dag som man helst kunde vara utan och 

som kunde kännas utom ens kontroll, exempelvis konflikter med anhöriga och patienter 

eller kontakter med kommun. Dock upplevde inte personen en stressig arbetsmiljö som 

ett av de större problemen som bidrog till tankar på att sluta. 

 

”Det var fart och fläkt och det va kul… man arbetade ganska mycket med andan i 

halsen vilket kunde vara rätt roligt när man fick det att gå ihop i slutet av dan… Själva 

stressen med att ha mycket att göra gör inte så mycket så länge man känner att man har 

det under kontroll och att jag kan kontrollera det här… det löser sig, jag kan påverka 

det liksom” 
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Kollegor  

Samtliga tar upp att det är viktigt med bra kollegor för trivseln på en arbetsplats. En 

deltagare beskriver det som att hon aldrig hade klarat jobbet utan sina 

undersköterskekollegor då tid inte fanns att lägga på omvårdnaden. En annan deltagare 

tar upp att samarbetet var ganska bra mellan olika yrkesgrupper och att det var väldigt 

utvecklande.   

 

Ledning 

Många beskriver en frustration över att det saknades förändringar som lättade på 

arbetsbelastning och andra negativa faktorer. Ledningen beskrivs på ett håll som 

oempatisk och av andra så saknades det chef/eller chefer som tog problemen som lyftes 

fram på tillräckligt stort allvar. Att man blundade för problemen. En avsaknad av gehör 

från individer högre upp togs upp som ett problem av flera deltagare. Även favorisering 

av personal som skett till bekostnad av andra tas upp vilket också varit en av flera 

bidragande faktorer till att man valt att säga upp sig samt att man kände sig utfryst av 

chefen om man inte tyckte lika. En deltagare tar upp att personal verkar rädda för att 

lyfta sin mening till ledningen.       

 

” …först tycker jag att man ska bli uppskattad för på den här avdelningen jobbar vi 

allihopa, det ska inte pekas på bara enstaka människor… man ska få stöd… man ska få 

hjälp när det behövs, när vi säger att nu är det nog… vi sjukvårdspersonal är för snälla 

och tålmodiga. Ibland tror man att man jobbar i helvetet… det går inte att jämföra med 

någonting annat, vi går på knäna, vi får inte säga någonting heller då pratar vi skit om 

avdelningen och folk är rädda för att säga något, varför?” 

 

Vissa beskriver det som att de inte trodde att ledningen riktigt förstod 

allvaret i de problem som lyftes fram utan att man såg mer efter kortsiktiga lösningar på 

något som sågs som kortsiktiga problem. Att man även valt att låta bli att prata om det 

man såg som problematiskt på ortopedavdelningen med sina chefer då de ändå inte 

upplevde att något skedde framkom av flera deltagare.  

 

” … det hade gått ett år och chefen har fått höra från oss som arbetar där eller 

arbetade där att det va jättejobbigt å tungt men hon gjorde inget åt saken. Och tillslut 
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va det som att bägaren rann över. Det blir inte bättre, det har inte hänt nåt på ett år, 

vad ska hända efter ett år igen?”  

 

Att fokus lades på att nyrekrytera och inte ta tillvara på den erfarenhet och 

den personal som redan fanns togs upp som ett problem. Vissa tyckte även att det var 

demoraliserande att hyrpersonal med långt högre lön än de själva togs in och personal 

som redan fanns inte premierades mera. Vissa tycker inte att de fick tillräckligt med 

uppskattning från ledningen för det jobb de utförde.  

 

Personliga faktorer 

Några deltagare hade andra personliga skäl till att sluta sina anställningar men många 

tar upp att beslutet skyndades på av andra brister på avdelningen. Personliga faktorer 

delas upp i två underrubriker; Utvecklingsmöjligheter och Andra anledningar till att 

sluta.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

Vissa deltagare hade siktet inställt redan vid sjuksköterskeexamen på att jobba inom 

andra områden så småningom men beskrev att de sökte sig till en somatisk avdelning 

först för att få mer erfarenhet. Många tycker också att ortopedavdelningen är en väldigt 

lärorik arbetsplats. Däremot gjorde tidigare nämnda faktorer att man valt att lämna 

avdelningen tidigare än vad man kanske annars hade gjort. Några beskriver att de valde 

att sluta på ortopeden för att de såg möjligheter att utveckla sig mer på andra ställen än 

om de hade stannat kvar längre. Att problemen kvarstått en längre tid skyndade på 

processen med att söka sig vidare. En annan deltagare tog upp att hon önskar tydligare 

utvecklingsmöjligheter på avdelningen och som sjuksköterska i stort.  

