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Flykten till bemanningsbranschen 

Sjuksköterskors motiv att välja bort fasta tjänster 
 

August Hedman och Rema Yousif 

 

Stress, press och personalbrist är ett aktuellt ämne idag inom sjukvården 

mer än någonsin, synnerligen vad gäller sjuksköterskor. Tidigare 

studier har påvisat att hög stressnivå, press samt dålig arbetsmiljö leder 

till att sjuksköterskor slutar på sin arbetsplats samt att vissa även blir 

utbrända medan andra väljer att byta yrke helt. Syftet med 

undersökningen var att studera anledningar till att sjuksköterskor väljer 

att lämna sina fasta tjänster och istället börjar arbeta via 

bemanningsföretag. Resultaten påvisade att hyrsjuksköterskor 

upplevde ett bättre välmående eftersom de hade högre löner samt var 

friare med valet av schema och arbetspass. Sjuksköterskorna kände sig 

även mindre belastade då de inte behövde utföra extra uppgifter eller 

tänka på arbetsplatsens resurser, utan skulle endast tänka på sitt arbete 

samt patienterna under passet. Trots att resultaten stärks av tidigare 

forskning vore ett större urval där könsfördelningen speglade 

verkligheten mer samt även en större variation mellan 

arbetslivserfarenheten bättre för generaliserbarheten. 

 

Keywords: nurses, stress, work environment, turnover, dissatisfaction 

 

 

Inledning 
 

Inom den svenska sjukvården är omfattande personalomsättning ett aktuellt problem, inte minst 

inom yrkesgruppen sjuksköterskor. Det finns många brister, som det under senare år talats om 

i massmedia. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver hälsoriskerna inom sjukvården och menar att 

trots stressen måste personalen alltid vara på “sin bästa nivå”, för att kunna utföra ett utmärkt 

arbete eftersom kvaliteten på insatserna kan handla om liv och död. Arbetsmiljöverket beskriver 

belastningar såsom långa arbetstider och övertidsarbete på grund av personalbrist samt många 

patienter (Arbetsmiljöverket, 2018).   

På grund av personalomsättning och rekryteringssvårigheter finns det inte tillräckligt med 

registrerad personal på plats vilket i sin tur kan leda till att inte alla patienter får den vård de 

behöver samt att personalen behöver arbeta extra (Arbetsmiljöverket, 2018). Relaterat till den 

höga personalomsättningen och rekryteringssvårigheter har bemanningsbranschen växt sig allt 

större. Många sjuksköterskor väljer att lämna sina fasta anställningar inom kommun och 

landsting för att istället arbeta via bemanningsföretag. Syftet med denna studie var att få mer 

kunskap om varför sjuksköterskor söker sig från sina fasta tjänster i kommun och landsting till 

bemanningsföretag. 

 

 

Personalomsättning och rekryteringssvårigheter  
 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under tidigare år försökt minska inhyrningen av 

sjukvårdspersonal men trots det har det istället blivit allt fler bemanningspersonal inom 

sjukvården (SKL, 2018). Till 2019 försöker SKL tillsammans med samtliga regioner och 
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landsting åstadkomma en självständig sjukvård utan bemanningspersonal. Just 

sjuksköterskeyrket kan uppfattas väldigt påfrestande då det redan finns en stor personalbrist 

vilket i sin tur leder till längre arbetsdagar samt mer påfrestning. I och med att 

bemanningsföretag betalar högre löner innebär det även att landsting och kommun innehar färre 

fast personal som i sin tur leder till större utgifter för sjukhuset/vårdcentralen/vårdhemmet. Då 

varje region/landsting har sin processledare har vissa idag blivit helt fria från inhyrd 

sjukvårdspersonal, medan andra bemannar med allt fler (SKL, 2018).  

För att minska personalomsättningen behöver hela verksamheten ses över för att hitta själva 

problemet som orsakat detta, annars beräknas det till 2023 att 230 000 olika medarbetare 

kommer att vara verksamma inom vården. Några strategier som tagits fram av SKL (2018) som 

kan reducera problemet kan vara genom förbättrade karriär- och lönemöjligheter, eller helt 

enkelt utveckla inlärningen av den existerande tekniken samt utveckla arbetsorganisationen och 

dess miljö (SKL, 2014). Genom att flytta fram pensionen, låta personalen arbeta mer samt nyttja 

den tekniken som finns idag, kan SKL minska inhyrningen av personal med 180 000 personer. 

Var tredje sjuksköterskas första arbetsplats efter examen var inom landsting, men en större 

andel av dem valde även att vända sig till privata vårdgivare alternativt börja arbeta inom 

bemanningsbranschen istället. Utöver detta har sjukfrånvaron även varit ett stort problem inom 

sjukvården som även den bidragit till ökat behov av inhyrd personal. Under 2016 var det 2200 

långtidssjukskrivna sjuksköterskor vilket i sin tur ledde till att fler bemanningssköterskor 

behövde anlitas (SKL, 2018).  

Det har tillkommit allt fler hyrsjuksköterskor inom regioner och landsting, omsättningen har 

ökat kraftigt på senare år, fler väljer att byta arbetsplats på grund av olika bristande 

arbetsförhållanden (SKL, 2018).  

Cherniss (1980) forskning om utbrändhet fokuserade specifikt på kompetenskris bland 

nyexaminerade, och identifierade negativa attitydförändringar som det grundläggande 

fenomenet i utvecklingen från kompetenskris till tidig utbrändhet i karriären. I denna modell 

var de två huvuddimensionerna utmattning och dysfunktionell coping ordnade sekventiellt, den 

initiala utmattningen utvecklas på grund av dysfunktionell coping, vilket sedan resulterar i 

utbrändhet. I en studie av Gustavsson och kollegor (2009) var syftet att testa den sekventiella 

utvecklingsmodellen av utbrändhet som föreslagits av Cherniss, med ett psykometriskt 

tillvägagångssätt. Den allmänna förekomsten av dåligt humör, sämre jobbprestation samt 

hälsoproblem ökade i de olika faserna inom processen för utbrändhet som redovisats i studien, 

när de testades mot externa variabler. (Gustavsson, Hallsten & Rudman, 2009). 

 

 

Internationell forskning om personalomsättning bland sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskor som lämnar sitt arbete är ett allvarligt internationellt problem eftersom att det 

bidrar till en brist på sjuksköterskor som i sin tur hotar välfärden i samhället. Egenskaperna hos 

sjuksköterskor, arbetsmiljön, samt sjuksköterskors känslor angående deras arbete har en 

påverkan på deras intentioner att lämna sitt arbete menade Takase, Oba och Yamashita (2008). 

Denna kinesiska studie syftade till att undersöka hur sjuksköterskors värderingar kring sitt 

arbete, organisatoriskt engagemang samt perception av arbetsmiljö var relaterade till dess 

intention att lämna arbetet. Resultaten som framkom var att sjuksköterskors värderingar 

gällande sitt arbete samt deras perception av deras arbetsmiljö samverkade samt influerade i sin 

tur deras intentioner att lämna. Intentionerna att lämna var låga när det fanns tillfällen då 

sjuksköterskor fick utmana nuvarande kliniska metoder. När detta inte var fallet så blev 

intentionerna att säga upp sig från arbetet starkare. Även organisatoriska åtaganden kom att 

vara av viss vikt i hur sjuksköterskorna influerades i deras intentioner att säga upp sig. Takase 
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et al. (2008) menade att det behövs en bättre matchning mellan sjuksköterskors behov och 

organisatoriska egenskaper för att motverka sjuksköterskors intentioner att säga upp sig.  

En annan studie av Özer, Santas, Santas och Sahi (2017) undersökte förhållandena emellan 

sjuksköterskors perception av deras arbetsmiljö, tillfredställelse i kommunikationen samt 

intention att säga upp sig. Studien omfattade 175 sjuksköterskor som arbetade i ett offentligt 

sjukhus i Turkiet. Meningen med en attraktiv arbetsplats enligt dem var att personal ska vilja 

söka sig dit och dessutom känna tillfredsställelse och stöd från ovan för att dessutom vilja stanna 

kvar i arbetslaget. De menade att en sjuksköterska kommer vilja stanna kvar på sin arbetsplats 

och dessutom arbeta effektivt när de känner att deras arbetsmiljö är stödjande och dessutom 

attraktiv. Resultaten visade att sjuksköterskornas perception av deras arbetsmiljö samt 

tillfredställelse gällande kommunikationen tillsammans kunde förklara deras intention att säga 

upp sig. När sjuksköterskornas upplevelser av arbetsmiljön blev mer positiv, resulterade detta i 

sin tur till att deras tillfredställelse gällande kommunikationen ökade och deras intention att 

säga upp sig blev svagare. Slutsatsen som drogs var att genom att göra förbättringar avseende 

arbetsmiljö och kommunikation hos sjuksköterskor så kommer det att kunna medföra en 

sänkning i sjuksköterskors intentioner att säga upp sig (Özer et al., 2017).  

