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Sammanfattning 

I Sverige har det i många år rapporterats från olika arbetsgivare att bristen är stor på 

sjuksköterskor inom vården då det är svårt att rekrytera både nyutexaminerade och 

erfarna sjuksköterskor. Hela nio av tio arbetsgivare uttrycker stora svårigheter med att 

rekrytera sjuksköterskor. Nio av tio sjuksköterskor utbildar sig till sjuksköterska i syfte 

att arbeta med att hjälpa människor, och upplever detta som meningsfullt. Varför 

sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats eller väljer att helt sluta som 

sjuksköterskor beror på många olika skäl, så som överansträngning/utbrändhet, låg lön, 

bristande chefskap/organisation, bristande arbetsvillkor samt personlig utveckling. 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ligger i Borås och har under de senaste åren haft 

problem med att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Detta har inneburit att 

sjukhussängar och hela avdelningar har fått stängas. Syftet med studien var att ta reda 

på av vilka orsaker har grundutbildade sjuksköterskor på SÄS 2017 valt att avsluta sin 

anställning på sjukhuset? Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och syftar 

till att ge klarhet i varför sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning på SÄS. 

Studien visar att orsakerna till att så många sjuksköterskor som slutat på SÄS under 

perioden 2017 i första hand beror på hög arbetsbelastning, tungt arbete, samt att 

sjuksköterskorna upplevde att deras arbetsområde låg utanför deras kompetens. Näst 

största anledningen till att sjuksköterskorna slutade var upplevelsen av låg 

lön/löneutveckling och arbetstider. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskebrist, rekrytering, arbetsmiljö, arbetsbelastning, 

personalomsättning 
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INLEDNING 

I Sverige har det i många år rapporterats från olika arbetsgivare att bristen är stor på 

sjuksköterskor inom vården. Det är svårt att rekrytera både nyutexaminerade och 

erfarna sjuksköterskor. Hela nio av tio arbetsgivare uttrycker stora svårigheter med att 

rekrytera sjuksköterskor med grund- och specialistutbildning som kompetens (SCB 

2017). 

 

 

Nio av tio sjuksköterskor utbildar sig till sjuksköterskor för att de vill arbeta med att 

hjälpa människor, eftersom de upplever det som meningsfullt (SCB 2017:3). SCB 

(2017:3) har kommit ut med en rapport där de har undersökt sjuksköterskors 

karriärvägar under åren 2005 till 2013, studien innefattar sjuksköterskor som under 

denna period valt ett annat yrke eller bransch. Enkäten besvarades av 4206 personer och 

svarsfrekvensen låg på 68 %. Mindre än 10 % valde yrket för goda arbetsförhållanden. I 

Sverige är sjuksköterskeutbildningen en av de största utbildningarna, det fanns 111 000 

personer som tagit sin sjuksköterskeexamen fram till år 2013. Av dessa var 88 % 

kvinnor och 12 % män, vilket tydligt visar att det är ett kvinnodominerat yrke. Varför 

sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats eller väljer helt att sluta som 

sjuksköterskor beror på många olika skäl, så som utbrändhet, dålig självkänsla, låg lön, 

bristande chefskap/organisation, bristande arbetsvillkor samt personlig utveckling 

(Hayes et al., 2004; Homburg, Van der Heijden & Valkenburg, 2013; Hoyle & Grant, 

2015; Khowaja, Merchant & Hirami, 2005). Författarna önskar med denna studie ta 

reda på varför grundutbildade sjuksköterskor har avslutat sin anställning på SÄS under 

2017. 

  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskebrist och vårdkvalitet  
Enligt Zhu et al., (2012) så är det bevisat att ett mindre antal sjuksköterskor per invånare 

i landet leder till ökad ohälsa och sämre vård. Sämre bemannade arbetsplatser visade sig 

leda till sämre vård, ökad ohälsa hos både sjuksköterskan samt patient. Det visade sig i 

både patientenkäten och enkäten till sjuksköterskan att fler sjuksköterskor resulterar i en 

bättre vård, ökad patientnöjdhet och mer välmående sjuksköterskor. Detta var en stor 

studie som gjordes i Kina, där 181 stycken sjukhus inkluderades, 7802 

sjuksköterskeundersökningar och 5430 patientenkäter skickades ut. Det framkom även 

att lägre personalbemanning ledde till ökade komplikationer bland patienterna, fler 

misstag hos sjuksköterskan som exempel fel medicinering och ökade infektioner bland 

patienterna. Med andra ord uppstod ett ökat lidande hos både personal och patient, 

vilket i sin tur leder till sämre vårdkvalité. Buchan och Calman (2006) tar upp bristen på 

sjuksköterskor och varför sjuksköterskor lämnar sin befattning eller byter arbetsplats. 

Bristen på sjuksköterskor leder till att det försämrar hela vårdsystemet samt 
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patientsäkerheten och vårdkvaliteten. De betonar på att bättre ledarskap som leder till 

bättre utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskan behövs. Sjuksköterskan måste få ett 

bättre belöningssystem samt kunna få utveckla sin förmåga inom sitt yrke, genom 

exempel utbildning och förtroende. 

 

 

En modell för personalomsättning inom vården 
Palm-Ernsäter (2015 ss.3–5) beskrev i sin studie att det råder sjuksköterskebrist i landet 

och konsekvenserna av detta leder till lidande dels för patient och personal. Hon menar 

därför att förändring måste ske inom snar framtid. Sjuksköterskebristen är stor, hög 

omsättning av sjuksköterskor på arbetsplatserna, vilket leder till att organisationerna och 

ledarskapet ständigt jobbar med utmaningar. Dessa utmaningar består dels av 

nedskärning, omorganisationer för att få verksamheterna att fungera och för att kunna 

ge god vård med bra kvalitet. Palm- Ernsäter (2015 ss. 3–8) tar upp en modell som 

ursprungligen presenterades i USA av American Nurses Association och skapades för 

att få sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats samt rekrytera ny arbetskraft. Modellen 

kallas magnetmodellen och innefattar 14 faktorer som var grunden för denna modell. 

Dessa faktorer innefattade kvalitet på ledarskap, organisationens struktur, chefs-

ledarskapsstil, medarbetarpolicys – kompetensutveckling, modeller för 

omvårdnadsarbete, omvårdnadskvalitet, kvalitetsutveckling, 

konsultationsmöjligheter/stödjanderesurser, autonomi, samordning, handledning, 

omvårdnadssyn, teamarbete och professionell utveckling. I USA är denna modell 

vedertagen och de har magnetutmärkta sjukhus som har lyckats med 

ledarskapsutveckling och en god kompetensförsörjning, vilket var syftet med modellen. 

Kol, Ilaslan och Turky (2017) visar att efter 24 månaders införande av denna modell så 

har sjuksköterskorna en ökad tillfredställelse avseende arbetsmiljön och ledningsarbetet. 

