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Sammanfattning    
 
Bristen på specialistsjuksköterskor leder till växande vårdköer, uppskjutna operationer 
och stängda vårdplatser. Det är även ett bekymmer ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 
specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och intensivvård stannar kvar på sin 
arbetsplats. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes. Totalt intervjuades tio 
specialistsjuksköterskor i två större städer på två olika sjukhus. Data bearbetades med 
en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra övergripande kategorier och 
åtta subkategorier. Resultatet i denna studie visar att det var viktigt för informanterna att 
arbetet var meningsfullt, hade betydelse och att arbetsinsatsen gjorde skillnad. 
Uppskattning och bekräftelse från kollegor, möjlighet till utveckling och att arbeta med 
förbättringar var av betydelse. Balans mellan arbete och privatliv samt möjlighet att 
kunna påverka sitt schema var också bidragande faktorer till att de stannade kvar på sin 
arbetsplats.  
	
	
Nyckelord:  Hållbar kompetensförsörjning, arbetsmiljö, specialistsjuksköterskor, 
hållbart arbetsliv, kollegor, utvecklingsmöjligheter, arbetsvillkor. 
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INLEDNING	
Utredningar och arbetsgivare påtalar bristen på sjuksköterskor och då framför allt 
bristen på specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskorna bedriver den avancerade 
omvårdnaden och deras kunskap behövs för att sjukvården ska bedrivas på ett jämlikt 
och säkert sätt. Bristen på specialistsjuksköterskor leder bland annat till växande 
vårdköer, inställda operationer och stängda vårdplatser. För att behålla 
specialistsjuksköterskorna inom akutsjukvården krävs det åtgärder både kort- och 
långsiktigt för att öka yrkets attraktivitet, enligt Specialistsjuksköterskeutredningen 
(2018). Risken finns annars att värdefull kompetens försvinner och det kan ta år att 
bygga upp enhetens kompetens igen.  Det är därför av intresse att studera vilka faktorer 
som bidrar till att specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och intensivvård 
stannar kvar på sin arbetsplats. Förhoppningen är att resultatet visar faktorer som kan 
hjälpa första linjens chefer inom specialistvården att arbeta vidare med att förbättra 
arbetsvillkor för specialistsjuksköterskor och genom den kunskapen kunna behålla dem 
och deras kompetens i akutsjukvården, samt attrahera nya medarbetare. 
 

BAKGRUND	

Specialistsjuksköterska inom anestesi- operation- och intensivvård	
Specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001. Specialistsjuksköterskor 
inom anestesi- operation- och intensivvård arbetar i den högteknologiska vården 
(Specialistsjuksköterskeutredningen 2018). Anestesisjuksköterskan och 
operationssjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienten före och under 
operationen. Efter operationen kan det vara både anestesisjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor som sköter den postoperativa omvårdnaden och 
övervakningen. Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens säkerhet, 
positionering på operationsbordet och aseptiken inne på operationssalen. 
Anestesisjuksköterskan har ansvar för övervakningen av vitala parametrar såsom 
andning och cirkulation under operationen. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för 
övervakning och omvårdnaden av svårt sjuka och nyopererade patienter. 
Specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och intensivvård vårdar ofta patienter 
med svåra eller livshotande skador och sjukdomar (Specialistsjuksköterskeutredningen 
2018). Gemensamt för de tre specialistsjuksköterskeinriktningarna är att de är en del av 
ett multiprofessionellt team, där det är viktigt att kunna samverka och prioritera vid 
akuta situationer. Specialistsjuksköterskorna inom anestesi- operation- och intensivvård 
ska enligt kompetensbeskrivningen kunna bedriva förbättringsarbete, antingen 
självständigt eller tillsammans med andra (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
& Svensk sjuksköterskeförening 2012a; Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 
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Svensk sjuksköterskeförening 2012b; Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 
sjuksköterskeförening 2011). 
 

Bristen på specialistsjuksköterskor 	
Behovet av personal till hälso- och sjukvården kommer öka, då befolkningen blir äldre 
och ökar i antal samtidigt som fler av de anställda når pensionsålder 
(Folkhälsomyndigheten 2019; Statistiska Centralbyrån (SCB) 2019; Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 2014). Befolkningsökning medför också ett ökat 
behov av specialistsjuksköterskor, men enligt SCB (2017) så utbildas inte tillräckligt 
många nya per år för att täcka det kommande behovet. Enligt en undersökning om 
tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper som utförts av Socialstyrelsen 2017 
uppger nästan 90 % av arbetsgivarna att det råder brist på specialistsjuksköterskor inom 
anestesi- operation- och intensivvård. Brist på sjuksköterskor ger konsekvenser såsom 
en ökad belastning på de befintliga sjuksköterskorna, ökad risk för vårdrelaterade 
skador och längre vårdtider (Gardulf et al. 2008; Socialstyrelsen 2018). Den ökade 
belastningen på sjuksköterskorna med extra arbetspass för att täcka luckor i schemat 
leder därmed till minskad möjlighet för återhämtning. När sjuksköterskorna inte har 
möjlighet till återhämtning leder det till stress vilket kan öka risken för att misstag 
begås. Brist på personal kan också leda till att patienter placeras på vårdavdelningar 
med andra medicinska inriktningar, vilket medför en ökad risk för misstag 
(Socialstyrelsen 2018). 

  
Modell för att behålla personal 
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar i form av personal- och kompetensbrist och 
ett nytänkande behövs för att behålla och rekrytera personal (Palm Ernsäter 2018). 
Sjukvården behöver hitta andra modeller och vara nytänkande i hur arbetet organiseras 
för att kunna behålla och rekrytera sjuksköterskor framöver (Palm Ernsäter 2015). 
Magnetmodellen skulle kunna vara en modell som kan påverka möjligheten till 
kompetensförsörjning framöver. En grupp forskare undersökte under 80-talet varför 
vissa sjukhus lyckades behålla och rekrytera personal bättre än andra. Då utvecklades 
Magnetmodellen som idag är vedertagen i USA (Smith 2014). Modellen bygger på 14 
olika faktorer, ledarskap, medarbetarnas arbetsvillkor och möjlighet till 
kompetensutveckling, omvårdnadsarbete och dess kvalitet, konsultations- och 
stödresurser, autonomi, vårdplanering, sjuksköterskor som handledare/lärare, synen på 
omvårdnad, teamarbete och professionell utveckling (Palm Ernsäter 2015). 	
 	
Magnetmodellens styrka är att den stödjer teamarbetet och att vården är 
personcentrerad. Det leder till en god vårdkvalitet, hög effektivitet och nöjda patienter 
(Smith 2014). Dess dragningskraft kommer av gott ledarskap i omvårdnaden där det 
finns en omvårdnadsmodell, struktur i organisationen med tydlig chefsroll, god 
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medarbetarpolicy och möjlighet till personlig kompetensutveckling samt återkoppling 
av kvalitetsarbete (Bergquist, Hollman Frisman & Kvarnström 2017). Implementering 
av magnetmodellen kräver en satsning där det är viktigt att alla delar i den används för 
att den ska ge effekt. Magnetmodellen kan resultera i engagerade och 
omvårdnadskunniga ledare som prioriterar kompetensutveckling inom 
omvårdnadsområdet, som i sin tur leder till en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter 
och en bättre ekonomi (Palm Ernsäter 2018). När magnetmodellen används inom 
sjukvården identifieras problemområden inom organisationen och förbättringsåtgärder 
genomförs. Det kan vara organisatoriska, interpersonella eller ekonomiska som kan 
utgöra en grund för irritation och genom att kontinuerligt arbeta bort dessa ökar trivseln 
hos medarbetarna. Den leder även till en bättre ekonomi. Sjuksköterskan är den som har 
bäst insikt i organisationen och därför den som är bäst lämpad som chef och 
genomförare i en organisation som använder sig av magnetmodellen. Genom att arbeta 
utifrån den befinner sig organisationen ständigt i en process av förändring som är 
nödvändig för en hållbar organisation (Doucette 2011).	