 

 

Studier om personalomsättning bland sjuksköterskor i Sverige  
 

Sellgren, Kajermo, Ekvall och Tomson (2009) använde sig av fokusgruppdiskussioner som 

syftade till att undersöka anledningar till att sjuksköterskor stannar eller slutar. Resultaten 

visade att det fanns fyra olika faktorer som påverkade omsättningen för 

sjuksköterskepersonalen; arbetsbelastning, storleken på enheten, ledarskap samt motivation. 

Studien visade att för att motverka sjuksköterskors intentioner att lämna var det viktigt för 

ledningen att svara an på inre motivationsbehov såsom att ge personalen uppskattning och 

möjligheter till kompetensutveckling. Genom att lyfta fram de problematiska faktorerna som 

leder till att sjuksköterskor lämnar sitt arbete, blir det även enklare att ta sig till grunden av 

problemet. Detta för att i sin tur finna en lösning med hjälp av personalen och i sin tur kunna 

förhindra eller förminska personalomsättningen (Sellgren, 2009).  

Fochsen, Sjögren, Josephson och Lagerströms (2005) studie syftade till att undersöka 

anledningen till varför sjuksköterskor valt att avsluta sitt yrke samt vilka faktorer som krävdes 

för att få dem att återvända till sjukvården. Deras studie baserades på två undersökningar som 

gjordes mellan 1992–1995 i Sverige. 1507 sjuksköterskor från de två tidigare undersökningarna 

kontaktades, varav 228 som hade lämnat yrket deltog i denna enkätundersökning där de fick 

besvara två öppna frågor. Resultaten visade att 26% av sjuksköterskorna som lämnade yrket 

gjorde det på grund av arbetsvillkor, ytterligare 21% lämnade sjukvården på grund av 

anställningsvillkoren, 19% lämnade på grund av sitt välmående, 16% lämnade på grund av att 

det var brist på utveckling inom yrket, 10% lämnade på grund av lönen och slutligen var det 

8% som lämnade på grund av personliga skäl. Slutsatserna som drogs i studien var att det var 

av vikt att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt när det kommer till ekonomisk- samt 

professionell utveckling (Fochsen, 2005). Detta innebär att utöver arbetsbelastning, storleken 

på enheten, ledarskap samt värden av motivation (Sellgren et al., 2009) kan 

personalomsättningen även bero på hälsoproblem samt brist på fast tjänst framgår det i Fochsen 

och medarbetares (2005) studie.  

I en annan svensk och regional studie (Gardulf, Söderström, Orton, Eriksson, Arnetz & 

Nordström 2005) som genomfördes med sjukvårdspersonal vid universitetssjukhuset i 

Huddinge, var syftet att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor ville säga upp sig samt 

anledningen bakom det. Deltagarna fick svara på två olika enkäter gällande arbetsmiljö. 

Resultaten visade att 35% redan avslutat sin tjänst medan 45% av deltagarna funderade på att 
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göra så. Anledningen till detta ansåg 65% av deltagarna berodde på låg lön, medan 28% av 

deltagarna ville testa på någonting nytt, 19% ansåg att yrket hade begränsade möjligheter att 

skapa en karriär och 32% kände att arbetet var stressigt och psykologiskt ansträngande. 

Resultaten visade även att de sjuksköterskor som tänkt avsluta sina tjänster men inte hade gjort 

det vid det laget, rapporterade en upplevelse av utmattning i relation till arbetet, en lägre kvalité 

på patientvården samt ett högre arbetstempo. Utöver detta upplevde de färre 

utvecklingsmöjligheter, att deras arbetskraft utnyttjades samt saknade stöd från chefer för att 

kunna delta i forskning och dylikt. Det fanns många faktorer som stod på spel som ledde till att 

de som tänkt avsluta sitt arbete inte hade gjort det då, som till exempel att de inte visste vad 

deras lön var baserad på samt varför den var just som den var och hur de kan öka den. Dock 

fanns det utöver dessa två grupper (de som sagt upp sig och de som tänkt göra så), personal som 

var nöjda med sin lön, arbete och hade dessutom stor motivation till arbetet (Gardulf et al., 

2005).  

Personalomsättning fortsätter att vara ett problem för hälsovårdsorganisationer. 

Longitudinella studier behövs för att kunna studera utvecklingen av omsättningsintentioner till 

att faktiskt lämna arbetet. Rudman, Gustavsson och Hultell (2013) ville undersöka prevalensen 

av nyexaminerades intentioner att lämna sjuksköterskeyrket, att studera utvecklingen av 

intentionen att lämna under de första fem åren av professionellt liv. De ville även studera 

effekten av kön, ålder samt utbrändhet på utvecklingen av intention att lämna professionen. 

Deltagarna i studien var tagna från första års sjuksköterskestudenter från 26 olika universitet i 

Sverige som utbildar sjuksköterskor. Resultaten visade att var femte sjuksköterska var starkt 

beredda att lämna professionen efter fem år. Den longitudinella analysen av förändring i 

intention att lämna visade att nivån ökade under de första fem åren av anställning. Höga nivåer 

av utbrändhet var relaterade till en ökning av intentionen att lämna yrket. Slutsatser som 

framkom med studien var att det var av vikt att organisationer som anställer nyexaminerade 

sjuksköterskor lägger märke till sjuksköterskor som visar tidiga tecken på utbrändhet. Det var 

även viktigt att de tillhandahåller en resursrik arbetsmiljö med en väl anpassad arbetsbelastning, 

tillräcklig introduktion, tillfredställande samarbete med kollegor, samt tydliga roller (Rudman, 

2013). 

En studie av Leineweber, Chungkham, Lindqvist, Westerlund, Runesdotter, Smeds och 

Tishelman (2016) undersökte om ett flexibelt arbetsschema som uppfattas tillfredsställande, 

samt hur arbetsmiljön för sjuksköterskorna som mäts på olika organisationsnivåer kan påverka 

intentionen att byta arbetsplats alternativt lämna yrket helt på grund av missnöje. Det var totalt 

2020 enheter som analyserades, i 10 olika europeiska länder, där det fanns 23076 registrerade 

sjuksköterskor. Det gjordes alltså en analys på fyra olika nivåer, land, enhet, sjukhus samt 

individuell sjuksköterska. Resultaten visade att både enhet och land kunde ha en effekt på 

sjuksköterskornas avsikt att lämna arbetsplatsen, men denna variation minskade två respektive 

tre procent när det kom till att lämna yrket helt. Enheten var dock den största anledningen till 

att sjuksköterskor lämnade arbetsplatsen, både vad gäller dess specifika svagheter samt vad 

varje sköterska hade för egenskaper och förväntningar av enheten för ett tillfredsställande 

arbete. Slutligen visade denna studie att ett flexibelt arbetsschema samt en förbättrad 

arbetsmiljö var det som kan leda till att sjuksköterskor väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Denna studie visade att beroende på vilken arbetsplats en person har, samt den individuella 

sjuksköterskans upplevelse av arbetet samt välmående i arbete, så har det en stor inverkan på 

sjuksköterskans intention att avsluta sitt arbete eller att byta arbetsplats eller lämna yrket 

(Leineweber et al., 2016).  
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Från fast arbetsplats till bemanningsföretag 
 

Idag finns det tyvärr inte mycket forskning kring sjuksköterskornas val och motiv till att 

fortsätta sitt yrke genom bemanning, istället för att inneha en fast tjänst genom landsting eller 

kommun. Det finns dock en svensk studie som undersökte detta, i början av 2000-talet, i och 

med att det var då som bemanningsbranschen började växa allt mer. Studien av Allvin, Jacobson 

och Isaksson, 2003 syftade till att utforska arbetsvillkor inom bemanningsbranschen och 

möjligheter till kontroll över det egna arbetet. Studien kom fram till att det fanns både för och 

nackdelar med bemanningsbranschen. För de arbetstagare som uppfattas attraktiva på 

arbetsmarknaden inom sjukvården kan det innebära fler möjligheter att välja arbetsvillkor och 

högre grad av kontroll, medan för de mindre attraktiva på arbetsmarknaden kan det innebära 

mindre kontroll över arbetsvillkoren. I och med att bemanningssköterskor inte har en fast 

arbetsplats innebär det även att de inte heller kan ha en påverkan på arbetsplatsen. Dock kan de 

istället välja att arbeta på ett sjukhus eller en vårdcentral som de trivs bäst på, vilket i sin tur 

leder till att de både kan trivas på arbetsplatsen och även ha annat att säga till om genom att 

arbeta via bemanning. I och med att det inte finns något stöd direkt från ovan utan att allting 

måste gå via bemanningsföretaget, kan det i vissa fall leda till problematik då det inte finns 

någon relation mellan sjuksköterskan och cheferna på de arbetsplatser hon/han varit uthyrd till. 

Andra nackdelar som framkom var att hyrsjuksköterskor kan uppleva en slags utanförskap då 

de ständigt byter arbetsplats, liksom att relationer till patienterna kan förlora i kvalitet då korta 

inpass innebär att sjuksköterskan inte hinner skapa någon relation till patienterna. 

  

 

Syfte och frågeställning 
 

Som tidigare studier har visat finns det många faktorer som kan leda till personalomsättning. 