Kommunikationen mellan chefer och medarbetare förbättrades genom att cheferna hade 

en bättre kommunikation samt förbättrade informationsflöden till sina medarbetare. Kan 

organisationen ställa upp för sina medarbetare i form av stödjande resurser samt 

uppfylla medarbetarens behov till utveckling, då kan organisationen räkna med att 

medarbetaren upplever större lojalitet och engagemang gentemot sin organisation 

(Bolman & Deal, 2015 ss. 386–389). 

 
 

Egenskaper hos sjukhusorganisationen 
Enligt Lindqvist et al., (2015) påvisar tidigare forskning att olika faktorer beträffande 

arbetsmiljö, personalhantering och ledarskap har lett till sämre vårdkvalité, trivsel och 

att sjuksköterskan har blivit utbränd. Dessa faktorer har i sin tur lett till att de har lämnat 

sin sjuksköterskeprofession. Detta är en empirisk studie som är gjord på 11 000 

sjuksköterskors självrapportering här i Sverige. Undersökningen har gjorts på olika 

sjukhus i olika geografiska områden. Arbetsglädje och vårdkvalitet skiljer sig inte i stort 

mellan de små sjukhusen och de stora sjukhusen. Det som skiljer större sjukhus från 



 

3 

 

mindre är att sjuksköterskorna på de större sjukhusen lämnar sin profession i mindre 

grad. Vårdkvaliteten upplevs bättre på de mindre sjukhusen än de större då det skiljer 

sju procent på dem. Studien visade även att chefer inte skall lägga det primära i 

arbetsglädje, utan att anstränga sig inom att förbättra arbetsmiljön och vårdkvalitet, 

vilket kan öka effektiviteten. Slutsatsen blev att sjukhus, undervisning eller geografisk 

placering inte har någon betydelse vad det gäller sjuksköterskornas utbrändhet, 

vårdkvalité, trivsel eller val att lämna yrket. Det framkom även att en grundläggande 

förändring i hälsosystemet i Sverige skulle kunna innebära en förändring då det gäller 

resultatet av sjuksköterskornas upplevelse. Det är en strukturförändring som enskilda 

chefer eller enskilda sjukhus inte har någon möjlighet att påverka utan det behöver 

beslutas om förändringar på en högre nationell nivå i Sverige.  

 

 

Arbetsbelastningens betydelse  
Färre sjuksköterskor i vården innebär en högre arbetsbelastning för de som arbetar där. 

Enligt Nationella planeringsstödet (2017) hade Sverige 2015, 5546 startande 

utbildningsplatser för sjuksköterskor runt om i Sverige. Detta är en ökning med ca 600 

platser från 2010. Sysselsättningsgraden hos en arbetande sjuksköterska är 103 %, det 

vill säga mer än en 40 timmars arbetsvecka för 2015. Några bidragande orsaker till att 

sex av tio sjuksköterskor avslutar sin befattning är dåliga arbetsvillkor, stress och hög 

arbetsbelastning. Lika många uppgav att bristen på möjlighet att styra sin arbetsdag 

själv som skäl till att sluta. Cirka 50 % av de tillfrågade angav att arbetsbelastning i 

förhållande till lön, arbetstider, samt bristande organisation och ledarskap anledning till 

att sluta. Fler av de sjuksköterskor som lämnat yrket har gått vidare till arbete som 

lärare inom vårdsektorn, organisationsutvecklare samt olika chefspositioner. De 

sjuksköterskor som kan tänkas komma tillbaka till yrket kräver då högre lön, en rimlig 

arbetsbelastning samt möjlighet att kunna styra över sin arbetssituation på ett bra sätt 

(SCB, 2017:3).  

 

 

Enligt Dåderman och Basinska (2016) så är hög belastning på arbetet en anledning till 

att sluta sin profession som sjuksköterska. Även hög arbetsbelastning leder i många fall 

till konflikter dels på arbetet och dels i familjelivet. Det visar sig även att sjuksköterskor 

i högre utsträckning byter jobbkarriär och slutar inom vården.  

 

 

Arbetsmiljöverkets (AFS 2015:4, ss 5–9) syfte med föreskrifterna är att förebygga 

ohälsa samt främja för en god arbetsmiljö inom olika organisationer. Vidare beskrivs att 

organisationen skall tillgodose resurser så att arbetsmiljön inte leder till ohälsosamma 

arbetsuppgifter och hård belastning. Vid hård belastning skall arbetsledningen vara 

medveten om detta och kunna sätta in resurser för att underlätta för medarbetarna. 

Arbetsgivaren skall anpassa arbetsförhållanden, prioritera åtagande och kunna ge en god 
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återhämtning för sina medarbetare. Arbetsmiljöverket trycker mycket på att 

bemanningen skall ökas när organisationen är under högt tryck, så att det inte leder till 

ohälsa så som sjukskrivningar. 

 

 

Ohälsans betydelse 

Idag ser man att hela Sveriges vård står inför ett högre tryck, stressen och utbrändheten 

ökar. Från år 2002–2010 genomfördes en studie på sjuksköterskestudenter som gick ut 

sin grundutbildning. Efter 5 år i yrket gjordes en uppföljning på om de avsågs att 

kvarstanna i yrket eller hade tanken att lämna yrket. Det framkom att en av fem 

sjuksköterskor funderade på att lämna yrket. Orsaken till att lämna var i stort relaterat 

till utbrändhet, utmattning och behov av frigörelse. Det ställs höga krav på 

organisationerna som anställer nyutexaminerade sjuksköterskor i dagens läge. Krav som 

att vara lyhörd för tecken på utbrändhet hos medarbetarna och skapa en organisation 

som har en lämplig belastning, gott ledningsstöd, gott socialt stöd samt en klar och 

tydlig ledning (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2013). Nyutexaminerade sjuksköterskor 

beskrev även att omvårdnadsarbetet är både fysiskt och psykiskt krävande. De upplevde 

stressen och det höga trycket inom vården som en orimlig arbetsbörda och det ledde till 

att vissa blev utbrända i stress och utmattningssyndrom. Stressen på jobbet leder till att 

vissa sjuksköterskor upplevde att arbetet i sig sög ur dem all den energin de hade och 

detta i sin tur ledde till att det sociala livet blev lidande så som familj och vänner. De 

ansåg att mentorskap och bättre ledning skulle bidra till att de stannar kvar i yrket 

(Flinkman & Salanterä, 2015). 