 
Faktorer av betydelse för att minska personalomsättning 	
Enligt World Health Organization (WHO) är motivation och tillfredsställelse två av de 
viktigaste faktorerna för att lösa bemanningsfrågan inom hälso- och sjukvården i 
framtiden både vad gäller att behålla och rekrytera personal (WHO 2016). 	
 	
Motivationsforskaren Herzberg (1993) menar att det finns flera motivationsfaktorer för 
arbete. Det kan vara att arbetsuppgiften eller arbetets innebörd är intressant. Det kan 
även vara resultatet av ett utfört arbete, dvs. arbetsprestationen. Utvecklingsmöjligheter 
som innebär en chans till utbildning och personlig utveckling. Medarbetarens kontroll 
över den egna arbetssituationen. Den uppskattning medarbetaren får från chefer och 
kollegor för det arbete som utförts, men det kan även vara en befordran. Om det finns 
motivationsfaktorer skapas trivsel i arbetet vilket leder till en ökad arbetsmotivation.	
	
Herzberg (1993) beskriver även hygienfaktorer. Hygienfaktorer är de faktorer som 
påverkar medarbetarens inställning till- och känslan för sitt arbete. De kan inte skapa 
motivation, men om de saknas skapas vantrivsel. Exempel på hygienfaktorer kan vara 
att ha en status som person, den informella statusen, som inte är kopplad till yrkestitel. 
Hur de olika relationerna på arbetet fungerar med chefer och relationen medarbetare 
emellan, men även känslan av att vara rättvist behandlad, både utifrån person och 
arbetsinsats. Den ekonomiska ersättningen såsom lön för det utförda arbetet. Hur 
arbetsförhållanden ser ut utifrån företagets policy och hur företaget arbetar. Om 
medarbetaren känner sig övervakad av sin chef, eller om medarbetarens privatliv 
påverkas av arbetet. Hygienfaktorerna i sig är inte motiverande, men påverkar hur 
medarbetaren trivs på arbetsplatsen. Om de påverkar den anställde negativt och i en, 
enligt den anställde i för hög grad, försvinner motivationen för arbetet.	
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Arbetsmiljö 

I AFS 2015:4 § 9 står att arbetsgivaren ska anpassa resurserna efter de krav som finns i 
arbetet. Resurser och arbetsmängd bör vägas mot varandra så att det finns en rimlig 
fördelning. Arbetsgivaren bör därför vara vaksam på tecken på ohälsosam 
arbetsbelastning. Detta för att kunna göra justeringar genom att t.ex. öka bemanningen 
eller ändra arbetssätt. Som arbetsgivare är det därför viktigt att bedriva ett ledarskap 
som gör det möjligt för medarbetare och chefer att kunna uppmärksamma och påtala för 
arbetsgivaren om det råder obalans mellan befintliga resurser och arbetsmängd. Enligt 
Tourangeau, Thomson, Cummings och Cranley (2013) så var de två viktigaste sakerna, 
som avgjorde om sjuksköterskor inom akutsjukvården valde att stanna kvar på sin 
arbetsplats att de hade en rimlig arbetsbörda och ett rimligt antal patienter per 
sjuksköterska. Hultberg et al. (2018) menar att patientsäkerhet hängde ihop med att 
personalen hade ett gott förtroende för sin chef, att det fanns ett gott förhållande mellan 
kollegorna, att arbetet gav ett psykosocialt utbyte samt att kraven i arbetet var 
hanterbara. För att motverka att arbetsbelastningen blev för hög vid arbetstoppar var det 
viktigt med en god resursnivå eftersom efterfrågan på vård och personalresurser ständigt 
varierade. De menar att de faktorer som gynnade arbetsplatsen är just goda resurser och 
en stabil och väl fungerande personalgrupp. Detta tillsammans med en problemlösande 
och stöttande chef, en hanterbar arbetssituation, tillsammans med en miljö där 
medarbetarna stöttar och lär av varandra, goda patientrelationer, ändamålsenliga lokaler 
med bra fungerande datasystem och rätt utrustning. 	
	
Känslan av sammanhang (KASAM) på arbetsplatsen är viktig (Hultberg et al. 2018). 
KASAM är ett begrepp som utgår ifrån Antonovsky (2005) salutogena teori om hälsa, 
fokus är vad som främjar hälsa. Antonovsky menar att KASAM kan hjälpa till att 
uppleva och hantera omgivningen. KASAM delas in i tre delar, dessa är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet går ut på att skapa den förståelse som 
behövs för att människor ska känna sig trygga. De vet vilka krav som finns och hur 
dessa ska hanteras. Medarbetare behöver ha en förståelse för sammanhanget för att 
kunna se och prioritera vad som är viktigast. Arbetsplatsens begriplighet kan stärkas 
genom god information och öppen kommunikation med återkoppling. Med hanterbarhet 
avses de resurser och förmågor som finns hos människan och dess omgivning. 
Hanterbarheten ökar genom socialt stöd och inflytande, men även en fungerande 
organisation där det finns tydliga ansvarsområden och roller. Människan har sedan 
tidigare med sig erfarenheter och verktyg som påverkar hur situationen upplevs. 
Meningsfullhet innebär den känsla som infinner sig och i vilken utsträckning det 
upplevs att det är värt att engagera sig i något. På arbetet ingår medarbetarna i ett 
sammanhang och det är grundläggande för känslan av meningsfullhet (Antonovsky 
2005). 
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Social arbetsmiljö	
Studier visar att kollegornas betydelse var en av de viktigaste faktorerna för att stanna 
kvar på sin arbetsplats (Van Osch, Scarborough, Crowne, Wolff & Reimer-Kirkham 
2018; Tourangeau, Cummings, Cranley, Ferron & Harvey 2009). Det var också av vikt 
att sjuksköterskorna kände sig hörda, respekterade och uppskattade av sina kollegor 
(Van Osch et al. 2018).  Detta styrks även i Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström och 
Muntlin Athlin (2019) studie om vad som fick sjuksköterskor att stanna kvar på sin 
arbetsplats där de kom fram till att ett kollegialt stöd, såsom möjligheten att kunna ställa 
frågor och diskutera med andra sjuksköterskor och att tillsammans med läkare ha en 
kontinuerlig dialog. Att sjuksköterskorna blev respekterade för den kunskap och 
kompetens de besitter var viktigt, detta hade stor betydelse för att sjuksköterskorna 
skulle stanna kvar på sin arbetsplats. Sjuksköterskor och undersköterskor som upplevde 
att det fanns ett bra teamarbete kände större arbetsglädje och engagemang vilket enligt 
Trybou, Malfait, Gemmel och Clays (2015) gjorde att de var mindre benägna att säga 
upp sig. Små enkla saker som att hälsa på varandra och säga tack efter arbetspasset var 
saker som bidrog till känslan av samhörighet kollegor emellan. Denna samhörighet 
bidrog till en stabilitet i personalgruppen som ledde till en känsla av välmående och 
trygghet hos specialistsjuksköterskorna (Arakelian, Rudolfsson, Rask-Andersen, 
Runeson-Broberg & Wålinder 2019). 	
 	
Ahlstedt et al. (2019) studie visade också på vikten av att sjuksköterskorna kunde arbeta 
självständigt, driva arbetet framåt och kunde lösa komplexa situationer med logistiska 
problem eller patienter. Sjuksköterskorna blev då motiverade av sin arbetssituation och 
kände mening med sitt arbete. Detta gjorde att de kände sig kompetenta.	
 

Hållbart ledarskap 	
Enligt Hultberg (2018) är ett hållbart ledarskap, ett ledarskap som möter de dagliga 
behoven med de resurser som finns, utan att riskera ohälsa. I det hållbara ledarskapet 
finns en balans mellan resurser och resursförbrukning. Det ska strävas efter en balans 
där möjlighet till utveckling ska finnas. Dellve och Eriksson (2016) skriver att ett 
hållbart ledarskap är när ledaren ger sina medarbetare förutsättningar som passar den 
enskilda individen. Det kan t.ex. vara att medarbetaren själv utformar sitt arbete så att 
det passar medarbetaren inom verksamhetens ramar. Om medarbetaren skapar goda 
relationer till kollegor och andra arbetsrelaterade kontakter så kan medarbetaren bättre 
använda de resurser som finns. En viktig del i att verksamheten utvecklas är att 
medarbetaren vill anta utmaningar och vet att det den gör är meningsfullt. 	
 	
Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll och stödmodell beskriver hur yttre krav i 
förhållande till upplevd kontroll och det stöd som finns, kan skapa stress om det inte 
finns en balans. Krav i arbetet kan vara sådant som kommer från organisationen såsom 
krav på flöden och produktion. Krav kan däremot också vara stimulerande och leda till 
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utveckling och ge tillfredsställelse. Kontroll är till exempel den kompetens som 
medarbetaren har och om det finns möjlighet för medarbetaren att fatta beslut. Brist på 
kontroll kan vara otydliga arbetsuppgifter eller krångliga IT-system som försvårar för 
medarbetaren. Stöd är de resurser som medarbetaren har i form av stöd av chefer och 
medarbetare. Om det råder balans mellan krav, kontroll och stöd så kan arbetet leda till 
en positiv spiral med arbetsengagemang som leder till utveckling för individen och 
verksamheten. Ledaren behöver enligt Dellve och Eriksson (2016) känna till risker i 
verksamheten och arbeta för att eliminera dem för att kunna tillhandahålla en hållbar 
psykosocial arbetsmiljö. 	
 	
Hultberg (2018) poängterar att stressade ledare påverkar medarbetarna negativt och 
därför är ett hållbart ledarskap, ett ledarskap där ledaren har goda förutsättningar att 
forma en hälsosam arbetsplats som inspirerar medarbetarna att vara med och påverka 
arbetsplatsens kultur genom att visa omtanke och hjälpa dem att se en mening i arbetet 
och möjliggöra deras egenkontroll. Cowden, Cummings och Profetto-McGrath (2011) 
studie visar att ledare som tog tillvara sjuksköterskornas tankar, synpunkter och 
involverade dem i beslut hade bättre förutsättningar att behålla sin personal. Enligt Van 
Osch et al. (2018) var ledarna direkt avgörande om personalen valde att stanna kvar på 
sin nuvarande arbetsplats eller ej. Det var viktigt att ledarna var tillgängliga och visade 
personalen att de var viktiga både som personer och i sin yrkesprofession. Vikten av att 
finnas till hands och vara synlig som ledare påvisas också i Arakelian et al. (2019) 
studie.  Enligt Van Osch et al. (2018) var det viktigt att ledarna engagerade sig i 
avdelningen och att de fanns en tydlig och rak kommunikation mellan personalen och 
ledarna. 	
 	
Hultberg et al. (2018) lyfte också vikten av att ledningen och de anställda hade samma 
målbild om vad som ingick i arbetet. Det var viktigt att chefen tillsammans med de 
anställda diskuterade lösningar på problem och hade långsiktiga problemlösande 
strategier och att det fanns en tydlig och individanpassad arbetsfördelning. Ahlstedt et 
al. (2019); Arakelian et al. (2019); Eltaybani, Noguchi-Watanabe, Igarashi, Saito & 
Yamamoto-Mitani (2018); Gardulf et al. (2008) studier visar alla på vikten av att 
cheferna gav sjuksköterskorna möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, möjlighet att 
studera och göra karriär. Enligt en studie av Gardulf et al. (2008) om vilka faktorer som 
bidrar till arbetstillfredsställelse bland svenska sjuksköterskor så var möjligheten att 
utvecklas i sin yrkesroll, möjlighet till karriär samt den psykosociala arbetsmiljön de 
viktigaste faktorerna. 	
 	
I Arakelian et al. (2019) studie tyckte specialistsjuksköterskorna det var viktigt att 
ledaren hade samma profession för att kunna förstå deras behov. De påpekade också 
vikten av en human ledare som hjälpte dem med praktiska saker som schemaläggning 
och dylikt. Rimliga arbetstider med balans mellan jobb och privatliv var enligt 
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McGilton, Tourangeau, Kavcic och Wodchis (2013) en av faktorerna som bidrog till att 
sjuksköterskorna valde att stanna kvar på sin arbetsplats.	
 

PROBLEMFORMULERING	
En stor utmaning för specialistvården och dess ledare idag är att behålla och rekrytera 
specialistsjuksköterskor. Mycket av den forskning som finns idag handlar om varför 
sjuksköterskor har valt att lämna sin arbetsplats. Förhoppningen med denna studie är 
därför att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att specialistsjuksköterskor väljer att 
stanna kvar på sin arbetsplats. Första linjens chefer kan då arbeta med dessa faktorer 
vilket skulle kunna bidra till bättre förutsättningar för att kunna behålla 
specialistsjuksköterskorna på deras nuvarande arbetsplats.  
 

SYFTE	
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 
specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och intensivvård stannar kvar på sin 
arbetsplats. 
 

METOD	

Ansats	
Utifrån en induktiv ansats genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Elo och Kyngäs 
(2008) menar att induktiv ansats är lämplig om den tidigare kunskapen om fenomenet är 
begränsad eller om den tidigare kunskapen är splittrad. Induktiv ansats innebär enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att analysera en text förutsättningslöst. Enligt 
Polit och Beck (2008) behöver författarna vara medvetna om den inverkan som 
förförståelse och egna erfarenheter kan ha vid datainsamlingen och därefter på 
resultatet. 
	

Urval	
Ett strategiskt urval gjordes till studien för att få fram informanter som kunde svara an 
på studiens syfte (Forsberg & Wengström 2016). Verksamhetschefer kontaktades via 
mail och telefon och gav ett skriftligt godkännande för inhämtandet av information 
(Bilaga 1). Därefter hjälpte vårdenhetschefer och verksamhetsutvecklare till med att 
förmedla kontakt mellan informanter och författarna. Inklusionskriterier för studien var 
att deltagarna var legitimerade sjuksköterskor med en specialistutbildning inom 
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anestesi- operation- eller intensivvård. De skulle ha varit verksamma i minst tre år på 
samma arbetsplats. Exklusionskriterier var specialistsjuksköterskor via 
bemanningsföretag som arbetade på de aktuella arbetsplatserna. 
	

Datainsamling	
Data har samlats in via semistrukturerade intervjuer som enligt Polit och Beck (2008) 
passar när informanten ska berätta fritt med egna ord så mycket detaljer de själva vill 
om fenomenet som ska undersökas. Två pilotintervjuer gjordes för att testa frågorna 
(Polit & Beck 2008). En intervjuguide med frågor (Bilaga 2) utarbetades i förväg 
(Kvale & Brinkmann 2015). Även följdfrågor hade förberetts vilket enligt Polit och 
Beck (2008) kan vara bra för att få veta mer om fenomenet. Informanterna kontaktades 
via mail för att bestämma tid och plats. Samtliga intervjuer genomfördes på 
informanternas arbetsplats och de fick själva bestämma tid och plats där de kunde sitta 
så ostört som möjligt vilket enligt Polit och Beck (2008) är att föredra. Intervjuerna 
spelades in efter att godkännande inhämtats av informanterna. De fick både muntlig och 
skriftlig information om studien (Bilaga 3), stödord antecknades under intervjuerna för 
att inte missa viktig information och för att kunna gå tillbaka till dem efter intervjun. 
Intervjuerna spelades in på författarnas mobiler. Intervjuernas längd varierade mellan 
12:32-37:49 minuter. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att intervjuaren är 
uppmärksam och är en god lyssnare för att kunna ställa relevanta följdfrågor, samt är 
uppmärksamma om en fråga redan besvarats. Samma intervjufrågor ställdes till samtliga 
informanter. Förbestämda följdfrågor ställdes vid behov under intervjuerna för att få 
mer utvecklade svar. Författarna avslutade med att fråga om det var något mer som 
informanten ville berätta eller om det fanns frågor som informanten ansåg att författaren 
borde ha ställt. Författarna frågade också om de kunde kontakta informanten om frågor 
uppstod efter intervjun samt uppmanade informanterna om att höra av sig om de kom på 
något mer de önskade framföra (Polit & Beck 2008). Totalt intervjuades tio 
specialistsjuksköterskor i två större städer. Intervjuerna gjordes var för sig av 
författarna, detta på grund av den begränsade tiden, samt att vi bor i olika städer. 
Intervjuerna har genomförts på två olika sjukhus och på kliniker där författarna inte 
själva arbetar då det annars fanns en risk att det skulle kunna påverka informanterna och 
deras svar. 
	