Studierna visade att bristfälliga arbetsvillkor kan påverka en persons både fysiska och psykiska 

välmående. Detta kan leda till allvarligare problem som stress och utbrändhet, som i sin tur kan 

leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats. Redan vid utbildningens gång som 

sjuksköterskestudent är det många som känner av stressymptomen men som inte inser allvaret 

i det utan fortsätter kämpa vidare (Rudman et al., 2013). Organisationen har ett stort ansvar att 

värna om sin personal som i sin tur ska kunna värna om och vårda patienterna. Den omfattande 

personalomsättningen bland sjuksköterskor tyder dock på att landsting och kommun brister i 

sitt värnande om denna personalgrupp. För att få mer kunskap om problematiska arbetsvillkor 

som kan driva sjuksköterskor att lämna kommun och landsting, var syftet med denna studie att 

undersöka anledningar och motiv till varför sjuksköterskor söker sig från sina fasta tjänster i 

kommun och landsting till bemanningsföretag.  
 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

De potentiella deltagarna kontaktades via offentliga inlägg på sjuksköterskegrupper i Facebook, 

samt telefonkontakt med hjälp av bemanningsföretag där de arbetade. De deltagande 

sjuksköterskorna handplockades utifrån urvalskriterierna att deltagarna tidigare hade arbetat 

som sjuksköterska via landsting eller kommun men sedan övergått till att arbeta som inhyrd 

sjuksköterska via ett bemanningsföretag. I urvalet eftersträvades också en jämn könsfördelning 

liksom en spridning av ålder och antal år i yrket, detta för att åstadkomma en heterogen bredd i 

deltagargruppen samt för att få olika erfarenhet inom yrket representerade.   
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Deltagarna i undersökningen kom att bestå av fyra män och fyra kvinnor. Deltagarna 

arbetade vid olika sjukhus och vårdcentraler, offentliga och privata, runt om i hela landet. Detta 

innebar att det inte var sjuksköterskor från endast en arbetsplats eller en stad som undersöktes, 

utan snarare en spridning från olika städer i landet. Sju av deltagarna arbetade enbart inom 

bemanning medan en sjuksköterska hade en fast tjänst på 80% som kombinerades med en andel 

via bemanningsföretag. Deltagarnas arbetslivserfarenhet som sjuksköterska varierade mellan 

två år till 25 år, där även deltagarnas ålder varierade mellan 26 år och 49 år.  

 

 

Material  
 

Det centrala var att undersöka varje enskild deltagares egna uppfattningar, samt tidigare 

erfarenheter, med utgångspunkt i det dagliga arbetet inom sjuksköterskeyrket. Till intervjun 

användes en semistrukturerad intervjuguide, där det förekom öppna frågor men där det även 

fanns utrymme för följdfrågor (Maxwell, 2013).  

Intervjuguiden bestod av 25 fasta frågor som exempelvis “hur länge har du arbetat via 

bemanning?”, eller “varför valde du att gå över till att arbeta via bemanning?”. Detta för att 

kunna få en inblick i vad det var som fick personalen att övergå från sin fasta tjänst till 

bemanning. Ett pilottest av frågorna gjordes för att kunna se ungefärligt hur lång tid det skulle 

ta att genomföra en intervju. Dock gjordes inte detta test med några sjuksköterskor utan enbart 

författarna emellan. Det tillkom även fördjupande och utforskande följdfrågor till 

respondenternas uttalanden under de riktiga intervjuernas gång.  

Intervjuguiden fanns på en dator som medtogs till samtliga intervjuer. Utöver detta medtogs 

även en mobiltelefon med en inspelningsfunktion vid namnet ”diktafon”, för att sedan kunna 

transkribera och meningskoncentrera intervjuerna på ett smidigt sätt. Inspelningsfunktionen 

testades innan intervjuernas gång för att säkerställa att ljudupptagningen fungerade som den 

skulle. Intervjuerna som spelades in varierade mellan 35–50 minuter. Intervjuguidens frågor 

påverkades delvis av tidigare forskning om personalomsättning i sjuksköterskeyrket.  

Någonting som det lades fokus på under intervjuns gång var att inte formulera frågor som kunde 

eventuellt förekomma som stötande eller nedvärderande mot deltagarna som intervjuades. Det 

vill säga att frågor inte ställdes där det på något sätt skulle framkomma att intervjuaren visste 

exakt hur deras upplevelse av arbetet samt allt kring yrket var. Detta i mån för att visa på en 

förståelse samt en respekt kring den enskilde individens livsvärld (Allwood & Erikson, 2017). 

Det fanns en viss flexibilitet i vilken ordningen frågorna ställdes, vilket innebar att frågorna inte 

nödvändigtvis ställdes i en specifik ordning vid alla tillfällen utan ställdes när det fann sig 

passande i det dåvarande samtalet. Dock ställdes alla frågor från intervjuguiden vid varje 

intervju. Deltagarna i intervjun fick även chansen att utöver att ge svar på de fasta frågor som 

ställdes, berätta om sina tidigare upplevelser inom vården. Dessa berättelser kunde handla om 

deras tidigare möten med patienter, tidigare händelser som påverkat dem i sin yrkesroll samt 

önskemål de personligen hade kring utformningen av vården och deras arbetssituation.  

När respektive intervju började närma sig sitt slut, avrundades intervjun med ett förslag av 

summering av det som hade diskuterats under intervjun. En summering genomfördes i samtliga 

intervjuer där det som hade varit centralt i varje enskild intervju lyftes fram. Det som lyftes 

fram i summeringen fick även deltagarna möjlighet att bestrida, om summeringen enligt dem 

inte stämde överens med den information som de hade delgivit (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 

144). Deltagarna blev även erbjudna att bidra med ytterligare information till summeringen om 

något inte förekom som de ansåg vara av vikt. Samtliga åtta inspelade intervjuer transkriberades 

ordagrant där de utskrivna intervjuerna omfattade totalt 68 sidor text.  
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Procedur  
 

Deltagarna fick ett mail som inkluderade ett missivbrev med information om intervjun, deras 

deltagande, etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2002) såsom rättigheter att dra sig tillbaka från 

deltagande, samt kontaktuppgifter ifall de hade frågor eller funderingar. Därefter bokades en 

tid och plats för intervju. Intervjuerna tog plats på olika allmänna platser, dock var alla platser 

tillräckligt lugna för att intervjuare samt intervjuperson skulle höra varandra ordentligt och för 

att inspelningarna skulle bli av god kvalitet. De åtta intervjuerna delades upp mellan 

intervjuarna på så sätt att det blev fyra intervjuer var. Det utgick ingen ersättning till deltagarna. 

Genom en kort presentation samt lite småprat vid början av mötet fick deltagarna även 

information igen om etiken, syftet med mera, så att de kunde känna sig lugna, bekväma och 

även mindre spända om de kände någon spänning eller nervositet innan. Efter intervjuerna 

genomförts påmindes deltagarna även om att allt var konfidentiellt samt att de alltid kommer 

förbli anonyma, det vill säga att inga uppgifter kunde spåras tillbaka till dem. De fick även 

information sedan igen kring vem de kunde kontakta vid eventuella frågor eller funderingar 

(Kvale & Brinkmann, 2010, s. 144). 

 

 

Databearbetning  
 

När samtliga intervjuer hade genomförts, transkriberades var och en av dem ordagrant, där varje 

intervju omfattade cirka 4200 ord i snitt. Efter att transkriberingen genomförts gjordes en 

medbedömning i form av diskussioner där transkriberingarna jämfördes. Detta för att kunna se 

likheter och skillnader i utsagorna för att i sin tur kunna bedöma noggrannheten i 

transkriberingarna. Därefter bearbetades varje intervju genom att eliminera frågeställningarna 

samt utfyllnadsord såsom “aah, mmh, asså” med mera, för att kunna lyfta fram den 

informationen i data som var central för att besvara studiens frågeställning. Alla deltagare hade 

sina unika upplevelser kring yrket i sig, men även arbetsplatser de varit på samt arbetsmiljöer 

de upplevt. I helhet fanns det dock många gemensamma aspekter och upplevelser av vården, så 

som patienterna samt bemötandet bland annat som de haft liknande upplevelser av som 

sjuksköterska. Detta kunde lyftas fram genom ytterligare meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med hjälp av meningskoncentreringen kunde centrala ord och meningar 

lyftas fram, som sammanställdes i ett dokument från alla intervjuer för att kunna lyfta 

gemensamma teman. När det insamlade materialet, det vill säga intervjuerna, skulle bearbetas 

så lästes hela intervjuerna igenom så att en känsla av helhet kunde skapas för varje enskild 

intervju. Efter att denna helhetsuppfattning hade skapats fastställdes meningsenheterna i den 

nedskrivna texten, såsom de formulerats av deltagarna. Dessa var lön, välmående, frihet, 

belastning samt resurser. Under dessa fem övergripande teman identifierades ett antal 

underteman, som presenteras närmare i resultatsektionen.  