 

 

Andra orsaker till personalomsättning 

I studie av Hayward, Bungay, Wolff och Macdonald (2016) framkom det att många 

erfarna sjuksköterskor upplevde att de fick ta hand om de patienter som var svårt sjuka, 

detta för att de hade längst erfarenhet. Att ta större ansvar än kollegor med mindre 

erfarenhet gjorde att de upplevde sig stressande och därför valde många att lämna 

arbetsplatsen. Frustration över att inte få mer resurser och att bemanningen blev sämre 

skapade stress och ohälsa. Dåligt med resurser gjorde att sjuksköterskorna upplevde att 

de gav sämre vård och att kvalitén sjönk. Upplevelse av att genomföra ett undermåligt 

arbete som inte lever upp till förväntningarna och vanmakt över att inte kunna påverka 

sin situation beskrivs i flera studier som orsak för sjuksköterskor att överväga att sluta 

på sin arbetsplats (Hayward et al., 2016; Rudman et al., 2013; Tuckett, Winters-Chang, 

Bogossian & Wood, 2015; Flinkman & Salanterä, 2015; Chan, Tam, Lung, Wong & 

Chau 2013). Många sjuksköterskor upplevde en risk för att drabbas av psykisk och 

fysisk ohälsa i arbetet (Hayward et al., 2016; Flinkman & Salanterä, 2015; Halter, 
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Boiko, Pelone, Beighton, Harris, Gale, Gourlay & Drennan, 2017) och vissa 

sjuksköterskor riskerar att drabbades av utmattningssyndrom, detta ledde till att många 

byter eller överväger att byta till ett annat arbete (Rudman et al., 2013; Lagerlund, 

Sharp, Lindqvist, Runesdotter & Tishelman, 2015; Flinkman & Salanterä, 2015; Halter 

et al., 2017). Många sjuksköterskor lämnade sina arbetsplatser för att de upplevde 

bristande ledarskap och att organisationen inte lyssnade på dem, de kände sig inte sedda 

(Hayward et al., 2016; Lagerlund et al., 2015; Tuckett, Winters-Chang, Bogossian & 

Wood, 2015; Sellgren et al., 2009; Flinkman & Salanterä, 2015; Halter et al., 2017). 

Bristande kompetensutveckling, att vara dåligt rustad för arbetet, bristande kunskap och 

utbildning eller dålig inskolning gjorde att sjuksköterskor sökte sig vidare till annan 

arbetsplats (Hayward et al. 2016; Halter et al., 2017; Lagerlund et al. 2015; Sellgren et 

al., 2009; Chan et al., 2013). Missnöje med arbetstider, lön och löneutveckling var en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor sökte sig vidare (Chachula et al., 2015; Sellgren 

et al., 2009; Chan et al., 2013). Dåligt samarbete på arbetsplatsen både inom 

professionen och över professionsgränserna samt bristande relationer och socialt stöd i 

arbetet ledde till ökad vilja att sluta på sin arbetsplats (Hayward et al., 2016; Tuckett et 

al., 2015; Halter et al., 2017). För att sjuksköterskorna skall uppleva god hälsa menar de 

att det behövs bekräftelse på att de gör ett bra jobb och en känsla av att de blir sedda av 

sin chef. En god kompetensutveckling fick även sjuksköterskorna till att stanna på sin 

arbetsplats (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Enligt IVO (2017) står Sverige idag med stora problem med kompetensförsörjning 

inom de flesta verksamheter inom vården. Detta leder till allvarliga konsekvenser dels 

för kvaliteten och dels för den enskilde patienten. Detta kan visa sig genom sämre vård 

för patient, som till exempel felbehandling, feldiagnostisering och väntetider. 

Svårigheter att rekrytera vårdpersonal leder till att sjukhusen får dra in vårdplatser, 

vilket leder till överbeläggningar och den vårdpersonal som finns får arbeta under 

pressade förhållanden. 

 

 

SÄS är ett sjukhus som ligger i Borås. Enligt Årsredovisningen SÄS (2017) är 4470 

anställda, varav 1349 sjuksköterskor. Under de senaste åren har SÄS haft problem med 

att behålla samt rekrytera sjuksköterskor. Detta har inneburit att sjukhussängar och hela 

avdelningar har fått stängas. Under 2017 var 35 av de cirka 450 vårdplatser ofrivilligt 

stängda och under januari månad 2018, stängdes ytterligare 15 platser till följd av 

vakanta sjukskötersketjänster. Författarna vill därför undersöka varför sjuksköterskorna 

väljer att avsluta sin anställning på SÄS, vad de väljer att göra istället och hur har de 

upplevt sin sista tid på SÄS. 

 



 

6 

 

 

SYFTE 

 
Av vilka orsaker har sjuksköterskor på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 2017 valt att 

avsluta sin anställning på sjukhuset?  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Vilka orsaker uppger sjuksköterskorna själva till att de avslutat sina anställningar? 

2. Vad har de som avslutat sin anställning för sysselsättning idag? 

3. Hur skiljer sig attityderna till arbetet och arbetssituationen bland de som avslutat sin 

anställning på grund av hög arbetsbelastning jämfört med de som slutat av andra 

orsaker? 

 

 

METOD 

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och syftar till att ge klarhet i varför 

sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning på SÄS och vad som är anledningen till 

att sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats eller sysselsättning. Då en 

enkätundersökning har möjlighet att ge en bred generaliserbar förståelse av varför 

sjuksköterskor avslutar sin anställning var det vårt val av metod (Eliasson, 2006, s 30; 

Polit & Beck, 2016, ss 336–347). 

 

 

Urval och datainsamling 

Med hjälp av arbetsgivarens personalregister identifierades samtliga grundutbildade 

sjuksköterskor som avslutat sin anställning på SÄS under kalenderåret 2017. När 

personal som avslutat sin anställning på grund av ålderspension hade exkluderats 

utgjordes målgruppen av 76 sjuksköterskor, vilka samtliga erhöll ett frågeformulär 

(Bilaga 3) skickad med post, inklusive två följebrev. Det ena följebrevet (bilaga 2) var 

undertecknat av författarna och innehöll information om studiens syfte och deltagarnas 

rätt till konfidentialitet och frivillighet, det andra var ett intyg från HR-avdelningen på 

SÄS (bilaga 1) som bekräftade syftet och garanterade förfarandet med den 

konfidentiella hanteringen av deras uppgifter (Eliasson, 2006, s 42). Frågeformuläret 

kunde besvaras antingen på papper via bifogat svarskuvert eller via en webblänk där 

formuläret kunde fyllas i online. På grund av strikta krav på en anonym hantering av 

deltagarna och deras uppgifter kunde inga påminnelser utfärdas. 
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Sjuksköterskorna som inkluderats fick tre veckor på sig att inkomma med sina svar och 

när tiden gått ut hade 42 svar inkommit. De sjuksköterskorna som besvarade och 

returnerade frågeformuläret på utsatt tid motsvarade en svarsfrekvens på 55 %. Av de 

42 sjuksköterskorna (39 kvinnor, 3 män) som avslutat sin anställning på SÄS hade 

hälften av deltagarna arbetat som sjuksköterska fem eller färre år medan ca 19 % hade 

arbetat 6–10 respektive 11–15 år, 12 % hade arbetat mer än 16år. Deltagarnas ålder 

disponerades enligt följande, 18 stycken var 20–30 år, 26 stycken var 31–40, 20 stycken 

var 41-50 och 12 stycken var 51 år eller äldre.  