Dataanalys	
Datamaterialet har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) handlar om att granska och tolka texter samt hitta likheter 
och skillnader i de transkriberade intervjuerna. Texterna innehåller ett manifest innehåll, 
vilket är det uppenbara innehållet och ett latent budskap som är det underliggande 
budskapet. Meningsenheter identifierades utifrån innehåll och sammanhang. Med 
meningsenhet avses det som är meningsbärande i texten i förhållande till syftet för 
examensarbetet. Det kan vara ett ord eller en mening som hör ihop med textens innehåll. 
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Det är viktigt att en meningsenhet inte blir för stor eller för liten då det är grunden för 
analysen. Meningsenheter ur materialet identifierades och markerades med färg. Under 
själva analysprocessen kondenserades och abstraherades de olika meningsenheterna, vid 
kondenseringen förkortas texten så att den blir mer lätthanterlig utan att ta bort viktiga 
fakta. Sedan abstraheras texten vilket betyder att den förkortade texten kan kodas utifrån 
innehåll och kan hjälpa forskaren till att se innehållet ur olika synvinklar (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012). Koder kunde sedan identifieras genom att författarna 
gemensamt satt med materialet och diskuterade fram och tillbaka och kom tillslut fram 
till koder som kunde föras ihop till olika subkategorier. Ur åtta subkategorier har de 
med liknande innehåll sedan bildat fyra kategorier. Analysprocessen redovisas nedan i 
tabell 1. Författarna har transkriberat sina egna intervjuer och därefter har båda läst 
igenom de transkriberade intervjuerna flertalet gånger samt lyssnat på intervjuerna, 
detta för att få en känsla för innehållet. Innehållsanalysen har gjorts tillsammans av båda 
författarna. 
	
Tabell 1 Exempel på analysprocess utifrån meningsenheter, kondenserade meningar, 
koder, subkategorier och kategorier.	

Meningsenheter Kondenserade 
meningar 

Koder Subkategorier Kategorier 

”Och jag känner att det jag 
gör, gör skillnad för 
patienterna.” 

Viktigt arbete som 
gör skillnad. 

Viktigt 
arbete 

Känna sig behövd 
och göra skillnad 

Meningsfullt 
arbete 

”Teamarbete, jag upplever 
att det är roligt, utvecklande 
och spännande att jobba som 
ett team. Äh… att man blir 
lyssnad på, att min åsikt 
räknas.” 

Jobba i team och 
att min åsikt 
räknas. 

Respekteras 
i teamet 

En del av ett team Kollegornas 
betydelse 

	

Etiska överväganden	
I studien har de forskningsetiska principer som anges i Helsingforsdeklarationen följts 
(World Medical Association 2013). Vilket innebär omsorg och respekt för individen 
genom att information behandlas konfidentiellt och kravet om informerat samtycke. En 
förfrågan har skickats ut med information om studien till berörda chefer som tillfrågats 
om godkännande för att göra intervjuer med deras medarbetare. De medarbetare som 
själva valde att delta fick information både muntligt och skriftligt (Bilaga 3). 
Informanterna gav sedan sitt muntliga samtycke till att delta i studien och erhöll 
information om informerat samtycke och att de när som helst hade möjlighet att avbryta 
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sin medverkan. Data som samlades in avidentifierades och det var endast författarna 
som hade tillgång till informanternas personuppgifter. Det inspelade materialet förvaras 
hos författarna tills arbetet är godkänt och kommer därefter raderas. Enligt lagen om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) § 6 så behöver inte 
forskning som utförs inom ramen av högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå 
ansöka om etikprövning. 

RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den analys och bearbetning av data som är 
relevant utifrån studiens syfte och frågeställning i fyra övergripande kategorier med åtta 
underliggande subkategorier. Dessa redovisas nedan i tabell 2. 
	
Tabell 2 Presentation av subkategorier och kategorier.	

Subkategorier Kategorier 

Känna sig behövd och göra skillnad   
Meningsfullt arbete 

Känna uppskattning och få bekräftelse 

Behovet att utvecklas  
            Möjlighet till utveckling 

Varierade arbetsuppgifter 

Möjlighet att påverka schemat   
             Anställningsvillkor 

Balans mellan arbete och privatliv 

En del av ett team  
Kollegornas betydelse 

Trygghet och gemenskap 

Meningsfullt arbete	
Informanterna uttryckte i positiva ordalag att de kände att de har ett meningsfullt arbete. 
De belyste känslan av att vara behövd och att deras dagliga arbetsinsats gjorde skillnad 
för patienten och deras anhöriga och gav dem arbetstillfredsställelse. 

Känna sig behövd och göra skillnad                                	
Flertalet av informanterna beskrev att de hade en känsla av att vara behövda i sitt arbete 
och att de var stolta över sin kompetens. De påtalade att genom den kompetens de 
besitter var de med och bidrog till att göra skillnad, både för patienter och anhöriga. 
Detta bidrog till en känsla av tillfredsställelse och meningsfullhet i deras arbete enligt 
informanterna. De påpekade att de vårdade en till två patienter åt gången vilket gjorde 
att de kunde fokusera helt på dem. Informanterna påtalade att när de kände att deras 
arbete gjorde skillnad för patienter och deras anhöriga blev de motiverade att arbeta 
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med att förbättra och utveckla vården. Gemensamt för alla informanter var att de 
beskrev att de kunde sitt arbete, men att de aldrig blir fullärda. Alla informanterna 
påtalade att de var stolta över att arbeta inom specialistvården och kände att de gjorde 
nytta då de var med och bidrog i vården av svårt sjuka patienter.	
	

“Dessutom tycker jag att jag har ett viktigt jobb, det betyder någonting. Jag 
känner mig både uppskattad och behövd.”	

	
Informanterna beskrev att de hade ett arbete som ibland innebar stora utmaningar och 
ett stort ansvar. Utmaningarna i arbetet såg de som en drivkraft till att lära mer och göra 
ännu bättre. Informanterna påtalade vikten av att få möjlighet att påverka och förbättra 
vården. Det upplevdes viktigt av informanterna att ha ett arbete där de gjorde skillnad 
och var till nytta. 	

	
“Jag tycker om att ha ett jobb som känns att jag gör nytta …”. 

	
Känna uppskattning och få bekräftelse    	
Att få uppskattning och känna bekräftelse från sina kollegor var enligt informanterna en 
orsak till att de valde att stanna kvar på sin arbetsplats. Flera informanter beskrev att 
detta kunde ske genom att de fick beröm för något de hade gjort på grund av en särskild 
yrkesskicklighet, eller att ha en fördjupad kunskap inom ett särskilt område och att få 
undervisa sina kollegor i detta. Någon informant belyste också att känslan av bekräftelse 
kunde vara att en annan kollega kom och bad om råd och hjälp. Några av informanterna 
beskrev att när de fick vara den kompetenta kollegan så bidrog det till att de kände att 
deras arbete var meningsfullt, men bekräftade även känslan hos informanterna av att 
vara kompetent. Informanterna påtalade att det var viktigare att få uppskattning och 
bekräftelse från sina kollegor än från sina chefer. Några informanter beskrev att de ville 
bli bekräftade av sina chefer, men bekräftelse och uppskattningen från kollegorna som 
de arbetar kliniskt tillsammans med ansågs vara av större vikt. 	

	
“-Så uppskattning runt om, det betyder jättemycket. När man märker att, va 
roligt att de bilder jag tagit och de texter jag skrivit är tydliga eller att man 
har visat eller någon apparat som är lite knepig. När man ser “Polletten 
falla ner”. Det är kanske det som är…, det är jättegivande. Så det är sådant 
som får en att stanna, hellre än uppskattning av cheferna.” 