 

 

Resultat 
 

Utifrån analysen identifierades fem generella teman som anledningar till att sjuksköterskorna 

valde att arbeta via bemanning. Dessa huvudteman hade i sin tur flera underteman som 

presenteras nedan i tabell 1. De fem huvudteman som framkom var lön, välmående, frihet, 

belastning samt resurser. Dessa byggdes upp av underteman som kunde skapas med hjälp av 

utsagor från samtliga intervjuer som utfördes. Dessa fem teman hade alla en koppling till 

varandra, de hängde ihop på ett eller annat sätt då de hade en påverkan på varandra. Detta ledde 
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i sin tur till att anledningarna till att välja bemanning ökade när flera punkter kopplades ihop 

och stärkte fördelarna och förmånerna med att arbeta via bemanning. 
 

Tabell 1 

Sjuksköterskornas anledningar till att lämna fast tjänst för bemanning 

Huvudteman Underteman 

Lön Vardagsliv 

Värdering 

Erkännande av insats 

Välmående Återhämtning 

Prioritering 

Stress 

Frihet Schemaläggning 

Varierande arbetsplats 

Belastning Arbetsmiljö 

Övertidsarbete 

Sidoarbete 

Resurser Personal 

Vårdplatser 

 

 

Lön  
 

Ett undertema som uppkom i temat lön var vardagsliv. I materialet beskrev många 

sjuksköterskor den högre lönen de kunde få inom bemanning som ett medel för att bättre kunna 

hantera sitt vardagsliv. Sjuksköterskorna beskrev att det inte behövde pressa sig själva lika hårt 

inom arbetet för att de skulle kunna ha ekonomin som behövdes för att hantera sin 

vardagssituation. Detta kunde röra omhändertagandet av familjen eller just att ha de 

ekonomiska medlen för att kunna leva värdigt för det arbete som de utför. Denna hantering av 

vardagslivet beskrev sjuksköterskorna som mycket mer problematisk i deras tidigare arbete 

inom fast tjänst via landsting eller kommun.  

 

Den största fördelen är att jag kan planera min fritid på ett annat sätt, jag kan styra livet 

på ett bättre sätt, jag jobbar inte heltid, jag jobbar kanske 70 procent, men får ut mycket 

mer än vad jag skulle få ut I landstinget, jag tycker det är viktigt att få vara ledig. - (IP6)  

 

Värdering som var nästa undertema, var någonting som ett antal sjuksköterskor nämnde under 

intervjuernas gång. Sjuksköterskorna menade att det finns personer som tjänar betydligt mer 

inom andra yrken men gör betydligt mindre, de ifrågasatte då varför de då skulle ta en fast tjänst 

med mer arbete och mindre betalt i jämförelse med bemanningspersonal. Vid fråga om en 
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bemanningssjuksköterska kunde tänka sig att ta en fast tjänst igen svarade hen följande: “Då tar 

jag en fast tjänst, med en bra lön som jag känner att jag förtjänar.” - (IP3). Detta visade på hur 

högt lönen värderades samt vilken påverkan den hade på en person, att de kunde ge upp ett fast 

arbete med säkra arbetsdagar mm. i utbyte mot en behovsanställning på grund av en betydligt 

bättre lön.  

Ännu ett undertema som uppkom kring lön var erkännande av insats. Sjuksköterskorna 

beskrev ett missnöje i hur deras insats vid fast tjänst uppskattades samt att deras insats inte gavs 

tillräckligt med erkännande. Många sjuksköterskor berättade om när det tagit tunga pass inom 

fast tjänst, och i efterhand inte fått mycket till tack för sin insats vare sig i lönekuvert eller 

verbalt. Sjuksköterskorna uttryckte att inom bemanning var detta något som en kunde se mellan 

fingrarna kring, men med den lägre lönen inom fast anställning blev detta inte lika enkelt att 

göra enligt dem. “Jag tycker att personal ska belönas för behandlingen de gör.” - (IP5) 

Lönen var en av de betydande aspekterna som gjorde att personalen valde att avsluta sina 

fasta tjänster via kommun och landsting och istället vända sig till bemanningsföretag. 

Sjuksköterskorna uppgav att lönen var en aktuell och problematisk fråga vid tillfället vad gällde 

deras yrke då de fick en såpass låg lön, vare sig det rörde sig om ingångslön eller efter flera års 

erfarenhet. Många sjuksköterskor uppgav att de inte fick en tillräckligt bra lön, ingen lön som 

var värd allt arbete och slit som de lägger ner på sina patienter och avdelningar varje arbetspass. 

Sjuksköterskorna uppgav att arbete via ett bemanningsföretag leder till betydligt högre lön i 

jämförelse med sjuksköterskor som har en fast tjänst via kommun eller landsting.  

 

 

Välmående 
 

Det var viktigt att kunna prioritera sig själv, att veta när det var dags att tänka på sitt eget bästa 

samt sätta sig själv främst, menade sjuksköterskorna. Prioritering är det första undertema till 

huvudtemat välmående. När en sjuksköterska talade om sitt 25 år långa sjuksköterskearbete 

talade hon även om en tid där hennes kropp inte orkade mer på grund av trycket i arbetet “Jag 

är självstående mamma, jag va in och ut på sjukhuset och svimmade av här på jobbet, känner 

bara nej ingen kommer att tacka mig till slut så jag måste prioritera mig själv!” - (IP2). 

Sjuksköterskan menade att efter alla år så insåg hon att hon var tvungen att tänka på sig själv i 

första hand för att i sin tur kunna utföra sitt arbete korrekt och hjälpa patienterna till fullo.  

Rörande huvudtemat välmående var återhämtning ett ytterligare undertema som framkom. 

En del sjuksköterskor la ett stort fokus på de många krav som ställts på dem tidigare i sitt yrke 

när de arbetat inom fast tjänst. Dessa krav beskrev sjuksköterskorna som något som hade en 

negativ inverkan på deras välmående. Det som många sjuksköterskor framförallt tog upp var 

det långa arbetstiderna inom fast tjänst, som ledde till att det inte kunde vila upp sig och få den 

återhämtning de kände att de behövde för att klara av det dagliga arbetet. Detta var något som 

många sjuksköterskor uppgav att de nu kunde få till viss del inom bemanning.  

 

En nackdel är extra arbetet, man kan bli utmattad ibland då man inte får vilandet som man 

behöver, man måste jobba både dag och kvällar, man hinner inte återhämta sig, man måste 

jobba helger också, det är krav på det - (IP1) 

 

Sista men definitivt inte minsta undertemat var stress. Samtliga respondenter nämnde stressen 

i arbetet samt hur det påverkade dem, en sjuksköterska valde även att påpeka patienternas 

upplevelse av sjuksköterskornas stressiga arbete. “En patient sa att jag skulle säga till 

avdelningschefen att personen inte ser patienterna, de känner sig inte sedda och detta är pga. att 

personalen inte har tid, det är stressen, den är huvudboven” - (IP2). Själva yrket må vara väldigt 

stressigt men det var en hanterbar stress menade sjuksköterskorna, dock inte så underbemannat 
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som det ser ut idag inom vården, den stressen går inte att hantera lika väl. Vissa sjuksköterskor 

uppgav att patienterna hamnar i kläm, utöver att sjuksköterskorna slits ut. Det blir ingen bra 

balans, och definitivt inget förbättrat välmående vare sig det gäller personal eller patienter 

uppgav sjuksköterskorna.  

Välmående var en av de mer betydande aspekterna när det kom till varför sjuksköterskor 

valde att arbeta via bemanning istället för via landsting/kommun. Samtliga sjuksköterskor 

beskrev att de tidigare upplevt ett sämre välmående när de arbetade som fast anställda inom 

landsting/kommun. Välmående beskrevs som något som var viktigt i hur sjuksköterskorna 

kunde förmå att utföra sitt arbete och uppfylla sin yrkesroll. Stressen i arbetet var en av de 

största anledningarna som ledde till ett sämre välmående. I och med att arbetet kräver så mycket 

från sjuksköterskorna innebär det dessutom att de inte får tid till att återhämta sig vilket i sin 

tur innebär ett än mer försämrat välmående. Även prioriteringen kring välmående var väsentligt 

för sjuksköterskorna när det kom till det dagliga arbetet.  

 

 

Frihet 
 

Ett undertema som framkom under huvudtemat frihet var schemaläggning. Det som 

genomsyrade många sjuksköterskors utsagor kring bemanning var möjligheten att kunna lägga 

upp sitt eget arbetsschema. Många sjuksköterskor beskrev dessa egna arbetsscheman som en 

bidragande faktor till att de kunde känna en frihet i arbetet, att vara ledig när de ville. Detta var 

något som många sjuksköterskor beskrev som en lockelse med bemanningen. Samtliga 

sjuksköterskor beskrev deras tidigare arbete inom fast tjänst som väldigt bristande när det kom 

till uppfyllandet av deras och annan personals önskemål om fördelaktiga arbetsscheman. “De 

bör ändra lite och vara mer flexibla, gå mer efter personalens önskemål om schema, tex folk 

som har familj o barn etc. det kommer överlappa varandra oavsett, de förlorar på att inte göra 

så.” - (IP3). Med frihet framkom även undertemat varierande arbetsplats, där hyrsjuksköterskor 

fick chansen att vidga sina vyer och viktigast av allt sin lärdom, menade respondenterna. 

