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Abstrakt 

Bakgrund: Det är fastställt i tidigare studier att sjuksköterskans arbetsglädje 
direkt påverkar omvårdnadsnivån och att det är flera faktorer som påverkar 
dennes arbetsglädje. Forskning saknas beträffande vad som ger 
specialistutbildade anestesisjuksköterskor arbetsglädje. Syfte: Syftet med 
studien var att beskriva vad som skapar och hur anestesisjuksköterskor ser på 
arbetsglädje. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design där 
datainsamlingen genomfördes via åtta semistrukturerade intervjuer, 
dataanalysen genomfördes genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Åtta 
områden relevanta för anestesisjuksköterskans arbetsglädje presenteras; 
psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, god omvårdnad, 
kompetensutveckling, ledning, självständighet, arbetstider och 
personalomsättning. Ett nionde område, lön, utreddes men visade sig inte vara 
direkt kopplat till arbetsglädje Slutsats: Arbetsglädje visade sig vara en viktig 
faktor för att anestesisjuksköterskan ska trivas med sitt arbete. Det är därför 
viktigt att arbeta med dessa områden som ger arbetsglädje från flera håll för att 
underlätta anestesisjuksköterskans arbetsglädje.  
 
Nyckelord: arbetsglädje, anestesisjuksköterska, specialistsjuksköterska, 
sjuksköterska, kvalitativ design, innehållsanalys 
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Abstract 
Background: It has been established in earlier studies that the nurse's job 
satisfaction directly affects the level of nursing and that there are several factors 
that affect nurse’s job satisfaction. There is no research on what gives specialist 
educated nurse anaesthetist job satisfaction. Aim: The purpose of the study was to 
describe what creates and how nurse anaesthetist look at job satisfaction. Method: 
The study was conducted using qualitative design. The data was collected thru 
eight semi-structured interviews, data analysis is conducted through qualitative 
content analysis. Results: Eight areas relevant for nurse anesthetists was presented; 
psychosocial work environment, physical work environment, nursing care, skill 
development, management, independence, working hours and employee turnover. 
A ninth area, salary, was also investigated but was not found to be directly related 
to work satisfaction. Conclusion: Job satisfaction is an important factor for the 
anesthetist nurses to enjoy their work. It is therefore important to work with these 
areas that provide job satisfaction from several directions to facilitate the job 
satisfaction of the anesthetist nurse. 
 
Keywords: job satisfaction, nurse anesthesia, specialist nurse, nurse, qualitative 
design, content analysis  
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Bakgrund	

Arbetsglädje	och	arbetstillfredsställelse	

Arbetsglädje definieras som, känsla av tillfredsställelse med den egna arbetssituationen 

(www.ne.se). De flesta sjuksköterskor menar att deras arbete är givande och att de upplever 

arbetsglädje (Pietersen, 2005). Toode, Routasalo, Helminen och Suominen (2015) delar upp 

motivation till arbetsglädje i två typer, en inre motivation och en yttre motivation. Där den inre 

är något personen gör för sin egen skull och den yttre något personen motiveras till av yttre 

faktorer exempelvis lön eller krav från chefer. Historiskt sett beskrivs sjuksköterskors 

arbetsglädje som något som till stor del beror på yttre faktorer där lönen uppges vara en viktig 

källa till motivation (Toode et al., 2015). Toode et al. (2015) menar dock att detta inte är korrekt 

utan att arbetsglädje snarare kommer från inre motivation, framförallt genom möjligheten till 

självständighet i arbetet. Även Pietersen (2005) anger att självständighet hos sjuksköterskor är 

av stor vikt för hög arbetsglädje. Den psykosociala arbetsmiljön har visat sig vara en påverkande 

del när sjuksköterskor beskriver vad som ger arbetsglädje. Adams och Bond (2000) beskriver 

den viktigaste faktorn för sjuksköterskors arbetsglädje som sammanhållning i 

sjuksköterskegruppen, men även sammanhållningen och samarbete med annan personal är av 

stor betydelse. Adams och Bond (2005) beskriver också den fysiska arbetsmiljön som en starkt 

bidragande faktor till arbetsglädje för sjuksköterskor, i fysisk arbetsmiljö inkluderades bland 

annat lokaler och lokalernas funktion. Jaradat, Nielsen, Kristensen och Bast-Pettersen (2017) 

beskriver att sjuksköterskor som arbetar skift har en lägre nivå av arbetsglädje i jämförelse med 

de som endast arbetar dagtid. Vidare är sjuksköterskors möjlighet till vidareutbildning och 

utveckling något som påverkar arbetsglädjen. Toode et al. (2015) beskriver att de sjuksköterskor 

som har fler än sju utbildningsdagar per år känner en generell högre arbetsglädje. 

  

Adams och Bond (2000) menar att sjuksköterskornas ålder och tid i yrket inte är viktigt för hur 

mycket arbetsglädje de upplever. Dock menar Helbing, Teems och Moultrie (2017) att 

arbetsglädjen är högre hos de lägre utbildade sjuksköterskorna och lägre hos de sjuksköterskorna 

med magisterutbildning. 