	

Möjlighet till utveckling 
Utvecklingen inom akutsjukvården går fort framåt enligt informanterna som beskrev att 
de i sitt dagliga arbete lärde sig nya saker hela tiden. Alla informanterna lyfte fram att 
det var mycket positivt att få följa med och vara en del i den senaste utvecklingen. 
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Behovet av att utvecklas 

Samtliga informanter påtalade att de hade möjlighet eller redan hade olika uppdrag, 
tjänster eller ansvarsområden som de arbetade med. Dessa uppdrag, tjänster eller 
ansvarsområden hade de själva sökt sig till eller blivit rekommenderade att söka av 
någon kollega eller chef. Flera informanter beskrev att de själva hade gjort egna utbyten 
med andra avdelningar där de varit ungefär sex månader för att öka sin kunskap inom 
ett särskilt område.	
	

“-Möjlighet att driva och få medverka i förändringsarbete, projektarbete. 
Det tycker jag är jätteviktigt!”	

	
Alla informanterna hade arbetat en längre tid på sina arbetsplatser, men trots det 
påtalade de att de fortfarande lärde sig nya saker.  Informanterna belyste att det var 
roligt att lära ut till sina nya kollegor samtidigt som de såg en möjlighet att lära sig nytt 
ifrån dem. Flera informanter beskrev att de inte behövde byta arbetsplats för att 
utvecklas och lära sig nytt, utan utvecklingen på den egna arbetsplatsen gjorde att de 
kände sig tillfredsställda ändå. 	
	

“-…det är intressant och lärorikt hela tiden, även om man har varit här 
länge så lär man sig något hela tiden. Ähh… vi hjälper de nya som kommer 
men även lite tvärtom, att de nya som kommer från lite andra ställen med 
annan erfarenhet och så lär man sig från dem.”	

	
Informanterna lyfte fram att tiden dock inte alltid räckte till och flera av informanterna 
beskrev att de önskade sig mer tid för sina administrativa uppdrag, tjänster eller 
ansvarsområden. Ett par informanter påtalade att de då valde att arbeta på raster eller 
komma lite tidigare till arbetet, innan ordinarie arbetspass började, för att sköta sina 
administrativa sysslor. Andra beskrev att de gjorde vad de kunde med den tid de fick 
tilldelad. Informanterna belyste att de var måna om att göra ett bra arbete. 
Informanterna beskrev att dessa administrativa sysslor i bland kunde ta mycket tid och 
energi. Samtidigt påtalade de att det gav mycket tillbaka i form av ny kunskap, 
erkännande från kollegor och uppskattning från både kollegor och chefer. Informanterna 
belyste att allt positivt det fick tillbaka gjorde att det kändes värt att göra lite extra 
arbete.	
	

“-Det är en utmaning, det här är ett utmanande och ett arbete där man får 
ta ansvar och det ger resultat. Jag som människa utvecklas och jag lär mig 
nya saker som jag nämnde tidigare.”	
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Varierande arbetsuppgifter                              	
Vikten av att de kliniska arbetsuppgifterna var varierande påtalades av nästan alla 
informanterna. Att gå till ett arbetspass och inte veta hur dagen skulle se ut ansåg många 
av informanterna som en del av spänningen med arbetet.  Medan någon uppgav att det 
var skönt med fasta rutiner med möjlighet att planera sitt arbete i förväg. Alla 
informanterna påtalade dock att varje patient var unik och att de aldrig kunde vara helt 
förberedda. Några informanter beskrev att ena stunden arbetade de med att rädda liv och 
nästa handlade det istället om att ge god omvårdnad i livets slutskede.	
	

“Jag gillar att inte veta riktigt säkert vad det är som väntar mig.”	
	
Då de flesta av informanterna hade andra uppdrag, tjänster eller ansvarsområden, 
påtalade informanterna att variationen av att få arbeta både kliniskt och administrativt, 
gjorde att de höll längre och orkade med det höga tempot som råder på de olika 
enheterna. Variation i arbetet kunde enligt informanterna också vara att de arbetade på 
enheter där de vårdade flera olika patientgrupper. Variationen i arbetet uppgav 
informanterna som en starkt bidragande orsak till att de valt att stanna på sina nuvarande 
arbetsplatser. 	
	

“En av anledningarna, därför jag gillar att jobba här är ju variationen, 
precis som jag sa så tycker jag det är fantastiskt roligt att få ha den här.”	

 

Anställningsvillkor 	
Informanterna påpekade att möjligheten att påverka sitt schema och att ha balans mellan 
tiden på sitt arbete och fritiden var en viktig faktor till att de stannade kvar på sina 
arbetsplatser. Alla informanterna uppgav att de skulle rekommendera sin arbetsplats till 
andra. 

Möjlighet att påverka schemat                              
En stor del av att trivas på sin arbetsplats och stanna kvar beskrev informanterna var för 
att det gick att kombinera arbetet med privatlivet. Informanterna påpekade att det var 
viktigt för dem att kunna vara med och påverka sitt schema. Alla uppgav att det var 
viktigt att arbetsgivaren var tillmötesgående när de hade önskemål om schemat, byte av 
arbetspass, arbetstider och ledigheter. Att arbetsgivarens visade på en vilja att försöka 
hjälpa till med önskemål av schemaändringar belyste informanterna att de kunde ses 
som en form av uppskattning då arbetsgivarens bemötande fick dem att känna sig 
betydelsefulla. Informanterna påpekar att även fast de inte alltid kunde få sina 
önskningar tillgodosedda så uppgav de att det var viktigt att arbetsgivaren lyssnade på 
dem och att det fanns en vilja hos arbetsgivaren att hjälpa till. Den ömsesidiga respekten 
mellan chef och medarbetare vad gäller schemat var viktig enligt informanterna och 
påverkade hur de trivdes på arbetsplatsen. 	
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“-Mm…, att man får ut ledighet. Det är viktigt att man har chans att 
påverka sitt schema. Det betyder inte att man måste ha ett önskeschema 
utan att det finns flexibilitet och en vilja hos arbetsgivaren att möta mitt 
behov.”	

	
“-Även om jag inte kan få som jag vill så kan jag i varje fall påverka. Det 
tycker jag är viktigt.”	

	
Flertalet av informanterna pekade också på vikten av att ha hjälpsamma kollegor där de 
kunde hjälpas åt med schemajusteringar och byten. På så sätt kunde de lösa de flesta 
önskade schemaändringarna tillsammans.	
 

Balans mellan arbetet och privatliv                  	
Att ha en bra balans mellan arbete och privatliv var viktigt och flera av informanterna 
uppgav att de hade fullt fokus på arbetet när de var där och inte tänkte på sitt privatliv 
under arbetstid. Några av informanterna beskrev att när de var lediga kunde de koppla 
av helt och verkligen vara lediga, då de visste att någon annan kollega gjorde deras 
arbete när de inte är där.	
	

“-Det här passar mig privat. När jag är på jobbet tänker inte jag på hemmet 
och när jag är hemma så tänker jag inte på jobbet så att det är… Jag har en 
bra kombo tycker jag.”	

	
Flera av informanterna påpekade att det var viktigt att deras arbetsplats låg nära deras 
hem och för några var det helt avgörande vid val av arbetsplats. De uppgav att de inte 
kunde tänka sig att arbeta på ett sjukhus i samma stad som låg lite längre bort på grund 
av avståndet. Några informanter belyste att vikten av att kunna ta sig till arbetet på ett 
enkelt sätt påverkade dem att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats.	
	

“-Jag kan till och med cykla hem på lunchen ibland och rasta hunden, det 
är värdefullt att ha så nära. På mina jourer och beredskap kan jag cykla hit. 
För mig är det viktigt, jag har ju beredskap flera gånger per månad.”	