Hyrsköterskor uppgav att de har den unika möjligheten att testa på alla möjliga avdelningar 

samt bygga upp sin arbetslivserfarenhet på ett annat sätt i jämförelse med fast personal som 

endast arbetar på en avdelning. Hyrsjuksköterskorna berättade att de kan nyttja sin profession 

på ett annat sätt. När de arbetat på olika avdelningar, fick sjuksköterskorna även med sig mycket 

ny och användbar kunskap som de även kunnat använda för att hjälpa patienter i andra 

avdelningar. De påstod att den nya kunskapen kan även bidra till bättre undersökning och 

behandling av patienter. Utöver detta lärde de sig även att koppla diagnoser och symptom som 

upplevdes av patienter i olika avdelningar. “Nackdelar är att man blir fast på samma plats, man 

utnyttjar inte sin profession på samma sätt som via bemanning där man får testa på olika 

avdelningar” - (IP4). Frihet i sitt eget arbete kan vara någonting som många kan eftersträva och 

önska, menade sjuksköterskorna. I intervjuerna i denna studie var frihet något som 

sjuksköterskor visade var av vikt för att de skulle bli tillfredsställda med sitt arbete samt sin 

yrkesroll. Sjuksköterskorna beskrev fast anställning som väldigt bristande när det kommer till 

flexibilitet inom arbetet, de uppgav att de känner sig låsta i hur många samt vilka dagar de 

arbetade inom landstinget. När de sedan gick över till bemanning så beskrev de en ökad frihet, 

frihet att kunna lägga upp sitt eget arbete. Egen schemaläggning samt självbestämmande i vilka 

uppdrag och platser de ville arbeta på, menade de bidrog till deras känsla av frihet i sitt eget 

arbete. Hyrsjuksköterskor kunde i princip skräddarsy sitt arbete utefter sina behov, sin tid, sitt 

välmående mm. Hyrsjuksköterskor uppgav att de kände sig friare i och med att de kunde välja 

vilka pass de ville arbeta utifrån det som passade deras vardag. Det vill säga om de ville arbeta 

endast dag, endast jourer, endast helger eller kanske en blandning av dag och kväll, de kunde 

välja hur de skulle arbeta beroende på vad som passade dess privata liv. Variation var även en 
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aspekt som var återkommande bland intervjuerna, att inom fast anställning var detta någonting 

som kunde vara ytterst bristande. Sjuksköterskor uppgav att inom bemanning kunde 

sjuksköterskor få nya erfarenheter och variation i arbetet i och med att de inte var knutna till en 

och samma plats på obestämd tid. Ytterligare valmöjligheter i vad och vilka uppdrag man vill 

ta som bemanningssjuksköterska bidrar till den genomsyrande frihet som sjuksköterskorna 

beskriver angående bemanning. 

 

 

Belastning 
 

Arbetsmiljö framkom som ett undertema under huvudtemat belastning.  Många sjuksköterskor 

beskrev arbetsmiljön inom fast tjänst som en faktor som ledde till att de kände en överbelastning 

i sitt dagliga arbete. Många sjuksköterskor uppgav att det nödvändiga stödet i det dagliga arbetet 

som sjuksköterska fattades i deras tidigare arbete inom fast tjänst. Detta var något som vissa 

sjuksköterskor uppgav att det kunde få på ett annat sätt inom bemanning. I arbetsmiljön inom 

bemanning uppgav många sjuksköterskor att de blev lyssnade på av sina konsultchefer. Om de 

uppgav att det var missnöjda med arbetsmiljön på arbetsplatsen kunde konsultchefen finnas där 

för att ge råd och erbjuda en annan arbetsmiljö som bättre kunde passa den individuella 

sjuksköterskan. Dessutom var det även konsultchefen som kunde ta tag i komplikationer på 

arbetsplatsen ifall de skulle uppstå, de fanns alltid tillhands och dessutom alltid på 

sjuksköterskans sida. “En arbetsmiljö där jag känner att jag har infon, stöd och utrustningen 

som behövs. Då jobbar jag fast.” - (IP8). Övertidsarbete beskrevs som någonting väldigt vanligt 

inom vården då varje patient som kommer måste få den hjälpen de behöver. Personalen kan 

inte lämna patienterna i sticket oavsett om deras arbetspass var över. Det här undertemat var ett 

som starkt belastade sjuksköterskorna, synnerligen när de hade en fast tjänst då sådan övertid 

inte räknades, de fick inget tack eller betald övertid för det. Även om det var en kort period blev 

det många timmar sammanlagt i slutet av månaden, då det alltid fanns någonting att göra eller 

någon patient att fortsätta ha hand om i slutet av dagen. Genom att arbeta via bemanning får 

personalen betalt för minsta övertid de arbetar, dess arbete blir inte gratis då. Även om 

personalen inte kunde lämna patienterna och arbetet mitt i trots att deras arbetspass var över, 

fick hyrpersonalen åtminstone betalt för den extra tid de stannade kvar på arbetsplatsen. “Det 

är mycket övertid, du kan inte bara lämna en patient mitt i, detta gör att man blir stressad och 

jobbar över och det blir gratisarbete och då vill man sätta ner foten och jobba via bemanning 

istället” - (IP4). Ytterligare ett undertema som framkom under huvudtemat belastning var 

sidoarbete. Samtliga sjuksköterskor uppgav att de tidigare inom fast tjänst hade förväntats ta på 

sig mer arbete samt utföra ytterligare uppgifter utanför deras yrkesroll som sjuksköterska. Detta 

uppgav sjuksköterskorna kunde vara att utbilda eventuell hyrpersonal, vara ansvarig för de 

mediciner som fanns på arbetsplatsen samt många fler extra arbetsuppgifter utöver vårdandet 

av patienter. Detta var något som sjuksköterskorna berättade att de inte behövde ta på sig inom 

bemanning, där hade de sitt uppdrag som de skulle utföra. Denna frihet från att behöva axla 

ansvarsområden i form av sidoarbeten, uppgav sjuksköterskorna var något som spelade roll i 

deras val att nu arbeta inom bemanning. ”De flesta som har haft anställning har mycket 

sidoarbeten också. Om man är fast ska man vara medieansvarig, medicinansvarig med mera. 

Det slipper du inom bemanning.” - (IP1). Det fanns många olika saker som kunde belasta en 

sjuksköterska, synnerligen en fast anställd sjuksköterska. Belastning visade sig i olika former, 

såsom bristande arbetsmiljö som en hyrsköterska kan byta bort, obetalt övertidsarbete för fast 

personal samt sidoarbeten. Den fasta personalen var fast i samma miljö, fick inte betalt för 

arbetet efter arbetstiden samt att de alltid måste se till att allt material fanns inne, det vill säga 

mediciner, sprutor, gasbindor mm. Sjuksköterskorna menade att det var en stor belastning med 

allt detta, som hyrsköterska lyftes en stor del av denna börda från axlarna. 
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Resurser 
 

Personal var något som framkom som ett undertema till huvudtemat resurser. Många 

sjuksköterskor uppgav sitt missnöje rörande antalet sjuksköterskor som fanns på plats på 

arbetsplatsen. Trots att det finns personalbrist inom fast tjänst där bemanningspersonal hoppar 

in, så täcks inte alla nödvändiga behov enligt sjuksköterskorna. Många sjuksköterskor uppgav 

att det inte fungerade att en ensam sjuksköterska ska behöva ha hand om ett större antal 

patienter, utan stöd av ytterligare personal. Bristen på personal var något som sjuksköterskorna 

la ett stort fokus på, de menade att om detta kunde åtgärdas skulle det sannerligen underlätta 

deras dagliga arbete. En sjuksköterska uppgav att det måste ske en förändring uppifrån, att 

personalbristfrågans enda lösning inte var bemanning, det kunde göras mer. Vissa 

sjuksköterskor uppgav att de märkte av personalbristen mer inom fast tjänst än inom 

bemanning. Dessa bemanningssjuksköterskor uppgav att detta var för att de gick efter sina 

scheman, sina uppdrag, personalbristen påverkade inte de längre på samma sätt. “Du har 12 

salar men en sjuksköterska klarar inte det” - (IP7). Det andra undertemat som föll under 

huvudtemat resurser var för få vårdplatser, någonting som det kan brista en hel del kring vid 

vissa tillfällen medan det vid andra tillfällen kan finnas gott om. I och med personalbristen så 

kunde patienterna falla mellan stolarna menade sjuksköterskorna. De påpekade att det ibland 

inte fanns tillräckligt med tid till att hjälpa patienterna när de var i behov av hjälp, eller kunna 

gå till dem vid den bestämda tiden. Sjuksköterskorna tvingades istället att prioritera vissa 

patienter över andra beroende på vilken person som var i mest akut behov av hjälp. Detta ledde 

i sin tur till att patienterna inte tillfrisknade lika snabbt som planerat som i sin tur ledde till att 

de blev kvar en längre period med upptag av fler vårdplatser. En annan sjuksköterska påpekade 

även att vid flera tillfällen skrevs vissa patienter även ut innan de blivit fullt friska på grund av 

brist på vårdplatser. Detta innebar ytterligare en gång en prioritering av patienter, det vill säga 

vem som har mest behov av vårdplatsen.  