Bortfallet skiljde sig något mellan de olika åldersgrupperna (Chi-två = 18.94, p < 

0,001), beroende på att ett var så stort som 8 medan det var betydligt lägre (dvs. 21-46 

%) i övriga åldersgrupper. Inga påminnelser utgick då respondenterna var anonyma 

gentemot författarna. 

 

 

Mätinstrument 
En enkät utformades av författarna med mål att besvara studiens syfte. Enkäten 

utformades för att undersöka varför sjuksköterskorna slutade, vart de tagit vägen samt 

undersöka hur de upplevde arbetssituationen under sin sista tid på SÄS. Det finns för 

och nackdelar med att utforma en egen enkät (Henricson, 2017, s 123) men då det inte 

fanns en färdig enkät som besvarar studiens syfte utan att vara orimligt lång valde 

författarna att utforma en egen. Sammanlagt 15 frågor konstruerades i form av 

påståenden som sedan fick graderas på en 5-gradig likertskala (1 = instämmer inte alls, 

5 = instämmer helt) (Polit & Beck, 2016, ss 333–334). Frågorna formulerades för att 

inkludera ett brett spektrum av attityder till arbetet och arbetssituationen som framgår 

av tidigare forskning om personalomsättning. Frågorna berörde följande teman: (1) hög 

belastning i arbetet, dåligt samarbete på arbetsplatsen både inom (2) professionen och 

(3) över professionsgränserna, (4) dåligt ledarskap på arbetsplatsen, (5) bristande 

relationer och (6) bristande socialt stöd på arbetsplatsen, (7) dåligt rustad för arbetet, (8) 

bristande kunskap och utbildning eller (9) dålig inskolning, (10) upplevelse av att 

genomföra ett undermåligt arbete som inte lever upp till förväntningarna och vanmakt 

över att påverka sin situation, (11) utmatningssyndrom och risk för detta, (12) missnöje 

med arbetstider, (13) psykisk och fysisk ohälsa, (14) missnöje med lön och 

löneutveckling, och (15) bristande yrkesmässig utveckling.  

 

 

Formuläret avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att 

förklara sina individuella orsaker till att sluta. På detta sätt kombinerades en kvantitativ 

och kvalitativ metod i syfte att triangulera sjuksköterskornas svar och ge en med 

fullständig bild (Eliasson, 2006, s 31). 
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Analys 
Data från frågeformulären kodades och registrerades i datorprogrammet IBM Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) (IBM Corp. 2013) i enlighet med Polit och Beck 

(2016, ss 426–437).  

 

 

De öppna svaren på frågan om vad som var den huvudsakliga orsaken till att 

sjuksköterskorna slutade sina anställningar på SÄS delades upp i teman och 

kategoriserades enligt (Polit & Beck, 2016, ss 530–535) kategorierna kvantifierades och 

redovisas deskriptivt i resultatet.  

 

 

Frågeställningen om vad sjuksköterskorna har för sysselsättning idag redovisas även 

den deskriptivt. 

Eftersom hög arbetsbelastning var en aktuell fråga både i bakgrundslitteraturen och i det 

aktuella fallet med SÄS, som dras med neddragna vårdplatser, så valde författarna att 

dela upp undersökningsgruppen i de som angett hög arbetsbelastning som skäl till att 

sluta och de som inte uppgivit hög arbetsbelastning som skäl att sluta.  

Med detta som utgångspunkt genomfördes Mann-Whitney U-test för att utröna 

skillnader mellan grupperna vad gäller attityder och upplevelser av arbetet på SÄS 

(Brace, Kemp & Snelgar 2016, ss 124–127). Då skalan på frågorna är att betrakta som 

en ordinalskala ansåg vi att Mann-Whitney U-test är att föredra då författarna önskar 

analysera svaren på frågorna gentemot grupperna (Polit & Beck 2016, s 384). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
I enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) så har alla uppgifter behandlats konfidentiellt och författarna har aldrig 

kommit i kontakt med kontakt- eller personuppgifter gällande informanterna samtidigt 

som vår kontaktperson på SÄS aldrig hanterat svaren. Detta för att garantera anonymitet 

hos informanterna. I enlighet med 16§ (SFS 2003:460) har informanterna fått 

information i form av ett följebrev där frivillighet betonas. 

 

 

RESULTAT 

Varför har sjuksköterskor avslutat sin anställning? 
Föreliggande studies syfte var att svara på frågan varför sjuksköterskor valde att avsluta 

sin anställning på SÄS. Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie och 

resultatet redovisas med hjälp av statistik. Frågorna som besvarats kommer från enkäten 

specifikt framtagen för denna studie.  
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Första frågan gällde varför sjuksköterskor slutar på SÄS under 2017. Detta besvarades 

av en öppen fråga som gav respondenten möjlighet att med egna ord förklara vad som är 

den huvudsakliga orsaken till varför de slutat. Dessa svar kategoriserades och 

kvantifierades därefter (Polit & Beck, 2016, ss 530–535). Vissa sjuksköterskor svarade 

endast ett kort ord medan andra hade mer beskrivande svar och angav flera 

huvudsakliga orsaker till att ha avslutat sin anställning.  

 

 

Av figur 1 framgår att när respondenterna ombads redovisa den/de huvudsakliga 

orsakerna till varför de slutade på SÄS svarade 45,2 % (n = 19) att det berodde på för 

hög arbetsbelastning. En av sjuksköterskorna skrev:  

 

”Stress och hög arbetsbelastning,  

en sjuksköterska ansvarar för 13 patienter.” 

 

Vidare uppgav 35,7 % (n = 15) av sjuksköterskorna låg lön som en av de huvudsakliga 

orsakerna till att sluta. En av sjuksköterskorna skrev: 

 

”Dålig/obefintlig löneutveckling är anledningen till att jag slutade” 

 

 

Figur 1. Antal deltagare som uppgett olika orsaker till avslutad tjänst.  
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Ett stort fokus var dåliga arbetstider och vilja att förändra dessa 33,3 % (n = 14) angav 

detta som en stor orsak till att sluta. Många beskrev frustration och vanmakt (33,3 %; n 

= 14) över att inte kunna påverka sin arbetssituation.  

 

”Stor arbetsplats, då hördes inte min röst, hierarkier” 

 

Bristande ledarskap och organisation uppgavs i 33,3 % (n = 14) av enkäterna som 

huvudsaklig anledning till att sluta. 