 

”...det kanske skulle finnas ... klarare utvecklingsmöjligheter som sjuksköterska... 

jämför man med hur läkarna gör så hade det varit att man kan specialisera sig, få 

andra ansvarsområden i takt med att dom jobbar. Som sjuksköterska känns det som 

man utvecklas men inte riktigt lika tydligt och inte riktigt på samma sätt...”  
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Andra anledningar till att sluta  

Att man tänkt flytta togs upp som en faktor till att man valde att sluta. En annan 

anledning var att man valde att ta steget efter att de fått höra från bekanta om andra 

tjänster samt om fördelar med de nya jobben.  

 

Förändringar för att få personal att stanna kvar  

Många deltagare ger i sina intervjuer förslag på åtgärder som de önskat för att ha stannat 

kvar eller eventuellt återvända. Flera underrubriker används nedan för att beskriva vad 

som kom fram, dessa är; Minskad belastning med färre patientantal/ Höja bemanningen, 

Löner och bättre arbetstider, Andra roller och tydligare utvecklingsmöjligheter samt 

Göra om från grunden.  

  

Minskad belastning med färre patientantal/ Höja bemanningen   

De flesta tar upp att man önskar färre patientantal per sjuksköterska för att minska 

arbetsbelastningen och att känna att man hinner med och har kontroll. En deltagare 

beskriver även hur detta har tagits upp av andra som förslag till förbättring men att det 

inte var något som hördes eller togs på allvar av chefen. En annan deltagare tycker att 

man ska sänka patientantalet för de sjuksköterskor som är alldeles nya till 5–6 patienter. 

Många tar även upp att man behöver höja bemanningen för att man skulle kunna 

överväga att komma tillbaka eller så hade det varit något som tillsammans med andra 

förändringar hade lett till att man valt att stanna kvar.   

 

Löner och bättre arbetstider  

Högre lön har beskrivits som ett dragplåster som hade kunnat få vissa att överväga att 

stanna alternativt att komma tillbaka, dock endast tillsammans med andra förändringar 

och /eller förbättringar och aldrig ensamt. Det tas upp av vissa att en högre lön skulle 

göra det mer motiverat att stressa runt. Andra menar att det arbete man utför är för 

dåligt värderat. Även att löneutvecklingen är för dålig tas upp. Att någon som är alldeles 

ny ska ha någon tusenlapp mindre i lön än någon med många års erfarenhet gör att 

erfarenheten inte upplevs ha någon betydelse. Likaså i jämförelse med hyrpersonal som 

har mer betalt. Vissa tror dessutom att förkorta arbetstiderna men ändå bibehålla lönen 

skulle göra att de själva eller fler skulle överväga jobbet eller att fler skulle stanna kvar.   



 

 

 

15 

Många tar upp att om man fått arbeta färre helger eller kvällar hade det varit en 

bidragande faktor till att man kanske övervägt att stanna kvar. En deltagare tar även upp 

att om det inte varit så svårt att ta semester hade jobbet varit mer attraktivt.  

 

Andra roller och tydligare utvecklingsmöjligheter 

En deltagare tar upp att hon hade kunnat tänka sig att stanna kvar delvis om det gick att 

kombinera med det nya arbetet, att man hade kunnat ha som en rotationstjänst. En 

annan tar upp att det, inte bara för ortopeden, utan för sjuksköterskor i stort när de börjar 

sin anställning på sjukhuset skulle ha något liknande läkarnas AT-tjänstgöring. Några 

tar också upp att de önskat se att man kunde utvecklas mer på avdelningen med 

exempelvis nya positioner eller nya arbetsuppgifter i takt med att man jobbat där ett tag. 

Någon föreslår även att man som erfaren kanske skulle haft mer av en handledande roll 

på avdelningen.  