 

Har man inte tiden så låter man patienten ligga kvar i sängen och detta leder till att det 

blir längre vårdtider som i sin tur leder till att det tas fler platser och då kan akuten inte 

dirigera patienter till avdelningar - (IP3) 

 

Resurser var något som var betydande för sjuksköterskor samt deras dagliga arbete. 

Personalbristen blev central när en såg till sjuksköterskorna samt arbetet de utför. Det blir en 

stark fråga om resurs när det inte finns personal att tillhandahålla för att kunna vårda 

patienterna. Även om bemanningen kunnat avlasta denna brist till en viss del har den inte kunnat 

täcka upp alla nödvändiga problem, eller för den delen ta bort personalbristen som råder helt. 

Det skiljer sig i hur sjuksköterskor ser på denna personalbrist om de arbetar inom fast tjänst 

eller via bemanning. Vårdplatser var något som var centralt i frågan kring resurser. Det brister 

i antalet vårdplatser som krävs för att vårda patienter enligt sjuksköterskorna. Detta ledde i sin 

tur till en avvägning rörande vilka som förtjänar eller behöver vårdplatsen mest. 

Sjuksköterskorna menade alltså att alla patienter inte kunnat få den vård de behövt i brist på 

vårdplatser.  

 

 

Slutsats av resultat 

 
Med resultaten framkom det många anledningar till varför sjuksköterskor väljer att arbeta via 

bemanning. De huvudteman som framkom i resultatdelen det vill säga, lön, välmående, 

belastning, frihet samt resurser, kunde beskriva sjuksköterskornas bakgrund till att lämna fast 

tjänst för bemanningsuppdrag. Med hjälp av samtliga underteman som nämndes i tabell 1, det 
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vill säga, vardagsliv, värdering, merarbete, återhämtning, prioritering, stress, schemaläggning, 

varierande arbetsplats, arbetsmiljö, övertidsarbete samt sidoarbete, kunde de ovanstående 

huvudteman byggas upp. Dessa teman kunde ge en inblick på hur pass stressigt och belastande 

sjuksköterskeyrket kan vara. Ur sjuksköterskornas utsagor framkom resultaten, att dessa 

huvudteman som presenterats i tabell 1, var någonting som behövede åtgärdas snarast för att 

vården skulle fungera korrekt samt att patienterna skulle kunna få den hjälp de behöver. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka anledningar till att sjuksköterskor väljer att lämna 

sina fasta tjänster och istället börja arbeta via bemanningsföretag. Nedan kommer resultaten 

från undersökningen att tolkas och jämföras med tidigare undersökningar som gjorts för att 

slutligen beskriva slutsatsen av denna undersökningen.  

 

 

Tolkning av resultat 
 

Sjuksköterskeyrket är ett väldigt påfrestande yrke, det är ett allmänt stressigt yrke som alltid 

kräver fullständig fokus samt engagemang från personalen då det är andra människors liv det 

handlar om. Sjuksköterskebristen inom vården har funnits länge som dessutom ökat allt mer 

med tiden. Detta leder i sin tur till att den fasta personalen får längre arbetsdagar, ökad stress 

och blir dessutom utmattade vilket innebär att personalen inte kan vara helt och hållet alerta och 

fokusera på allt under hela sitt pass (Arbetsmiljöverket, 2018). När personalen inte är helt 

fokuserade och alerta på sitt arbete på grund av långa, stressiga dagar innebär det att det är 

patienterna som drabbas. Många patienter tvingas vänta i långa köer tills de kan vårdas, 

alternativt att de som redan är inlagda inte får den hjälpen de behöver i tid. Detta leder i sin tur 

till längre vårdtider, upptag av fler sängar samt mindre platser för nya patienter. Det blir som 

en ond cirkel. 

I och med att bemanningsföretag betalar högre löner till sjuksköterskor i jämförelse med fast 

personal innebär det även att landsting och kommuner innehar färre fast personal. Synnerligen 

nu i jämförelse med några år tillbaka då bemanningen överlag växt, det har tillkommit allt fler 

bemanningsföretag samt mer kunskap kring det (SKL, 2018). I och med att 

bemanningsbranschen samt kunskapen kring det växt på senare år så har även sjuksköterskorna 

insett hur eftertraktade de är. Sjuksköterskorna påstod att de har insett hur mycket de har att 

säga till om samt att de även har möjligheten att strukturera sitt arbete när de arbetar inom 

bemanning. Bemanningsföretagen är mer desperata efter sjuksköterskorna än sjuksköterskorna 

efter dem, då det finns så många olika företag som kan jämföras sinsemellan. Det innebär att 

sjuksköterskorna kan förhandla samt välja det företag som passar dem och deras liv bäst. 

När bemanningspersonal får högre löner innebär det även att själva sjukhuset/vårdcentralen 

betalar en ännu högre summa för själva sjuksköterskan. Det blir betydligt dyrare för sjukhus 

och vårdcentral att hyra in personal i jämförelse med att anställa ny personal. Lönen är ett 

väldigt stort problem som varit aktuellt länge, då kommun och landsting erbjuder en låg lön 

vare sig det är grundlön eller efter flera års erfarenhet. Trots dessa omkostnader för 

vårdplatserna så blir det ändå billigare för dem att hyra in viss personal i jämförelse med om de 

skulle höja lönen för all fast personal. Det blir alltså billigare att hyra in sjuksköterskor för högre 

kostnader under en kort period i jämförelse med att höja lönerna för alla sjuksköterskor som 

innehar en fast tjänst. Om lönerna för de fasta sjuksköterskorna höjs innebär det även att 

läkarnas löner måste höjas vilket i sin tur innebär ännu fler långvariga högre kostnader för 

sjukvården. Därav får den fasta personalen ta extra pass så gott det går medan extra personal 
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täcker in där det brister betydligt mer. När bemanningspersonalen väl arbetar, försöker 

sjukhusen/vårdcentralerna få ut så mycket arbete som möjligt ifrån dem för valutan de betalar 

till bemanningsföretagen. Detta är ingen korrekt metod, det må hålla nu och ett tag till framåt 

men det finns alldeles för många brister inom vården idag för att den ska kunna fortsätta rulla 

på samma band framöver som den gör nu. Idag brister det i väldigt många olika områden inom 

vården, vare sig det gäller den ohållbara arbetsmiljön vid vissa avdelningar (Özer et al., 2017), 

den betydligt låga lönen (Gardulf et al., 2005) för det värdefulla arbetet som utförs av 

sjuksköterskorna eller arbetstiderna och schemaläggningen (Leineweber et al., 2016) som strikt 

måste följas. 

Medan Özer et al., (2017) lyfter fram hur den negativa upplevelsen av arbetsmiljön kan leda 

till att sjuksköterskor väljer att sluta på sin arbetsplats, väljer Leineweber et al., (2016) att lyfta 

fram hur pass viktigt det är med ett mer flexibelt arbetsschema. Resultaten från båda dessa 

undersökningar stödjer denna studie då sjuksköterskorna som intervjuades påpekade hur pass 

viktig flexibiliteten inom bemanningen är, det vill säga att de kan välja sina arbetspass utifrån 

hur dess vardag och familjesituation såg ut. Medan en person som hade en fast tjänst och var 

tvungen att arbeta vissa kvällar mm inte har samma frihet. Vad gäller arbetsmiljön är det väldigt 

viktigt med ett gott välmående menar deltagarna, det är trots allt där som större delen av dagen 

spenderas, därför är det viktigt med en arbetsmiljö som gynnar välmående. I Gardulf et al., 

(2005) studie framkom lön som en av de viktigaste faktorerna till att vissa sjuksköterskor 

övervägde att sluta medan andra valde att sluta på sin arbetsplats. Likaså i denna studie var lön 

en väldigt viktig faktor som lyftes upp och stöddes av sina underteman vardagsliv, värdering 

samt erkännande av insats. Sjuksköterskorna menar att de arbetar mindre via bemanning men 

får trots det mycket mer betalt i jämförelse med deras tidigare fasta anställning som varit via 

kommun eller landsting. Gardulf et al., (2005) tar även upp andra faktorer som ledde till att 

sjuksköterskor övervägde att lämna sin arbetsplats, dock var lönen den viktigaste faktorn som 

påverkade deras val. Under 2008 undersökte Takase et al., sjuksköterskors intentioner att lämna 

sitt arbete där han kom fram till att när sjuksköterskornas behov uppfylls leder det till färre 

uppsägningar, någonting som även nämndes i intervjuerna i denna studie. Sjuksköterskorna vill 

självklart ha en förbättring samt trivsel på arbetet för att välja att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Takase et al., (2008) lyfte även fram vikten av variation, det vill säga att sjuksköterskorna ville 

ha chansen att utvecklas och göra andra saker, inte bara hamna i rutin. Vilket är någonting som 

lyftes fram i huvudtemat frihet, det vill säga att bemanningssköterskor får uppleva varierande 

arbetsplatser då de har chansen att testa på olika avdelningar. Detta huvudtema byggdes upp av 

följande underteman valmöjligheter, schemaläggning samt varierande arbetsplats.  