 

”Brist på lyhördhet från högre chefer” 

 

Vidare uppgav 23,8 % (n = 10) praktiska problem (tillexempel parkering) och flytt till 

annan ort som huvudsaklig orsak.  

Tvingande övertid uppgavs i 9,5 % (n = 4) av fallen som orsak och 11,9 % (n = 5) 

angav hälsoskäl (fysisk och psykisk hälsa) som orsak till att sluta. 

 

 

Vad väljer de att göra idag? 
Den andra frågan vi önskade få svar på var vad som är alternativet till att fortsätta arbeta 

som sjuksköterska på SÄS. Här uppgav 76,2 % (n = 32) att de fortsatt arbetar som 

sjuksköterska men inom en annan verksamhet än SÄS. Ett antal sjuksköterskor (9,5 %; 

n = 4) valde att säga upp sin anställning för att övergå till studier, antingen på egen hand 

eller betalt av en annan verksamhet. Tre (7,1 %) sjuksköterskor valde att avsluta sin 

anställning för att övergå till studier inom ett annat område som ej är relaterat till 

vårdprofessionen. En arbetar inom ett annat område och två stycken har lämnat 

yrkeslivet.  

 

 

Totalt sett kan vi se att 14,3 % (n = 6) har slutat arbeta som sjuksköterskor helt och 

hållet av en eller annan orsak. Dessa rankar arbetsbelastningen som tyngre än de som 

fortsatt arbeta inom vårdsektorn (U = 54.00, N1 = 36, N2 = 6, p < 0,05, tvåsidigt test).  

 

 

Resultat av de som slutat pga hög arbetsbelastning 
Hög arbetsbelastning är en aktuell fråga både i bakgrundslitteraturen och i det aktuella 

fallet med SÄS. Det visade sig vara en avgörande faktor för hela 45,2% av 

sjuksköterskorna i studien och vi valde undersöka om det föreligger några skillnader i 

deras attityder och upplevelser av arbetet på SÄS gentemot de som slutat av andra 

anledningar. Författarna valde att genomföra en jämförande analys mellan de som 

angivit hög arbetsbelastning som huvudorsak till att sluta på SÄS och de som inte 
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angivit detta. En serie Mann-Whitneyanalyser utfördes mellan grupperna där de 15 

temana utgjort beroende variabler.  

 

 

Vid en vidare analys av gruppen som angett hög arbetsbelastning som huvudsaklig 

orsak till att sluta kan man se att de skattat högre på fråga om arbetsbelastning än andra 

grupper (U = 37,500, N1 = 23, N2 = 19, p < 0,001, tvåsidigt test) med andra ord skattar 

de arbetsbelastningen som signifikant högre än andra. De som uppgivit hög 

arbetsbelastning som huvudsaklig orsak till att sluta svarade medeltal 1,37 på frågan om 

arbetsbelastningen varit lagom stor medan de sjuksköterskor som inte angivit hög 

arbetsbelastning som huvudsaklig orsak till att sluta har rankat 3,0 i medeltal med andra 

ord mer än dubbelt så högt. De upplever sig även ha otillräckliga kunskaper för 

vårdarbetet vilket lett till att de inte kunnat utföra ett gott och säker arbete (U = 143,000, 

N1 = 23, N2 = 19, p < 0,05, tvåsidigt test). En sjuksköterska beskrev det med orden:  

 

”Jag kunde inte ta ansvar för de patienter jag hade ansvar för  

och var rädd för att skada/missa något eller döda någon.” 

 

De aktuella sjuksköterskorna var signifikant mindre stolta över den vård som 

tillhandahölls på SÄS under 2017 (U = 127,000, N1 = 23, N2 = 19, p < 0,05, tvåsidigt 

test) och i samma anda uppgav de signifikant lägre svar på frågan om vården som 

tillhandahölls levde upp till god standard eller ej (U = 146,000, N1 = 23, N2 = 19, p ≤ 

0,05, tvåsidigt test).  

 

 

De sjuksköterskor som rapporterade hög arbetsbelastning som huvudsaklig orsak till att 

sluta uppgav i medeltal 2,1 på fråga om den psykiska belastningen var hanterbar. Detta 

att jämföra med de sjuksköterskor som ej angivit hög arbetsbelastning som orsak som 

hade ett medeltal på 3,4 (U= 85,000, N1 = 23, N2 = 19, p <0,001, tvåsidigt test). Vidare 

angav samma sjuksköterskor också en större maktlöshet över sin arbetssituation (U = 

122,500, N1 = 23, N2 = 19, p ≤ 0.01, tvåsidigt test) än de som slutat av andra orsaker.  

 

 

Sammantaget så har sjuksköterskorna slutat på grund av hög arbetsbelastning 

signifikant högre grad av psykisk belastning, otillräcklighet och maktlöshet än de som 

slutat av andra orsaker.  

 

 

Vid en uppdelning utifrån erfarenhet av de som slutat på grund av låg 

lön/löneutveckling vilket var den näst vanligaste orsaken till att sluta, finner vi ett 

samband där nästan hälften (44,8 %) av sjuksköterskor som arbetat 0–10 år slutar på 
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grund av låg lön/löneutveckling medans enbart 15,4 % av de som arbetat över 10 år 

slutar av samma orsak. Samma mönster går igen vid en åldersuppdelning. 

 

 

DISKUSSION 

Hög arbetsbelastning 
En stor post i huvudsakliga anledningen till att sjuksköterskor slutat är den höga 

arbetsbelastningen. Detta går i linje med vad tidigare forskning påvisat (Hayward et al., 

2016; Chachula et al., 2015; Sellgren et al., 2009; Chan et al., 2013). Hayward et al. 

(2016) menar att dagens höga beläggning samt sjukare patienter leder till ökad 

belastning och ställer allt högre krav på den individuella sjuksköterskan. Även Sellgren 

et al., (2009) skriver att kraven på sjuksköterska ökat, patienterna är i högre grad sjukare 

samtidigt som det är en högre omsättning på patienterna än tidigare år.  

 

 

Lön 
Lön är en fråga som enbart ett fåtal artiklar berör som en faktor i frågan om att lämna 

arbetsplatsen. Sellgren et al., (2009) beskriver delade meningar i sin studie, där vissa i 

fokusgrupperna anser lön vara en påverkande faktor medan andra inte tror det är 

avgörande. Denna enkätstudie ger ett resultat där över en tredjedel svarar att en av de 

huvudsakliga orsakerna till att de slutat på SÄS är deras låga lön och eller 

löneutveckling. Detta är den näst största orsaken till att sluta i studien och därför ett 

stort problem.  