 

Kollegornas betydelse	
Så gott som alla informanter påtalade att deras kollegor betydde mycket för dem och att 
kollegorna till stor del bidrog till att informanterna trivdes på sina respektive 
arbetsplatser och de var en stor anledning till att de ville stanna kvar. 
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En del av ett team	
Att vara en del av ett team var viktigt för informanterna då de uppgav att de ingick i en 
gemenskap. Några informanter påpekade att teamen kunde se olika ut, det kunde vara 
kollegorna i samma yrkeskategori, det tvärprofessionella teamet som arbetade 
tillsammans för patienten, teamet som arbetade på avdelningen eller teamet som 
tillsammans arbetade i ett gemensamt projekt. Informanterna pekade på betydelsen av 
att de blev sedda och respekterade i teamet. De beskrev att det kunde vara relativt enkla 
saker, såsom att de hälsade på varandra och tackade varandra efter arbetspassets slut. 
Dessa enkla saker betydde mycket då informanterna uppgav att de kände sig sedda och 
bekräftade. 	
Informanterna påtalade att det var viktigt att deras åsikt räknades och att det fanns 
möjlighet att fråga varandra i teamet. Just tilliten och respekten till varandra i teamet 
beskrev några informanter var viktig.               	
	

“-Teamarbete, jag upplever att det är roligt, utvecklande och spännande att 
jobba som ett team. Äh… att bli lyssnad på, att min åsikt räknas.”	

 

Trygghet och gemenskap 	
Alla informanter belyste att kollegorna var en av de bidragande orsakerna till att de 
valde att stanna kvar på sin arbetsplats. Flera av informanterna beskrev gemenskapen de 
hade på avdelningen i form av att ens kollegor även hade blivit vänner som umgicks 
privat. Några informanter uppgav att vara god vän med sina kollegor ökade 
gemenskapen och gav en trygghet på arbetet där de kände att alla hjälptes åt och 
arbetade åt samma håll. De beskrev också en trygghet i att kollegorna kände varandra 
väl. Detta gjorde enligt några informanter att kollegorna tog mer hänsyn till varandras 
egenheter och personliga situationer. Att känna sina arbetskamrater väl beskrev ett par 
informanter som en trygghet i vårdsammanhang och de upplevde att patienterna fick en 
mycket god vård då personalen var trygga med varandra.	
	

“-Jag trivs så otroligt bra och jag tycker om mina arbetskamrater, många 
utav dem är mina bästa vänner. Jag tycker att vi har ett bra teamarbete 
med, alltså interprofessionellt så har man att ett nära samarbete vilket ger 
väldigt, väldigt mycket.”	

	
De beskrev att de hade en trivsam och familjär arbetsmiljö. Informanterna påpekade att 
det fanns en trygghet i att ha engagerade kollegor som gillade sitt arbete och som gärna 
delade med sig till varandra av sin kunskap. 	

	
“-Man hjälps åt, man är juste och så.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes då studien avsåg att undersöka vilka 
faktorer som bidrar till att specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och 
intensivvård väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Induktiv ansats innebär att data 
analyseras förutsättningslöst och kan vara grundad på människors upplevelser eller 
erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  Kvalitativ metod lämpar sig väl 
då önskan är att ta del av andras erfarenheter och upplevelser. 	
 	
Semistrukturerade intervjuer användes som metod för att samla in data, då författarna 
genom dessa får ta del av andra människors upplevelser genom att lyssna till deras 
berättelser (Dahlberg 1997). Metoden ansågs lämplig för att få 
specialistsjuksköterskorna att beskriva vilka faktorer som bidrog till att de stannade kvar 
på sina arbetsplatser. Data bestod av tio transkriberade intervjuer vilket bedömdes vara 
tillräckligt för att skapa trovärdighet på grund av liknande svar och dels att det fanns en 
begränsad tid till studien. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det viktigt 
med en variation bland informanterna. Detta är något som i efterhand kan ses som en 
brist i studien där ett bekvämlighetsurval gjordes på grund av den begränsade tiden för 
studien. Det hade varit intressant att se om resultatet hade blivit ett annat om fler 
intervjuer gjorts och urvalet av informanterna skett på ett annat sätt. Kriterier för att 
medverka i studien var att informanten skulle arbeta som specialistsjuksköterska inom 
anestesi- operation- eller intensivvård och ha arbetat på sin arbetsplats i minst tre år. 
Men de som medverkade hade arbetat sex år eller längre på den nuvarande arbetsplatsen 
och många hade även tidigare erfarenhet från andra avdelningar inom sin specialitet. 
Fyra av informanterna valdes ut slumpvis, medan sex av informanterna valdes ut av 
vårdenhetschefer och vårdutvecklare, vilket kan ha påverkat resultatet. Författarna anser 
ändå att det finns en styrka i att intervjuerna gjordes på två olika sjukhus i två större 
städer, vilket kan ha gett en större variation. Författarna funderar på om de hade fått 
samma resultat om studien gjorts i mindre städer där antalet arbetsgivare inom 
specialistvården är färre och därmed blir det inte lika lätt att byta arbetsgivare.	
 	
Intervjuerna gjordes enskilt av var och en av författarna. Planeringen och 
genomförandet av intervjuerna tog betydligt längre tid än planerat då författarna fick 
påminna informanterna och boka om planerade intervjuer på grund av förhinder hos 
informanterna. Intervjuerna har transkriberats av den författaren som gjorde intervjun 
men båda författarna har haft tillgång till de inspelade intervjuerna och har lyssnat på 
dem för att få en känsla för materialet och läst igenom de transkriberade intervjuerna 
upprepade gånger vilket kan ses som en styrka och öka tillförlitligheten. Inför 
innehållsanalysen som gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004), lästes metoden 
igenom ett flertal gånger. Analysen av data med kvalitativ induktiv innehållsanalys 
upplevdes svår av författarna då tidigare erfarenhet var begränsad. Svårigheten vid 
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innehållsanalys är att det inte finns några tydliga riktlinjer för processen. Metoden 
anpassas till olika syften och utifrån författarnas kunskap och erfarenhet. Resultatets 
tillförlitlighet stärks av en noggrann beskrivning av analysarbetet (Lundman & Hällgren 
Graneheim (2012).	
 	
Två pilotintervjuer genomfördes, där framkom det att frågorna i intervjuguiden inte var 
tillräckligt öppna. Frågorna i intervjuguiden omformulerades och skrevs därför om. 
Under intervjun försökte författarna bekräfta med informanten att de förstått svaren rätt 
genom att återberätta i stora drag och ställa förutbestämda följdfrågor. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att detta kan vara bra eftersom informanten då ges möjlighet 
att förtydliga eller bekräfta att författaren har förstått. Författarna anser att detta är en 
styrka då vissa svar från informanterna kunde förtydligas.	
 	
Under analysen av data beaktades förförståelsen. Förförståelsen skulle kunna påverka 
analysen av data.  Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det viktigt att 
författarna är medvetna om detta inför analysarbetet. Båda författarna har sedan tidigare 
liknande erfarenhet, då båda har arbetat som specialistsjuksköterskor under en längre tid 
och har därför en viss förförståelse för ämnet. Förförståelsen kan också ses som en 
styrka då den kan öppna upp för möjligheten att hitta ny kunskap och därmed få en 
djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  För att stärka studiens 
trovärdighet har därför författarna gjort noggranna transkriberingar av intervjudata. 
Analysarbetet har gjorts gemensamt av författarna för att minska risken för missförstånd 
och feltolkningar. I resultatdelen har citat använts för att tydliggöra redovisningen av 
resultatet och för att ge läsaren möjlighet att värdera giltigheten, enligt Lundman och 
Hällgren Granheim (2012). Författarna har försökt att ge en tydlig beskrivning över hur 
urval, datainsamling och analysarbete gjorts, för att läsaren ska kunna bedöma 
överförbarheten av resultatet till andra sammanhang. Detta kan enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) underlätta bedömningen för läsaren.	
 

Resultatdiskussion  
I studien beskrevs vilka faktorer som bidrar till att informanterna hade valt att stanna 
kvar på sin arbetsplats. Det framkom att ett meningsfullt arbete, möjligheten till 
utveckling, balans mellan arbete och privatliv samt att relationen till kollegorna var 
avgörande faktorer.	
 	