 

Göra om från grunden  

En person påtalar att man inte fick fokusera på det man utbildat sig till utan även var 

tvungen att agera undersköterska, sekreterare, köksa osv och att man tappade bort vad 

man egentligen borde få fokusera på, sitt jobb som omvårdnadsledare. En annan 

deltagare tar även upp att man tror att man skulle behöva vända upp och ner på hela 

ortopeden och börja om från början, byta ut ledningen inkluderat i det. Flera är 

samstämmiga i att väldigt mycket skulle behöva förändras för att de skulle vara 

intresserade av att återvända.   

 

Syn på yrkesprofession  

Synen på den egna professionen skiljer sig åt. Några har aldrig funderat på andra 

yrkesval sedan de blev sjuksköterskor medan andra övervägt att gå vidare till andra 

yrken, men ändå valt att stanna kvar. Vissa funderar på att börja med något annat på 

grund av exempelvis brist på uppskattning eller att man ändå var tvungen att jobba med 

sysslor som faller utanför ens yrkesprofession. En deltagare beskriver det som att man 

stannar kvar för att det är det man kan.  

 

”Jag har många gånger ställt mig fråga om det är värt det…är det så här att vara 

sjuksköterska? Att vara alla till lags…att dubbelkolla att…att alla professioner gör sitt 

jobb…att alltid stå med ett leende…trots att man känner att bägaren för längesedan 
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runnit över. Det är också…svårt att vara motiverande för studenter som brinner för sitt 

kommande yrke när man känner att det inte fungerar. Många gånger är tanken 

lockande om att arbeta i kassan på ICA eller på ett lager…där man inte behöver träffa 

människor…de dagar man är ledig vill man inte träffa annat folk…man blir 

folkilsken…tanken finns dagligen…att det är dags att byta yrke…men vad ska man byta 

till? Man kan ju inget annat…” 

 

Andra har en mer positiv syn på sin profession och ser många möjligheter med yrket. 

Vissa skulle inte kunna tänka sig något annat för att det är ett givande arbete. En 

deltagare beskriver sjuksköterskeyrket i stort som ett väldigt missförstått yrke där ingen 

egentligen vet vad du gör.  

 

”jag tycker det är ett jätteviktigt arbete och det är ett jätteroligt arbete, det är ett 

väldigt missförstått arbete, det är egentligen bara sjuksköterskor som vet vad du gör… 

det är ett tacksamt arbete, man får väldigt mycket tillbaka. Man får arbeta med huvudet 

men man får arbeta med hjärtat också liksom i en kombination... det är jätteroligt”  

 

Diskussion  

Huvudresultat  

Hög arbetsbelastning beskrivs i intervjuerna av olika anledningar. Huvudsakligen på 

grund av minskade resurser samtidigt som patientklientelet blir sjukare, ansvar för 

alldeles för många patienter per sjuksköterska och att minskningen av resurser skett 

succesivt under åren. Minskad personalstyrka gör att man inte har tid att hjälpa 

varandra, man får jobba mer och får mindre tid till återhämtning. Arbetet känns ofta 

rörigt på grund av det ovannämnda samt att mycket ska ske samtidigt. Allt detta 

beskriver deltagarna leder till stress som för en del även påverkar dem efter att de 

kommit hem från jobbet. Man vittnar om psykisk påfrestning och att man inte orkar 

med vardagen efter jobbet. Enstaka personer berättar om den positiva stressen då det 

händer mycket men man fortfarande har kontroll. Dock var stress och hög 

arbetsbelastning den mest återkommande orsaken till att man valt att sluta.  

Ledningen beskrivs av vissa som oempatisk och att de inte får någon 

uppskattning för sitt arbete från högre upp. Frustration över att arbetsbelastningen 

fortsatt är för hög och att förändringar inte kommer till stånd beskrivs. Det tas även upp 

att chef eller chefer skulle blunda för problemen, favoriserar och fryser ut. Några tar upp 
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att en del personal verkar rädda att lyfta sin mening. Andra tar upp avsaknaden av gehör 

som ett problem. Vissa tror istället att chefen inte förstod problemen utan såg efter 

kortsiktiga lösningar. Vissa valde att inte prata om problemen då man ändå inte trodde 

det skulle leda någonstans. Några deltagare beskrev att de inte tyckte att erfarenhet 

premierades eller att man tog tillvara på den erfarenhet som finns utan la fokus på annat.  