Av SCB 2017:3 framgår att 55 % av de sjuksköterskor som valt att arbeta inom annan 

verksamhet utanför vården har helt eller till stor del angett lön som huvudsaklig orsak 

till att sluta. Vidare har 15 % angett att lönen i förhållande till andra sjuksköterskor helt 

eller till stor del lett till att de slutat. Vid en jämförelse av åldersgrupperna i vår studie 

har 40 % angett att de slutat huvudsakligen på grund av låg lön/löneutveckling i 

åldersgruppen 20–40 år, medan enbart 25 % i åldersgruppen 40 och uppåt angett detta 

som huvudsaklig orsak at sluta. Dessa resultat går hand i hand med SCB 2017:3 där 35 

% i av sjuksköterskorna i gruppen under 40 år har angett lön som orsak att sluta arbeta 

inom vården medan enbart 20–25 % i åldersgruppen 40 och uppåt har angett samma 

orsak. Författarna vet inte om det är en generationsfråga att lämna sitt arbete på grund 

av missnöje med lönen eller om det är så att med längre arbetsliv förbättras 

lönesituationen. Av denna studie kan författarna även se att nästan hälften (44,8 %) av 

sjuksköterskor som arbetat 0-10 år slutar på grund av låg lön/löneutveckling medan 

enbart 15,4% av de som arbetat över 10 år slutar av samma orsak. I denna studie går det 

att slutligen se att 88 % angett att de är missnöjda (1 eller 2 på en skala av 5) med sin 

lön som sjuksköterska.  
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Ledarskap 
Tuckett et al., (2015) beskriver bristande förståelse och återkoppling för det arbete som 

sjuksköterskorna utför, att ”ingen bryr sig”. Detta är enligt Tuckett et al., (2015) en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor lämnar sin arbetsplats. Vidare beskriver 

Hayward et al., (2016) att brist på stödjande ledarskap kan leda till att sjuksköterskor 

väljer att byta arbetsplats. En ledning som inte lyssnar och stödjer sin personal kan leda 

till försämrad självkänsla och förlorat självförtroende hos personalen (Hayward et al., 

2016), även Dellve och Eriksson (2016) rapporterar att avsaknad av hörsamhet från chef 

och ledning kan leda till psykisk ohälsa. I denna studie kan vi se att en tredjedel uppger 

bristande ledarskap som huvudsaklig orsak att sluta och ytterligare en tredjedel anger 

frustration och vanmakt över arbetssituationen som huvudsaklig orsak. Det är möjligt 

att en stor arbetsplats såsom ett länssjukhus har små möjligheter lyssna och anpassa sig 

till de anställda. Dock visar Lindqvist et al., (2015) att nöjdheten hos sjuksköterskor inte 

skiljer sig nämnvärt mellan stora och små sjukhus i Sverige.  

 

 

Övertid 
Beordrad övertid är en anledning till missämja och skapar frustration och osäkerhet i 

arbetsgruppen, att 9,5 % (n = 4) har angett detta som huvudsaklig orsak till att sluta 

anser författarna är ett stort arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren har rätt att leda och 

fördela arbetet och övertid upp till 200 timmar kan fördelas (Arbetstidslagen 1982:673).  

Att det kommer till en punkt då arbetsgivaren tvingas att beordra sjuksköterskor att 

infinna sig på arbetsplatsen anser vi är olyckligt och leder uppenbarligen till att 

anställda väljer att sluta och lämnar vakanser efter sig. 

 

 

Vad väljer de att göra idag? 
I resultatet går det att se 9,5 % (n = 4) har lämnat sitt arbete som sjuksköterska till 

förmån för annan verksamhet, detta att jämföra med SCB 2017:3 där 8 % ägnar sig åt 

andra yrken utanför vård och omsorg. Av de sjuksköterskor som slutar arbeta inom vård 

och omsorg är det vanligaste att arbeta med antingen organisation och utveckling 

alternativt lärare vid antingen universitet och högskola eller yrkesämnen på 

gymnasienivå (SCB 2017:3). Med andra ord så torde inte uppgifterna om att 85 % av 

arbetsgivarna har problem med att rekrytera yrkeserfarna grundutbildade sjuksköterskor 

(SCB 2017) bero på att sjuksköterskor lämnar yrket utan snarare brist på utbildade 

personer. Bedömningen är också att behovet av grundutbildade sjuksköterskor kommer 

att öka under de närmaste åren (SCB 2017). Då det idag förefaller vara populärt att 

utbilda sig till sjuksköterska med relativt höga intagningsbetyg (Universitet och 

högskolerådet 2016) och under en på tio byter arbete helt, förfaller problemet ligga i för 

få utbildningsplatser och utfärdade legitimationer. 
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Vid en jämförelse av varför sjuksköterskorna i denna studie slutar arbeta på SÄS kan 

författarna se klara likheter med SCB 2017:3 där sjuksköterskor som slutar arbeta inom 

vården helt och hållet anger samma frekvent förekommande orsaker till att sluta. 

Sjuksköterskorna anger arbetsmiljö, lön, arbetstider och arbetsbelastning som vanligaste 

orsakerna i båda grupperna. Detta kan tala för att det inte är en omöjlighet att 

sjuksköterskeyrkets tid som kall är över och att arbeta som någonting annat än 

sjuksköterska bara är ett byte av arbete. Det författarna dock kan se i denna studie är att 

de som slutat arbeta inom vården helt och hållet rankar arbetsbelastningen som 

signifikant tyngre vilket kanske kan förklara varför de söker sig ifrån vården. 

 

 

De som slutat på grund av hög arbetsbelastning 
Vid den fördjupade analysen av de sjuksköterskor som slutat på grund av hög 

arbetsbelastning framkommer en bild av någon som har haft det tungt på arbetet. De 

upplever en hög arbetsbelastning och att arbetsuppgifterna ligger utanför deras 

kompetens, de är missnöjda med det arbete de utför och upplever inte att vården lever 

upp till god standard. Vidare upplever de att den psykiska belastningen är svår att 

hantera och en arbetssituation som inte går att påverka.  

 

 

Denna arbetssituation skulle kunna förklaras av hög patientbeläggning/överbeläggning 

och patienter som placeras på vårdavdelningar som ej är avsedda för deras åkommor 

(utlokaliserade). Hög arbetsbelastning och nya arbetsuppgifter i form av patienter från 

andra specialiteter. Otillräcklighet att utföra ett gott arbete då patienterna är fler än vad 

som mäktas med. Detta kan upplevas som stressande och psykiskt belastande och en 

arbetssituation som inte går att påverka då det gäller akut sjuka patienter.  