Informanterna i studien belyste att de hade ett meningsfullt arbete och de beskrev att de 
var stolta över den kompetens de besitter och att deras arbetsinsats upplevdes viktig. 
Även Craft Morgan och Lynns (2009) studie visar på betydelsen för sjuksköterskorna 
att få känna att de behövs och gör skillnad. Såsom att hjälpa en ny kollega eller att 
kunna göra saker självständigt på grund av sin tidigare erfarenhet. 
Specialistsjuksköterskorna i studien upplevde att deras arbete var meningsfullt, de 



 18 

kunde bidra med sin kunskap och vara en del i vården av svårt sjuka patienter. De fick 
en bekräftelse på att deras arbete var av vikt när det såg att patienterna förbättrades av 
den vård de gett. Detta stärks även i Pavlish och Hunt (2012) studie där 
sjuksköterskorna kände en tillfredsställelse i arbetet då de kunde bidra till patienternas 
förbättring och de upplevde då att de fick ett erkännande av den kunskap de besatt. En 
fundering är hur relativt nyutbildade specialistsjuksköterskor som inte ännu har så 
mycket erfarenhet och kunskap och därmed kanske inte får samma uppskattning och 
bekräftelse av sina kollegor motiveras att stanna kvar på sin arbetsplats. Att 
specialistsjuksköterskorna kände sig uppskattade och fick bekräftelse på sin arbetsplats 
var en viktig faktor. Författarna upplevde informanterna som mycket intresserade av 
sina arbeten och det var uppenbart att deras arbeten betydde mycket för dem. Då 
informanterna uttryckte att det var så viktigt med uppskattning som de gjorde, anser 
författarna att medarbetare och chefer borde bli bättre på att uppmärksamma kollegor 
och ge tid och utrymme till att ge varandra respons. I ett arbetsklimat där det är naturligt 
att ha en mer öppen dialog tror författarna att trivseln ökar. Detta bekräftas också i 
Wilsons (2006) studie, där sjuksköterskornas motiverades att stanna kvar på sin 
arbetsplats när de blev bekräftade, sjuksköterskorna i studien upplevde då att de på så 
sätt fick ett erkännande för sin yrkesskicklighet. Yrkesstolthet och att deras arbete var 
meningsfullt var en gemensam nämnare för alla informanterna i studien trots att de 
arbetade på olika avdelningar och i olika städer. 	
 	
Informanterna i studien beskrev att de värdesatte möjligheten att utvecklas. De menade 
att de behövde utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Den 
professionella utvecklingen bidrog dessutom till att höja deras kompetens vilket var 
något de alla strävar efter. Även informanter som hade arbetat en längre tid på sin 
arbetsplats och var mycket kunniga upplevde att det ständigt fanns mer att lära sig. Det 
var viktigt att få möjlighet att utvecklas genom att delta och bidra i enhetens utveckling. 
Samtliga specialistsjuksköterskor ansåg att de hade möjlighet att få delta i 
förbättringsarbete, eller hade haft möjlighet att söka uppdrag eller tjänster som innebar 
att arbeta med förbättringar. Den uppskattning de fick av sina kollegor för arbetet de 
lagt ner i de olika förbättringsarbetena var viktig för informanterna. Den uppskattning 
och bekräftelse de fick var en bidragande faktor till att vilja stanna kvar på sin 
arbetsplats. Detta finns också beskrivet i en studie av Hayes et al. (2012) där de visar på 
sambandet mellan möjligheten att utvecklas och motivationen hos medarbetarna att 
stanna kvar på sin arbetsplats. Flera av informanterna i studien beskrev möjligheten till 
utveckling genom att de enheter de arbetade på hade infört en kompetensstege för 
specialistsjuksköterskorna (Stockholms Läns Landsting, u.å.) De hade då fått möjlighet 
att söka uppdrag eller tjänster där det ingick att bedriva förbättringsarbete och 
utveckling inom det specifika området. Detta stöds i Duffield, Baldwin, Roche och 
Wise (2014) studie där sjuksköterskorna genom en karriärstege fick större möjlighet att 
vara delaktiga i olika förbättringsprojekt. Det ledde till att sjuksköterskorna fick 
variation i sitt arbete. Möjligheten till utveckling och variation gjorde att de i större 
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utsträckning valde att stanna kvar på sin arbetsplats.  Några informanter påtalade dock 
att de inte var intresserade av att söka dessa specifika tjänster eller uppdrag då det 
innebar ett krav att prestera och visa på resultat. Någon informant påtalade att de fick 
mindre tid till kliniskt arbete om de var aktiva i olika projekt, vilket den inte önskade. 
Någon informant uppgav också att det kunde vara skönt att arbeta tillfälligt med 
förbättringar och därefter få koncentrera sig på att enbart arbeta kliniskt till nästa 
intressanta förbättringsprojekt dök upp. Att alla informanter var intresserade av att 
fortsätta utvecklas i sin yrkesroll är mycket positivt för enheterna och dess framtida 
utveckling. Det är något som chefen borde ta stor hänsyn till och i möjligaste mån 
erbjuda. Genom att göra medarbetarna delaktiga i enhetens mål ges de möjlighet att 
kunna vara med och driva enheten framåt. En annan viktig aspekt är att informanterna 
hade en positiv känsla av att vara sedda och utvalda när de fick möjlighet att vara med i 
olika projekt. Det ökade deras motivation och känsla av erkännande. Att knyta 
kompetent personal till enheten och att attrahera nya medarbetare kommer vara en av de 
viktigaste uppgifterna som vårdens chefer står inför och därför bör chefer se till sina 
medarbetares individuella kompetenser och i möjligaste mån erbjuda dem utbildning 
och olika projekt för att tillgodose deras behov.	
 	
Anställningsvillkoren var enligt informanterna avgörande för att de skulle känna att 
arbetet gick att kombinera med privatlivet. Chefens inställning och vilja att vara 
tillmötesgående vid önskade ledigheter och schemaändringar var av stor betydelse. Just 
att få balans mellan arbete och sitt privatliv var en viktig faktor för stanna kvar på sin 
arbetsplats. Detta stöds i en studie av Royal College of Nursing (2002) som visade att 
de sjuksköterskor som upplevde att de hade möjlighet att prata med sin chef om sina 
privata behov och där chefen var stödjande och tillmötesgående med flexibla arbetstider 
och ledigheter, var mer motiverade i sitt arbete. Informanterna upplevde också en form 
av uppskattning och bekräftelse från sina chefer när det fanns en vilja hos chefen att 
hjälpa till. De uppgav också att det var en bidragande faktor till att stanna kvar på sin 
arbetsplats. Detta stärks i studien från Royal College of Nursing (2002) att 
sjuksköterskorna som kände sig uppskattade och trygga hade ett större psykiskt 
välbefinnande och var dessutom mer nöjda med sitt arbete och vårdens kvalitet. Här kan 
första linjens chefer hamna i ett dilemma då de inte alltid kan tillmötesgå den enskilda 
medarbetarens önskemål, utan de måste se till hela verksamhetens behov utifrån 
bemanning, ekonomi och produktion. Detta kan leda till missnöjda medarbetare om 
kommunikationen mellan chef och medarbetare är bristfällig.	
	