Personliga skäl till att sluta var exempelvis flytt eller att man hade siktet 

inställt på att jobba på andra enheter redan från början men började på ortopeden för att 

få mer erfarenhet. Många tar upp att det är viktigt med bra kollegor för trivseln samt en 

bra arbetsmiljö. Förslag ges till förbättringar såsom; förkortad arbetstid med bibehållen 

lön, minskat patientantal per sjuksköterska, bättre bemanning samt bättre lön eller bättre 

löneutveckling. Även tydligare utvecklingsmöjligheter önskas. En deltagare föreslår tex 

att sjuksköterskor ska få börja med något liknande läkarnas AT-tjänstgöring. Andra 

önskar exempelvis nya positioner eller andra ansvar i takt med att man jobbat ett tag. En 

del deltagare tycker att ortopeden behöver göras om helt för att bli en attraktiv 

arbetsplats igen.        

 

Resultatdiskussion  

I en intervjustudie gjord i Kanada där man intervjuat 12 erfarna sjuksköterskor som valt 

att sluta sina arbeten på akutvårdsavdelning beskrivs att en stor faktor till valet att sluta 

berodde på en stressig arbetsmiljö där komplexiteten i vården ökade på grund av fler 

och sjukare patienter (Hayward, 2016). Detta överensstämmer med vårt resultat där man 

tar upp bland annat bristen på personal och ökat antal multisjuka patienter som en del av 

stressen som också lett till att man valt att säga upp sig. I en annan kvalitativ studie från 

ett akutsjukhus i Hongkong beskrivs intentionen att sluta som hög på grund av sämre 

bemanning som ledde till att man fick jobba hårdare och fick mindre tid över till 

återhämtning. Man var medveten om att den stressen kunde vara skadlig för hälsan och 

att man blev färre och färre personal påverkade även arbetsmoralen negativt hos dem 

som fortfarande var kvar (Choi et al, 2011). I en studie av Ball et al (2018) påvisades 

sämre patientsäkerhet och högre patientdödlighet när sjuksköterskorna inte hann utföra 

sitt arbete som de önskade på grund av låg sjuksköterskebemanning.  

Flera studier menar att höga administrativa krav ledde till att personal 

kände att de hade mindre tid för patienterna vilket också ökade stressen (Hayward, 

2016; Choi, 2011). Deltagarna i denna studie har inte explicit beskrivit hur 

administrativa krav skulle ha påverkat deras val att sluta men däremot tas det upp att 
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man sällan hann med allt man önskade under dagen. Det gör att det ändå tåls att tänka 

på om minskade administrativa krav skulle kunna frigöra tid åt saker som upplevs 

viktigare i patientvården. En deltagare kände sig missnöjd med att behöva jobba med 

sysslor som föll utanför den egna yrkesprofessionen och tog tid från ens egna 

ansvarsområden. Missnöjet med att behöva ägna tid åt andra sysslor togs också upp som 

ett problem i Choi et al studie från 2011.    

 Flera beskriver hur de känt sig utmattade eller på annat vis psykiskt 

påverkade efter jobbet på grund av en negativ arbetsmiljö. Även Hayward et al (2016) 

tar upp att deltagare vittnat om negativa hälsoeffekter på grund av en stressfull miljö där 

exempelvis, huvudvärk, utmattning och att inte orka med vardagen med familjeliv osv 

efter jobbet ingår.     

 Hayward et al (2016) skriver att förhållandet till kollegorna är av stor 

betydelse för hur länge personal väljer att stanna i den pressad arbetsmiljö. Däremot när 

samarbetet inte fungerade var detta en stor bidragande faktor till att leta sig vidare. En 

deltagare i vår studie lyfter att om undersköterskorna inte funnits med i teamet hade 

hennes arbete aldrig blivit gjort. Alla påtalar att bra kollegor är viktiga för trivseln på en 

arbetsplats.       

 Brister i ledarskap har tagits upp i studien som en betydande orsak till 

varför vissa av deltagarna valde att säga upp sig. Bland annat upplevde några att de inte 

fick likvärdig behandling. Enligt Flinkman et al (2010) upplevde sjuksköterskor som 

arbetar på arbetsplatser som har en socialt omhändertagande organisation och behandlar 

personalen likvärdigt och rättvist högre arbetstillfredsställelse, större engagemang och 

ansvarstagande gentemot arbetsplatsen samt hade lägre intentioner att sluta. Ledningen 

har ett stort inflytande på/över arbetsklimatet, arbetsmiljön och personalens vilja att 

stanna eller inte på en arbetsplats. Deltagare i Fellgren et al (2008) studie menar att 

chefen bör vara ärlig, rättvis och pusha de anställda på ett positivt sätt. Det ansågs även 

viktigt med struktur, support och att arbeta mot gemensamma mål i samråd med 

personalen.       