 

 

Socialstyrelsen (2012) beskriver problemet med överbeläggningar och utlokaliserade 

patienter i form av inte bara risker för patienter utan även sämre arbetsmiljö, ökad stress 

och otrygghet. Även Arbetsmiljöverket (2012:2) beskriver dessa problem 2012 i en 

nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården. Vidare beskrevs ett arbete 

med att minska riskerna för hög arbetsbelastning och psykiska påfrestningar. Vid 

tillsynen upptäcktes då sådana brister att arbetsmiljöverket ställde krav på bättring i hos 

90 % av sjukhusen. Problemet kvarstår även 2016 och i en rapport för att beskriva det 

samlade kunskapsläget i hur landsting och kommuner hanterade överbeläggningar och 

utlokaliserade patienter publiceras av SKL (2016). Vid en översyn av överbeläggningar 

under 2017 kan författarna se att SÄS ligger väl över riksgenomsnittet under 2017 vad 

gäller både överbeläggningar och utlokaliserade patienter (SKL 2018). Dock är detta ett 

nationellt problem med ökande överbeläggningar och utlokaliserade patienter under 

2017 (Socialstyrelsen 2017).  
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Metod diskussion 
Då studiens syfte är att ta reda på varför sjuksköterskor slutar på SÄS har vi valt att 

skicka enkäten till sjuksköterskor som slutat på SÄS under 2017. De som slutat på 

grund av ålderspension har exkluderats då de inte är intressanta för studiens syfte. 

Sjuksköterskor med vidareutbildning har även exkluderats i syfte att få fram en 

homogen grupp med liknande arbetsuppgifter. Kvar fanns grundutbildade 

sjuksköterskor som valt att avsluta sin anställning på SÄS under 2017. Dessa är en stor 

grupp i sjukhusets kärnverksamhet. 

 

 

Då beslutet att avsluta sin anställning redan är taget vid urvalet av respondenter 

föreligger aldrig några oklarheter i frågan om huruvida de önskar sluta eller ej. 

Författarna tvingas aldrig reflektera över respondenternas intentioner när det kommer 

till att sluta eller ej.  

 

 

Studien hade kunnat genomföras i form av intervjuer men då hade man riskerat att 

förlora bredden i undersökningen då det enbart hade getts utrymme att intervjua ett fåtal 

sjuksköterskor (Eliasson, 2006, s 30). Vidare förelåg det praktiska problem då målet var 

att informanterna skulle förbli anonyma. Risken hade även varit att enbart de mest 

engagerade hade ställt upp på en intervjusituation och så kallat bekvämlighetsurval 

skulle riskera att resultatet blivit snedvridet och missvisande (Polit & Beck, 2016, s 

492). 

 

 

Då författarna ej kunnat finna en enkät som svarade upp mot studiens syfte inom ramen 

av arbetets omfattning valde författarna att konstruera en egen enkät. Kraven var att 

enkäten skulle svara på syftet utan att vara onödigt lång och därigenom riskera att 

minska svarsfrekvensen. Vid utformning av enkäten lades stor vikt på användande av 

metodliteratur, detta då Ejlertsson (2014) menar att det krävs stor erfarenhet vid 

konstruerande av en kontrollerad enkät.  

Vid enkätstudie finns det alltid risk för missförstånd (Eliasson, 2006), därför har 

författarna bifogat kontaktuppgifter i följebrevet om det skulle uppstå några oklarheter 

angående undersökningen eller enkäten. Genom att ha en egenkonstruerad svarsenkät 

kan det vara en fördel då frågorna riktar sig till att besvara studiens syfte. Samtidigt 

ökar risken för missförstånd och frågorna kan ha en låg reliabilitet och validitet 

(Henricson, 2017, s 123; Ejlertsson, 2014, s 8). 

 

 

För en högre procentuell svarsfrekvens rekommenderar Henricson (2017, s 128) två 

påminnelser till respondenterna. Emellertid kunde detta inte genomföras då 

informanternas integritet prioriterades och författarna av sekretess skäl inte hade 
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tillgång till adresser och namn på de svarande. Då det inte sker någon kontakt mellan 

författarna och respondenterna minskar risken för att svaren färgas av författarna. 

Risken att de svarar det som de tror författarna vill höra minskar då kontaktytor är små 

mellan författarna och respondenterna, både fysiskt och informationsmässigt 

(Henricson, 2017, s 126). 

 

 

Då undersökningen skickades ut via post fanns det redan från början en stor risk för låg 

svarsfrekvens. Författarna vidtog de åtgärder som ansågs möjliga för att minska 

bortfallet. Enkäten som konstruerades gjordes kort och tydlig samt med högskolans 

emblem på brevhuvudet, det framgick också namn och kontaktuppgifter på följebrevet 

för ökad trovärdighet (Polit & Beck, 2016, s 281; Ejlertsson, 2014, s 99). Den slutgiltiga 

svarsfrekvensen blev 55 % (n = 42) och ligger inom ramarna för vad författarna kan 

förvänta sig. Den önskade svarsfrekvensen hade varit 65 % för låg risk för vinkling av 

svaren (Polit & Beck, 2016, s 281). 

 

 

Författarna valde att inte genomföra en jämförande studie med de sjuksköterskor som 

arbetar kvar på SÄS då dessa skulle färgas av dagens situation och resultaten inte skulle 

kunna vara helt jämförbara. Vidare rymdes det inte inom studiens tidsram.  

 

 

Studiens frågor som besvarats utifrån en likertskala redovisas inte enbart deskriptivt då 

frågorna ej är reliabilitetstestade, ej heller kontrollerade för validitet (Eliasson, 2006, s 

16-17; Henricson, 2017, ss 133-135) Författarna har dock valt att genomföra en 

jämförelse mellan grupper som slutat av olika orsaker i syfte att se skillnader i 

gruppernas upplevelse av arbetet på SÄS. Då båda grupperna svarat på samma enkät 

inom samma tidsspann anser författarna att de är jämförbara. 

 

 

SLUTSATSER 

Att studien riktar sig till sjuksköterskor som verkligen har slutat ger denna 

undersökning en särställning eftersom liknande undersökningar normalt sett undersöker 

”avsikter att lämna” i förhållande andra parametrar. Denna undersökning kan därför 

bidra med ny kunskap till ett område som vården inte vet så mycket om.  

 

Resultaten från den här studien visar att orsakerna till att sjuksköterskor slutat på SÄS 

under 2017 i första hand beror på; hög arbetsbelastning, tungt arbete, samt att 

sjuksköterskorna upplevde att deras arbete låg utanför deras kompetensområde. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de inte kunde påverka situationen på arbetsplatsen 
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vilket skapade ett missnöje med arbetet, psykisk belastning samt en känsla av att man 

levererade sämre vård. Näst största anledningen till att sjuksköterskorna slutade var 

upplevelsen av låg lön och löneutveckling. Tidigare studier i området har inte kunnat 

visa så tydligt på löneaspekten som orsak till att sjuksköterskor slutat sitt arbete. Andra 

orsaker som kom fram i studien var att sjuksköterskorna slutade på grund av bristande 

ledarskap och en känsla av att inte bli sedd samt arbetstider. Många av sjuksköterskorna 

valde att fortsätta sin sjuksköterskekarriär för en annan arbetsgivare. Överbeläggningar 

och utlokaliserade patienter skapar en hög arbetsbelastning och psykisk påfrestning hos 

personalen. Det är ett återkommande problem på SÄS och inom den svenska 

vårdapparaten som även Socialstyrelsen (2012) tar upp. Det är viktigt att det inom en 

snar framtid görs en översyn över vårdsystemet i Sverige, då färre vårdplatser kommer 

ge fler överbeläggningar och fler sjuksköterskor kommer söka sig bort från den 

pressande sjukhusvården vilket kommer leda till fler stängda platser. 