Att vara en del av ett team och bli respekterad för sin kunskap var något som 
informanterna i studien belyste och värderade högt och tog upp som en anledning att 
stanna kvar på sin arbetsplats. McDonald, Bass Rubarth & Miers (2012) studie visar 
även den på vikten av ett fungerande teamarbete för att specialistsjuksköterskorna skulle 
känna arbetsglädje. Specialistsjuksköterskans kollegor betyder mycket för dem och 
relationen med kollegorna har flera dimensioner, att vara god vän, arbeta bra ihop, 
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känna sig respekterad för sitt yrkeskunnande, sedd som människa och accepterad av 
kollegorna skapade trivsel på arbetsplatsen. McDonald, Vickers, Mohan, Wilkes och 
Jackson (2012) har i sin studie visat på ett liknande resultat där sjuksköterskornas nära 
och stödjande relationer var den mest tillfredsställande aspekten i deras arbete. Det var 
en viktig källa till kollegialt stöd och den primära metoden till att klara av arbetsplatsens 
krav. Även Vermeir, Blot, Degroote, Vandijck och Mariman (2018) har i sin studie med 
intensivvårdssjuksköterskor kommit fram till att en bra kommunikation kollegor 
emellan ger en högre trivsel på arbetsplatsen och minskar tendensen till att vilja byta 
arbete. De menar också att chefer inom sjukvården ska föregå med gott exempel i 
kommunikation och arbeta för ett öppet kommunikationsklimat som leder till mer 
gemenskap och högre trivsel, samt minskar personalens risk att hamna i utbrändhet. 
Informanterna i studien påpekade att möjligheten till samtal med kollegorna ökade den 
kollegiala gemenskapen. Även om informanterna i studien inte pratade så mycket om 
chefens roll så anser författarna att första linjens chefer kan bidra till 
specialistsjuksköterskans vilja att stanna kvar på sin arbetsplats genom att främja den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns dessutom ett krav på chefer genom 
AFS 2015:4 att följa dessa föreskrifter och ge medarbetarna möjlighet till att delta i 
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Författarna anser att första linjens 
chefer kan bidra till den kollegiala stämningen genom att föregå med gott exempel 
såsom att hälsa på alla och visa ett intresse för medarbetarna.  
 

SLUTSATSER	
 
Specialistvården står inför en stor utmaning att kunna behålla specialistsjuksköterskor 
och den kompetens de besitter men också att kunna rekrytera ny personal. Resultatet 
från studien visar på en rad olika faktorer som påverkar specialistsjuksköterskan till att 
stanna kvar på sin arbetsplats. 	
 	

• Det var viktigt att ha ett meningsfullt arbete där arbetsinsatsen gjorde skillnad. 
• Känna uppskattning, få bekräftelse, samt möjligheten till fortsatt utveckling.  
• Många uppskattade att deras arbete var varierat och uttryckte en spänning i att 

inte veta i förväg hur deras arbetspass skulle utvecklas, samtidigt som de kände 
en tillfredsställelse i att veta att de, genom sin yrkeskompetens bemästrar de 
situationer som kan komma att uppstå.  

• Balans mellan arbete och privatliv upplevdes viktig, att inte behöva tänka på 
jobbet under ledigheten och att möjligheten att påverka sitt schema fanns.  

• Kollegornas betydelse och relationen med kollegorna.  
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Kliniska implikationer	
Förslag som kan bidra till att specialistsjuksköterskor stannar kvar på sin arbetsplats. 
 

• Ge möjlighet att delta i förbättringsarbeten. 
• Främja möjligheter till utbildning. 
• Främja möjligheten till variation i arbetet. 
• Främja ett öppet klimat på enheten där alla känner sig välkomna och som en i 

gemenskapen. 
• Teamövningar där kommunikation är fokus vilket kan främja gemenskapen i 

arbetsgruppen. 
• Dagliga avstämningar mellan kollegor efter arbetspasset kan främja 

kommunikationen mellan kollegorna. 
• Flexibla arbetsscheman där medarbetarna har möjlighet att påverka schemat. 
• Ge utrymme för förbättringsidéer och uppmuntra kreativitet.  

 	
När specialistsjuksköterskorna trivs med sina kollegor ökar viljan att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Det är därför viktigt att chefen uppmuntrar till en inkluderande och 
kollegial gemenskap där medarbetarna tillsammans ges möjlighet att skapa en god 
stämning. Detta ökar känslan av samhörighet på både kort och lång sikt och bidrar till 
viljan att stanna kvar på arbetsplatsen.	
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Bilaga 1 Verksamhetschefens godkännande  
 

 
 
 
Hej!                                                                                                     	
 	
Vi heter Malin Ericsson och Christina Olander Rebas och är specialistsjuksköterskor 
som studerar på Magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsobefrämjande 
ledarskap inom vård och omsorg på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på 15 högskolepoäng och vi skulle gärna vilja intervjua 
specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvården på erat 
funktionsområde.	
 	
Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka aspekter som bidrar till att 
specialistsjuksköterskor stannar kvar på sin arbetsplats.	
 	
Tidigare studier visar på en del negativa konsekvenser som personalomsättning kan leda 
till för patienter, organisationen och förlorad kompetens i medarbetargruppen. Vi vill 
därför ta reda på vilka aspekter som bidrar till att specialistsjuksköterskor väljer att 
stanna kvar på sin arbetsplats och tänker att detta kan vara av intresse för ledare inom 
specialistvården med personalansvar.	
 	
Datainsamling kommer att ske genom enskilda intervjuer, vi räknar med att de tar 
mellan 30 - 45 minuter att genomföra. Vi önskar intervjua specialistsjuksköterskor som 
arbetat minst två år på sin arbetsplats. Tid och plats för intervjuerna bestämmer 
specialistsjuksköterskorna själva men vi ser gärna att intervjuerna genomförs under 
vecka 10 till 16. 	
 	
Informanterna får både muntlig och skriftlig information vid intervjutillfället.	
Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. 	
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 	
 	
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 	
Agneta Kullén Engström	
Universitetslektor	
Institutionen för vårdvetenskap 	
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Högskolan i Borås 	
E-post: 	
Tfn 	
 	
 	
Malin Ericsson                         Christina Olander Rebas 	
Mail	 	 	 Mail	

Telefonnummer	 	 Telefonnummer	

	
	
Godkännande	
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Malin Ericsson och Christina 
Olander Rebas genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.	
	
	
	
	

_______________________________	
Ort, datum	
	

_______________________________	
Namn, Titel	
	

______________________________	
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
 
Ålder: 
Arbetsplats: 
År som specialistsjuksköterska: 
 

1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
2. Vad var det som gjorde att du valde att börja arbeta på din nuvarande 

arbetsplats? (exempel, förklara, hur menar du?) 
3. Vad har du för uppgifter på din arbetsplats? 
4. Vad är det som gjort att du har valt att stanna på din arbetsplats? (kan 

du ge exempel, hur menar du?) 
5. Har du några särskilda uppdrag eller förbättringsgrupper som du 

deltar i? (hur blev du utvald? eller sökte du själv?) 
6. Skulle du rekommendera din arbetsplats för andra? (I så fall varför? 

Vad är det som gör att du vill det?) 
 
Har du något ytterligare du vill tillägga? 
Tycker du att det är något jag glömt att fråga dig? 
Har du några övriga frågor till mig? 
 
Tack! 
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Bilaga 3 Information till informanterna 

 

 
 

Hej!      
   	

	
Vi är två specialistsjuksköterskor som är studenter på magisterprogrammet i Hållbar 
organisering och Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i 
Borås.	

Vi är intresserade av vilka faktorer det är som bidrar till att specialistsjuksköterskor 
inom anestesi, operation och intensivvård väljer att stanna kvar på sin arbetsplats under 
många år, då tidigare studier visar att en hög personalomsättning har stor negativ 
påverkan för patienterna, organisationen och personalens kompetens. Det är därför 
viktigt med en stabil personalgrupp för att upprätthålla en hög kompetens för en god 
och säker omvårdnad inom specialistsjukvården.	

Då du har arbetat längre än tre år på din arbetsplats betyder din medverkan väldigt 
mycket för oss!	

Vi kommer intervjua verksamma specialistsjuksköterskor i X och X i vår studie och vi 
behöver göra en ljudinspelning under intervjun som vi sedan transkriberas. Uppgifter 
som kan identifiera dig som deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat.	
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan förklaring.	
 	
Vi handleds i examensarbetet av:	
Agneta Kullén Engström	
Universitetslektor	
Institutionen för vårdvetenskap	
Högskolan i Borås	
E-post: 	
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Har du frågor efter intervjun eller känner att du vill tillägga något är du välkommen att 
kontakta mig igen!	

	
Med vänliga hälsningar	

	
Malin	Ericsson	 	 Christina	Olander	Rebas	
	
Mail	 	 	 Mail	
Telefonnummer	 	 Telefonnummer 
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