En av intervjufrågorna som ställdes deltagarna var kring vad som krävdes för att de ska ta 

en fast tjänst igen, någonting som även Fochsen et al., (2005) studerade. De ville undersöka 

vilka faktorer som krävdes för att sjuksköterskor som avlutat sitt yrke skulle återvända till 

vården. Resultaten visade att majoriteten krävde förbättrade arbetsvillkor för att överväga att 

återvända, i och med att det är sådana stora brister inom sjukvården, även idag. Fochsen et al., 

(2005) studie kom även fram till att en viss andel av sjuksköterskorna som lämnade arbete 

gjorde det på grund av sitt välmående. Detta är någonting som i viss mån kan kopplas till denna 

studie som dessutom hade välmående som ett huvudtema, med prioritering, återhämtning samt 

stress som underteman. Trots att sjuksköterskorna som intervjuades i denna studie fortfarande 

arbetar inom sjukvården till skillnad från sjuksköterskorna i Fochsen et al., (2005) studie, finns 

det ändå likheter mellan dem som stärker resultaten i denna studie. Sjuksköterskorna i denna 

studie lämnade sin fasta arbetsplats för bemanningsbranschen där även de kräver bättre 

arbetsvillkor bland annat för att överväga att ta en fast tjänst igen. Allvin et al., (2003) studerade 

även arbetsvillkoren, dock mer specifikt inom bemanningsbranschen. Deras resultat kan till viss 

mån kopplas till resultaten från denna studie. De menar att bemanningsföretag erbjuder mer 

kontroll över det egna arbetet i olika former, precis som denna studie lyfte fram, det vill säga 
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val av arbetsplats är någonting viktigt då de kan välja olika arbetsplatser för en möjlighet att 

utöka sina kunskaper och erfarenheter samt viktigast av allt välja en arbetsplats där de känner 

trivsel med omgivningen. 

Sellgren et al., utförde år 2009 fokusgruppdiskussioner för att söka anledningar till varför 

sjuksköterskor stannar eller slutar. Något som de kom fram till i deras studie var att 

arbetsbelastning var en faktor i sjuksköterskors val att stanna eller sluta på sin arbetsplats. I 

denna studie var belastning ett huvudtema som uppkom samt byggdes upp av dess underteman, 

arbetsmiljö, övertidsarbete samt sidoarbete.  

Rudman et al., utförde år 2013 en longitudinell studie kring nyexaminerade sjuksköterskor 

samt dess intentioner att lämna yrket helt under deras första fem år i arbete, där resultaten visade 

att var femte sjuksköterska var beredd att lämna yrket. Det är väldigt mycket påfrestningar som 

det nämns både i deras studie samt även i denna studie utifrån intervjuerna som gjorts. 

Majoriteten av sjuksköterskorna som intervjuades i denna studie menade att de inte hade valt 

detta yrke om de vetat allt vad arbetet skulle innebära.  

Alla dessa ovannämnda brister har bemanningen en lösning till, därav väljer allt fler 

sjuksköterskor att vända sig till dem. Trots att det självklart även finns vissa brister inom 

bemanningen så som att det inte utgår någon semesterersättning eller att det inte är någon 

garanti att det alltid ska finnas arbetspass, väger ändå fördelarna mer här i jämförelse med dem 

inom landsting och kommun. Bemanningsföretag låter sjuksköterskorna förhandla sin lön 

betydligt högre, de väljer dessutom arbetspass samt arbetsdagar på egna villkor. Utöver det kan 

ingen kommendera bemanningssjuksköterskorna till att ta över någons pass, utföra andras 

arbeten eller dylikt. För att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar och ta fasta tjänster måste 

landstingen och kommunerna börja ta tag i dessa områden där det brister, till att börja med 

lönen och pressen då dessa verkar vara de största problemen. Genom att sätta upp en längre 

tidsplan med delmål kan vården förbättras betydligt och även räddas. 

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter att ha i åtanke vid utförandet av en studie. När 

det talas om intern validitet (Allwood & Erikson, 2012, s. 141) talas det om med vilken säkerhet 

resultaten är pålitliga, det vill säga ifall det verkligen är de fem huvudteman som påverkade att 

sjuksköterskorna bytt till bemanning. Med stöd från tidigare forskning stärks resultaten i denna 

studie, vilket höjer dess validitet. Självklart inkluderas samtliga underteman teman här med, 

men det som gör att resultaten är pålitliga är att genom alla intervjuer var det i princip samma 

orsaker som uppkom. Med hjälp av summeringarna i slutet av varje intervju samt att deltagarna 

bads om att utveckla sina svar kunde meningskoncentrering samt skapandet av teman göras för 

att styrka resultaten. Dessutom tillkommer det mycket stöd från tidigare studier som nämnts 

som påvisat liknande resultat, både i Sverige och internationellt.  

Extern validitet (Allwood & Erikson, 2012, s. 144–145) talar om generaliserbarheten, det 

vill säga i vilken utsträckning resultaten från denna studie går att generalisera till andra 

sjuksköterskor. I och med att studien endast hade åtta deltagare innebär det att urvalet är väldigt 

litet i jämförelse med sjuksköterskepopulationen. Eftersom urvalet är litet innebär det även att 

generaliserbarheten inte har en stor utsträckning, det vill säga att resultaten inte går att 

generalisera till hela populationen. Dock får resultaten i denna studie stöd från tidigare 

undersökningar som gjorts som tidigare nämnts vilket gör att resultaten blir mer pålitliga. För 

en större generaliserbarhet hade fler intervjuer behövt göras.  

Reliabilitet handlar (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 263) om tillförlitlighet, det vill säga 

huruvida resultaten blir desamma eller inte vid en replikering av studien, av andra forskare, vid 

en annan tid. Ju mer lika resultaten blir vid replikering av studien, desto högre reliabilitet 
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innehar den. Reliabilitet handlar även om huruvida deltagarna kan komma att ändra sina svar 

under intervjuns gång samt hur deras svar kan komma att variera beroende på intervjuaren i 

intervjuprocessen. I själva intervjusituationen kan reliabiliteten påverkas av ting såsom ledande 

frågor, vilket kan leda till ett specifikt svar mer än om frågan hade ställts öppen. I och med att 

alla deltagare fick genomgå en intervju innebär det även att det kan tillkomma olika följdfrågor 

beroende på hur deltagarna svarar på frågorna från intervjuguiden (Maxwell, 2013, s. 100). Men 

som en helhet gav alla deltagare svar på alla frågor från intervjuguiden vilket innebär att utifrån 

dem kunde resultaten sammanställas och med hjälp av följdfrågorna kunde specifika och mer 

noggranna svar tillkomma.  

 

 

Aspekter kring metodutformningen 
 

Forskningsämnet valdes utifrån vår förförståelse (Allwood & Erikson, 2012, s. 42) kring 

sjuksköterskor och att det i media talas om att det råder en stor brist på sjuksköterskor. Den 

förkunskap som studien hade som grund var sagd förförståelse men självfallet även tidigare 

studier rörande sjuksköterskor och deras yrkesroll. Det var tidigt i utformningen av studien 

tydligt att fokus skulle ligga på aspekter till varför sjuksköterskor väljer att arbeta inom 

bemanning istället för fast anställning via landsting. Vid valet av urvalsmetod så togs beslutet 

att använda sig av ett handplockat urval eftersom att det var av vikt att sjuksköterskorna som 

deltog i studien skulle ha tidigare arbetat inom landsting och sedan gått över till att arbeta inom 

bemanning. Det sågs även till att göra en handplockning i avseendet att hälften av 

sjuksköterskorna som intervjuades var män och andra halvan kvinnor, för att uppnå ett jämnt 

fördelat urval när det kommer till könsfördelning. Detta för att kunna uppnå en variation inom 

studien, att få insikter i hur inte enbart manliga sjuksköterskor uppfattar sin yrkesroll utan även 

kvinnliga sjuksköterskor.  I och med att sjuksköterskeyrket är kvinnligt dominerat vore ett mer 

representativt urval att intervjua fler kvinnor. Detta är någonting som är värt att tänka på inför 

framtida studier för att få en större generaliserbarhet, det vill säga för att kunna representera 

sjuksköterskor i allmänhet bättre. Detta var någonting som brast i denna studie då urvalet av 

deltagare inte var lika proportionellt till hela yrkesgruppen. Detta eftersom att hälften av 

deltagarna var män, vilket det inte är i verkligheten, då det är fler kvinnor som arbetar som 

sjuksköterskor i jämförelse med män.   