 

Fortsatt forskning om hur Sverige ska lösa vårdkrisen och sjuksköterskebristen vore ett 

steg i rätt riktning. Även forskning kring hur organisationer kan förbättra arbetsmiljön 

för sjuksköterskor under hård arbetsbelastning kan skapa en förståelse för deras 

arbetsmiljö och leda till att sjuksköterskor väljer att stanna i sin yrkesroll på samma 

arbetsplats.  

 

Kliniska implikationer 

Då enbart en av tio sjuksköterskor lämnar vården för annan verksamhet och det är svårt 

för samtliga arbetsgivare att rekrytera sjuksköterskor får blicken riktas mot 

pensionsavgångar och sjuksköterskeutbildningen. I framtiden är det nog oundvikligt att 

arbetslivet förlängs men detta borde bara ge marginella effekter. När det kommer till 

sjuksköterskeutbildningen är det flera sökande på varje utbildningsplats över hela landet 

(Antagning 2018) så sjuksköterskeyrkets popularitet förefaller inte vara problemet och 

kvar blir lösningen att tillsätta fler utbildningsplatser eller omorganisera vården. På kort 

sikt handlar det om att tillse att vårdavdelningarna är adekvat bemannade utifrån den 

arbetsbörda de bär. Annars föreligger risken att ytterligare sjuksköterskor byter 

arbetsplats och organisationer hamnar i en nedåtgående spiral av vakanta tjänster, hög 

arbetsbelastning och osäkerhet. 
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Bilaga 1 

 
 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 
 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser magisterprogram i hållbar och hälsofrämjande 

ledarskap inom vård och omsorg. 

 

Vi skriver nu vår magisteruppsats, och med bakgrund av den stora sjuksköterskebristen 

i Sverige och inte minst på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) så vill vi nu studera varför 

sjuksköterskor väljer att avslutat sin anställning. 

 

Då ni under 2017 avslutat er anställning på SÄS önskar vi att ni svarar på vår enkät. 

Enkäten går ut till samtliga grundutbildade sjuksköterskor som slutat på SÄS under 

2017. 

 

Vi har sammanställt ett kort frågeformulär och bifogat ett svarskuvert. 

Det skulle betyda jättemycket för oss om ni vill fylla i frågorna och skicka tillbaks till 

oss. 

 

Vår förhoppning med studien är att ge lite större klarhet i hur organisationen kan 

förbättra tillvaron för oss sjuksköterskor. 

 

Alla personuppgifter kommer att hanteras fullständigt konfidentiellt. Vi vet inte vem ni 

är och vi kommer inte lämna ut några identifierbara svar till SÄS. 

 

Besvara antingen enkäten i pappersform och skicka in med det bifogade svarskuvertet 

eller via webben, sida och ID nummer står längst upp på enkätens förstasida. 

 

 

 

Väl mött Frida Johansson & Johan Floren 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på ”fxxxxxxxx@gmail.com" 

Eller dagtid på telefon 07xxxxxxxxxx 

Handledare: Göran Jutengren ”goran.jutengren@hb.se" 

 

mailto:fxxxxxxxx@gmail.com
mailto:goran.jutengren@hb.se


 

 

Bilaga 3 
 

 

Du kan även att fylla i enkäten Sjuksköterskebrist via nätet, gå in via 

Https://goo.gl/forms/4AdT5tuP7NJZjU9b2   

Det är då viktigt att ni fyller i följande ID nummer ssk……. detta för att vi skall kunna undvika dubbla 

eller obehöriga svar på enkäten. 

 

Gradera påståendena utifrån hur du upplever att de stämde för dig under din sista tid på Södra Älvsborgs 

sjukhus. Markera en siffra mellan ett och fem där fem är instämmer helt och ett instämmer inte alls.  

 

 

 

1.  Kön  Man O 

   Kvinna O 

 

 

2.  Ålder 20-30 O 

   31-40 O 

   41-50 O 

   51-60 O 

   61 + O 

 

 

3.  Hur länge har du arbetat som sjuksköterska (år)? 

 

   0-5 O 

   6-10 O 

   11-15 O 

   16-20 O 

   21 + O 

 

 

4.  Arbetsbelastningen har varit lagom stor. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

5.  Arbetsledningen har fungerat väl. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

6.  Jag har haft bra stöd från mina kollegor. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

 

 

https://l.messenger.com/l.php?u=https%253A%252F%252Fgoo.gl%252Fforms%252F4AdT5tuP7NJZjU9b2&h=ATPfe7W0o1uXSAlJ1DcV06Ygz9dYA3piVJH6QFh7ChUHlMBKxMZB_oOCMgiFd-RF1cfODrhlhGj4HIRtpMQmuMSZIY4peP7pHc7FTTX_rM2yplJnF-Npla1Qup421qhP28pOrkjbfFVfYdLkcIo


 

 

 

7.  Det har varit god trivsel på min arbetsplats. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

8.  Jag har haft tillräckliga kunskaper föra att kunna göra ett gott och säkert 

arbete. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

9.  Jag är stolt över den vård vi tillhandahöll på min arbetsplats. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

10.  Den vård som tillhandahölls levde upp till god standard. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

11.  Den psykiska belastningen har varit hanterbar. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

 

12.  Den fysiska belastningen har varit hanterbar. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

13.  Jag var nöjd med arbetstiderna och schemaläggningen. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

14.  Jag var nöjd med min lön. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

15.  Jag fick möjlighet till tillräcklig kompetensutveckling. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 



 

 

 

16.  Jag har kunnat påverka min arbetssituation. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

17.  Mina speciella yrkeskunskaper har tillvaratagits. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

18.  Arbetet har bidragit till min personliga utveckling. 

 

Instämmer inte alls       1        2        3        4        5        Instämmer helt 

 

 

19.  Min huvudsakliga sysselsättning idag är: 

 

Fortsatt ssk på annan arbetsplats O  

Studier inom vårdsektorn  O 

Studier inom annat område  O 

Arbete inom annat område  O 

Övrigt. _______________________________________________________________ 

 

 

 

20. Huvudsakliga orsaken/orsakerna till att  

jag slutade på SÄS var: 

____________________________________________________ 

  

 ________________________________________________________

  

 

 _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