 Många deltagare i studien hade önskat klarare utvecklingsmöjligheter eller 

nya positioner med tiden man arbetade på avdelningen för att kunna känna att man inte 

står och stampar. Choi et al (2011) skriver att sjuksköterskor värdesätter möjligheter att 

förvärva nya färdigheter för att sedan kunna prestera genom ökad kunskap inom 

patientvården.  
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Teoretisk anknytning  

Theory of Planned Behavior är en teori som är vanlig inom studier för mänskligt 

beteende och går ut på att sannolikheten för intentionen till ett visst beteende beror på 

tre olika variabler. Dessa är det sociala trycket, upplevd kontroll att genomföra 

beteendet samt personlig attityd. Med det sociala trycket menas de förväntningar som 

personer i omgivningen upplevs ha på individen. Upplevd kontroll beskrivs som 

individens upplevelse av styrkan i de egna handlingarna för att uppnå/ verkställa ett 

visst beteende. Personlig attityd kan vara både positiv och negativ inför ett visst 

beteende. Det handlar om individens egen syn och värdering (Ajzen, 1991).  

   

 

 

Figur 1. Icek Ajzen (1991). The Theory of Planned Behavior (TPB).  

 

Kopplat till vår studie skulle man kunna tänka att den upplevda kontrollen gick att 

förbättra om man exempelvis gav sjuksköterskan utrymme att fokusera på sitt arbete 

och inte behöva engagera sig i sysslor som inte tillhörde den egna professionen samt att 

höja bemanningen så att man kände kontroll över arbetet. Det sociala trycket skulle 

kunna likställas med förväntningar från exempelvis kollegor, chefer och ledning. Ser 

man till vad deltagare har tagit upp i studien behöver framförallt något hända från chefs 

och eller ledningshåll för att ha en positiv påverkan på sin medarbetare.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var manifest innehållsanalys. Polit & Beck (2017) beskriver hur 

denna typ av beskrivande kvalitativa metod passar då den tenderar att inte gå på djupet 

och bli tolkande utan mer presenterar ingående sammanfattningar av undersökta 

fenomen. Detta passade bra in med syftet för studien där forskarna ämnade få mer 
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vetskap/ kunskap om varför sjuksköterskor väljer att avsluta sina anställningar på 

ortopedavdelning samt om det finns faktorer som hade fått dem att stanna. Deltagarna 

valdes genom ändamålsenligt urval vilket var ett lämpligt urval enligt Polit & Beck 

(2017).  

Intervjuerna har sammanfattats i de olika kategorier som växte fram vid 

upprepad läsning. Valet av semistrukturerade intervjuer lämpar sig bra när man är ovan 

vid att intervjua då det finns ett visst antal frågor som är fasta (Polit & Beck (2017). 

Forskarna till denna studie var helt novis i att intervjua vilket också kan ha påverkat att 

svaren inte blivit helt uttömmande. Däremot återfanns mycket liknande åsikter från de 

intervjuer som genomfördes och materialet blev fylligt till trots. För att förtydliga bitar i 

resultat och visa på varför olika kategorier har valts förekommer citat och även tabeller 

för tillvägagångssättet vid analys av transkriberingarna. Detta för att öka 

tillförlitligheten vilket även beskrivs av Graneheim & Lundman (2003) som ett sätt att 

närma sig detta. Vidare beskriver Graneheim & Lundman (2003) att trovärdigheten ökar 

om forskningens fokus väl adresserar syftet med studien, att deltagare väljs med olika 

erfarenhet, ålder, kön samt att lämplig metod för datainsamling används. Även att 

bearbetningen av råmaterialet gått till så att exempelvis textens betydelse inte går 

förlorad under kondensationsprocessen eller att meningsenheter inte görs varken för 

stora eller för små för att undvika svårhanterbart material eller fragmentering. I studien 

hade deltagare blandad erfarenhet och ålder men alla var kvinnor. Deltagarantalet blev 

inte så många som forskarna hade önskat men resultatet som presenterats ändå så pass 

likvärdigt trots vissa enskilda avvikelser så forskarna bedömer att nya kategorier 

troligtvis inte kommit upp om man fortsatt samla in material.  