Intervjuguiden (Maxwell, 2013, s. 100) som användes till att utföra intervjuerna kunde delvis 

ha varit formad av tidigare förförståelse, vilket kunde ha vara av nytta, men som också kunde 

ha varit en bristfällighet i viss mån. Intervjuguiden var semistrukturerad genom att ett antal på 

förhand formulerade frågor ledde samtalen, men som följdes upp av följdfrågor anpassade till 

varje enskild intervjupersons berättelser.  

 Dock så användes inte alla förberedda följdfrågor, utan det förekom tillfällen då följdfrågor 

ställdes som passade situationen bättre. Detta för att kunna undersöka något med en bättre 

uppföljningsfråga. Det kan tilläggas att i intervjusituationen kunde det uppstå tillfällen då en 

deltagare inte förstod frågan vilket ledde till att frågan behövde omformuleras. Detta kunde vid 

vissa tillfällen leda till otydligheter, men detta kunde åtgärdas genom att frågan omformulerades 

så att den blev mer tydlig och inte uppfattades diffust. Något som också användes flitigt i 

intervjusituationen var speglingar för att visa för deltagarna att de blev lyssnade aktivt på och 

information de delgav togs in. Även en avvägning gjordes när det kom till att följa 

intervjuguiden eller gå iväg från den med uppföljningsfrågor om något uppkom som var av 

intresse för studien. Mot slutet av intervjun gjordes en avslutande summering, där återberättades 

de ämnen och punkter som hade tagits upp i intervjun för deltagarna. Därefter gavs möjlighet 

för deltagarna att ifrågasätta summeringen och även ges möjlighet att tillägga något ytterligare 

som de ansåg var av vikt för dem rörande ämnet.  



 

 

17 

 

Vår begränsade erfarenhet av att genomföra forskningsintervjuer är även något som skulle 

kunna ses som bristfälligt i denna studie 

Tolkningsfrågan förblir central i denna studie, då där ingår tolkning av transkribering, 

tolkning av utsagor, tolkning av underteman till huvudteman (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 

221). Här skulle en brist kunna ligga i att förförståelsen skulle ha påverkat till en för stor del i 

utformandet av de teman som studien byggde på. Med tanke på att studien hade ett så pass litet 

urval på endast åtta deltagare innebar det att det blev svårare att generalisera (Allwood & 

Erikson, 2012, s. 144) till sjuksköterskor i allmänhet. Studien skulle till viss del kunna användas 

till ytterligare forskning till varför sjuksköterskor väljer att arbeta inom bemanning istället för 

fast tjänst inom landsting. 

 

 

Denna studies bidrag samt rekommendationer till kommande forskning 
 

När en ser till studien samt hur den kan användas till framtida forskning kan denna studie bidra 

med sjuksköterskors uppfattningar och egna erfarenheter de förmedlat i kvalitativa intervjuer. 

Studien syftar ju till att primärt åstadkomma generaliserbara resultat (Allwood & Erikson, 2012, 

s. 144) men ändå till en viss del i hur det skapats gemensamma huvudteman för varför 

sjuksköterskor väljer att arbeta inom bemanning istället för fast tjänst via landsting. Framtida 

forskning kring sjuksköterskor samt deras yrkesroll, skulle kunna använda sig av dessa 

huvudteman som bakgrund för vidareforskning. Dessa teman är ju på ett sätt uppbyggda från 

underteman som härstammar från utsagor från intervjuerna, och på så sätt specifika i viss mån 

för denna studie. Dock så kvarstår faktumet att underteman kom från samtliga intervjuer, med 

olika sjuksköterskor med olika erfarenheter inom yrket, olika åldrar och olika könsidentitet. På 

ett sätt så kan resultaten från denna studie generaliseras trots det mindre urvalet, med tanke på 

att resultaten från tidigare forskning stödjer resultaten i denna studie i viss mån. Däremot skulle 

urvalet kunnat göras på ett annat vis för att stärka den externa validiteten, det vill säg att välja 

ett slumpmässigt urval istället för ett handplockat för att kunna motsvara 

sjuksköterskepopulationen i dess helhet. Något som skulle kunna göras i framtiden är att testa 

resultaten som framkom med hjälp av enkätstudier, eftersom dessa skulle kunna inkludera en 

större urvalsgrupp. Özer et al., (2017) lyfte fram vikten av arbetsmiljön medan Sellgren et al., 

(2009) talade mer om arbetsbelastning, storleken på enheten, ledarskap samt motivation som 

var anledningarna till att sjuksköterskor stannade eller lämnade sin arbetsplats. En slutsats av 

detta kan vara att det finns tillräckligt med forskning kring anledningarna till att sjuksköterskor 

väljer att lämna sitt fasta arbete via kommun eller landsting och istället väljer att arbeta via 

bemanningsföretag. Istället bör fokus för framtida studier ligga på hur dessa punkter ska 

åtgärdas, hur vården ska förbättras samt hur kommuner och landsting ska arbeta för att behålla 

sin personal. Denna fråga om personal togs upp i studien i huvudtemat resurser där personal var 

ett undertema.   

Trots att resultaten i denna studie fått stöd från tidigare forskning som nämnts ovan, kan 

förbättringar självklart alltid göras. Bias är något att ha i åtanke inför kommande studier, att 

individer kan komma att tala gott om sin nya arbetsplats och mindre gott om sin föregående. 

Det vill säga att om sjuksköterskor hade bytt från bemanningsuppdrag till fasta tjänster så 

uppstår frågan om svaren blivit detsamma eller inte. Det som framtida forskning skulle kunna 

ha i åtanke är ett större urval, denna studie hade enbart åtta deltagare. Ett större urval skulle 

kunna leda till att fler slutsatser skulle kunna dras kring populationen sjuksköterskor och deras 

tankar kring sin yrkesroll och varför de lämnar fast tjänst för bemanning. Det tåls även att säga 

att de huvudteman som tagits fram är tolkningar av underteman som i sin tur har tolkats ur 

sjuksköterskornas utsagor från transkriberingen. Det ligger alltså ett stort fokus på tolkning 

genom resultaten, detta är ju något som inom framtida forskning mer skulle kunna preciseras, 
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skapa en mer säkerställd tolkning av diverse information. I framtida forskning skulle mer 

specifika åldersspann kunna undersökas och jämföras. Det vill säga sjuksköterskor med många 

år inom yrket jämfört med nyexaminerade sjuksköterskor om eventuella skillnader i motiv att 

lämna landstig eller kommun. En sådan studie kan leda till en möjligen av mer fördjupad analys 

till varför sjuksköterskor väljer att lämna fast tjänst för bemanning, när en ser till hur 

anledningarna till detta kan skilja sig mellan de som har arbetat länge som sjuksköterskor 

jämfört med de som är nyexaminerade. Spekulationer kan göras kring könstillhörighet samt hur 

det kan påverka samt skapa anledningar till att lämna fast tjänst för bemanning, möjligtvis 

normkultur eller liknande på arbetsplatser skulle kunna vara en möjlig anledning. Detta är 

någonting som framtida studier kan undersöka för att kunna utveckla denna och liknande studier 

ytterligare samt gå mer in på djupet. 

De huvudteman som framtogs är något som kan göras ytterligare forskning kring, teman som 

välmående där sjuksköterskorna beskrev stress och utbrändhet med mera, är något som 

ytterligare forskning skulle kunna titta närmare på.  

 

 

Slutsats  
 

Trots att studien bygger på ett litet urval gav resultaten från intervjuerna en stor inblick i 

sjuksköterskornas värld, hur deras vardag ser ut, tankar kring arbetet, bemanning mm. 

Resultaten fick även stöd av tidigare undersökningar, där även de beskrev vilket svårt och 

stressigt yrke detta är, hur mycket press och belastning sjuksköterskor får ta. Detta kan i sin tur 

kan leda till större komplikationer så som utmattning, utbrändhet, sjukskrivningar eller byte av 

arbetsplats. Vår ståndpunkt är att resultaten tyder på att Sveriges kommuner och landsting 

behöver revidera sina verksamheter inom sjukvården för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. 

Alla de identifierade bristerna som framgår i studien i en fast tjänst är betydligt förbättrade inom 

bemanningen, vare sig det gäller lönen, välmående, belastningen, friheten eller resurserna. Det 

är just dessa ovanstående fem huvudteman som hittades i studien som är anledningarna till att 

sjuksköterskor väljer att avsluta sina fasta tjänster och istället arbeta via bemanning. Allt fler 

personal kan komma att vända sig till bemanningsföretag om inga förändringar görs inom 

vården för att bibehålla fast personal.  

För att fler personer ska vilja söka till sjuksköterskeutbildningen samt arbeta kvar inom 

branschen och främst av allt behålla det fasta arbetet krävs det många förbättringar inom yrket. 

Det krävs att sjuksköterskorna omhändertas på ett bättre sätt, en förbättrad arbetsmiljö och en 

högre lön. Det är viktigt att verksamheterna lyssnar på sin personal, det är trots allt 

sjuksköterskorna som är där dagligen, det är de som handskas med patienterna, lever i denna 

miljö samt använder sig av resurserna.  
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