  Studiens giltighet kan påverkas av exempelvis inkonsekvens vid 

datainsamling om material samlas in över tid och blir omfattande, å andra sidan 

inbegriper intervjuer en utvecklingsprocess där intervjuare under tiden får nya insikter i 

fenomenet som vid senare intervjuer kan påverka exempelvis uppföljningsfrågorna som 

ställs på ett positivt sätt (Graneheim & Lundman, 2003). I studien upplevdes inte det 

insamlade materialet som alltför omfattande och intervjuerna utfördes på i princip 

samma sätt med samma frågor och uppföljningsfrågor varje gång. Mycket på grund av 

ovana och att få personer valde att delta. Det finns alltså fördel i att materialinsamlingen 

blev tämligen konsekvent men nya insikter under insamlingsperioden om man jämför 

insikterna som erhölls efter de första två eller tre intervjuerna jämfört med de sista blev 

ringa.  
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Graneheim & Lundman (2003) beskriver att överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning ett resultat kan överföras till andra konstellationer eller grupper. Det 

är upp till läsaren att besluta om studiens resultat är överförbart för denne. Den här 

studien riktar sig mot en specifik grupp av personer, alla med erfarenhet från en 

ortopedavdelning, däremot skulle det eventuellt tålas att jämföras med andra resultat 

från andra studier där syftena har varit liknande och riktat sig till allmänsjuksköterskor 

inom slutenvården där man kan se många likheter i yrkesroll och så vidare. Dock bör 

generaliseringar göras med försiktighet, inte minst beroende på homogeniteten i 

urvalsgruppen men också det ringa antalet som studerats samt att de som medverkat 

kommit från samma ortopedavdelning och inte flera olika ortopedavdelningar vilket kan 

innebära lokala skillnader av betydelse.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet i studien kan användas som underlag för förbättringsarbeten gällande 

arbetsmiljön. Utformande av mentorskap och introduktionsprogram för nyexaminerade 

sjuksköterskor är av värde för att säkra en trygg start och kompetensutveckling i deras 

nya yrkesliv. Alber et al. (2009) beskriver en studie utifrån Benners modell för 

kompetensutveckling där sjuksköterskor fick värdera sin egna kompetens inom den 

teorin, där  framkom att de första två åren inom yrket var en tid för tillväxt av självtillit 

och kunskapsuppbyggnad, inte förrän efter tre till fem års yrkeserfarenhet ansåg 

sjuksköterskorna att de var kapabla att klara av arbetet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant med nyare forskning inom området då det skett stora 

förändringar bara det senaste året. Tidigare har man sett att personalomsättning främst 

gällt yngre och nyexaminerade sköterskor. Nu börjar även äldre och erfaren personal att 

lämna, samtidigt som andelen hyrsjuksköterskor ökat markant. Det uppstår en 

kompetensbrist och hur påverkar detta patientsäkerheten och den trogna personalen som 

finns kvar? Det läggs redan större ansvar för personalen som finns kvar. En större 

nationell enkätstudie som belyser både orsaker till uppsägning och faktorer som fått 

sjuksköterskor att stanna vore av värde, kanske med mixad metod? Inom den 

ekonomiska biten vore det intressant att kunna få fram merkostnaden för bemanning 

med hyrsjuksköterskor och jämföra den kostnaden med vad det skulle kosta att höja 
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lönerna för de anställda sjuksköterskorna samt eventuell arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön.  

Slutsats 

Deltagare vittnar om hög arbetsbelastning, minskade resurser och högre andel 

multisjuka patienter. Arbetssituationen upplevs pressad och tid för återhämtning 

minskar. Stress var en utmärkande faktor till varför man valt att säga upp sig. Även 

brister i ledarskap skyndade på processen. Förslag eller tankar kring vad som hade fått 

deltagare att stanna kvar var exempelvis; förminskad arbetstid med bibehållen lön, 

bättre utvecklingsmöjligheter på avdelningen och bättre löneutveckling så erfarenhet 

premieras. Arbetsmiljön på avdelningen behöver ses över i fråga om bemanning men 

även ledning. Förändringsarbeten med fokus på utveckling på arbetet för personal skulle 

behövas.   
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