  

Konsekvenser	av	låg	arbetsglädje	

Personalomsättning bland sjuksköterskor är stor, den är också kostsam, både för 

patientsäkerheten och rent ekonomiskt (Helbing et al., 2017). Pietersen (2005) menar att en stor 

faktor till den höga personalomsättningen bland sjuksköterskor är låg arbetsglädje. Vid hög 
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personalomsättning försämras faktorer som kommunikation, läkemedelshantering och 

uppföljning (Jones & Gates, 2007). Medan fördelar med låg personalomsättning är färre vårdfel, 

högre vårdkvalitet, bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor och högre produktivitet (Jones & Gates, 

2007). Roulin, Mayor och Bangerte (2014) beskriver att arbetsglädje har en tydlig negativ 

korrelation med avsikten att säga upp sig från sin nuvarande arbetsplats. Vidare menar Jones och 

Gates (2007) att avdelningar med lägre personalomsättning har lägre mortalitet än de 

avdelningar med högre personalomsättning. När sjuksköterskor upplever sig ha hög arbetsglädje, 

är det mera sannolikt att de stannar på sin arbetsplats vilket i sin tur ger kortare vårdtider med 

nöjdare patienter och lägre mortalitet (Helbing et al., 2017). 

  

Det finns olika siffror på hur stor den ekonomiska kostnaden är för den höga 

personalomsättningen av sjuksköterskor. Enligt Helbring et al. (2017) kan kostnaden för en 

nyanställning och upplärning bli lika dyr som två årslöner för den sjuksköterskan som slutat och 

ersätts. Helbring et al. (2017) menar vidare att den höga personalomsättningen i sig är en 

bidragande faktor till lägre arbetsglädje. 

  

Arbetsglädjens	inverkan	på	omvårdnad	

Nyirenda och Mukwato (2016) visar att det finns ett positivt samband mellan arbetsglädje och 

positiv inställning till omvårdnad. Även i motsatt riktning, genom att ha tid för patienten och 

möjligheten att ge denne god omvårdnad är något som i sin tur ger sjuksköterskan arbetsglädje 

(Pietersen, 2005). Sjuksköterskor som upplever hög arbetsglädje beskriver själva att de ger en 

bättre omvårdnad än vad de sjuksköterskor med lägre arbetsglädje beskriver (Ulrich, Lavandero, 

Woods & Early, 2014). När patienter självrapporterat deras upplevelse av vårdkvaliteten inom 

akutsjukvård, ses också där en positiv korrelation med sjuksköterskornas rapporterade 

arbetsglädje (Kvist, Voutilainen, Mäntynen & Vehviläinen-Julkunen, 2014). Arbetsglädje har 

visat sig vara en faktor som påverkar sjuksköterskor och sjuksköterskans prestation på arbetet, 

man kan också se ett samband mellan arbetsglädje och arbetsmoral (Lu, Alison, White & 

Barriball, 2005). Bogaert, Clarke, Willems och Mondelaers (2013) visar att det finns ett tydligt 

samband mellan personalens engagemang samt arbetsglädje och kvaliteten på omvårdnaden som 

ges. Sambandet mellan arbetsglädje och god vård gäller även annan sjukvårdspersonal. 

Scheepers, Boerebach, Arah, Heineman och Lombarts (2015) beskriver läkares arbetsglädje och 

dess koppling till kvaliteten på vården som ges men också ett samband mellan en högt 

välmående hos vårdgivaren och en bättre följsamhet hos patienten. 
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Problemformulering	

Som beskrivet i bakgrunden finns det forskning som visar att hög arbetsglädje bidrar till trivsel i 

sjuksköterskans arbete samt för kvaliteten av omvårdnadsarbetet som utför. Det finns begränsat 

med forskning, angående anestesisjuksköterskor syn på arbetsglädje och hur den beskrivs. Med 

denna studie är förhoppningen att bidra till kunskap som kan höja anestesisjuksköterskors 

arbetsglädje och på så vis även standarden på omvårdnad. Det finns således ett mervärde för 

framförallt patienter och anestesisjuksköterskor men även för arbetsgivare och 

intresseorganisationer att beskriva vad som ger arbetsglädje hos anestesisjuksköterskor. 

  

Syfte	

Syftet med studien var att beskriva vad som skapar och hur anestesisjuksköterskor ser på 

arbetsglädje. 

 

Metod	

Design	

Denna studie hade en kvalitativ design och analysen genomfördes med innehållsanalys enligt 

Bengtsson (2016). Henricson och Billhult (2012, s. 130) beskriver att en kvalitativ design lämpar 

sig för att beskriva fenomen och deltagarnas upplevelser. Priebe och Landström (2012, s. 38–39) 

beskriver att vid deduktiv ansats finns utgångspunkten i teorin, till skillnad från induktion där 

utgångspunkten istället finns i empirin. Ett tredje begrepp, abduktion, utgår från empirin men 

förkastar ej teorin och forskarens förförståelse. Induktion och deduktion skall ej betraktas som 

uteslutande av varandra, utan forskningsprocessen beskrivs snarare alternera mellan teori och 

empiri (Alvesson & Sköldberg, 2017 s. 14–17). Empiriska data inhämtades via individuella, 

semistrukturerade intervjuer. 

  

Deltagare	och	procedur	

Urvalet för studiedeltagare gjordes via ett ändamålsenligt urval. Frivillig personal som uppfyllde 

uppsatta inklusionskriterier intervjuades. Henricson och Billhult (2012, s. 134) beskriver att 

ändamålsenligt urval används för att få deltagare som kan ge informationsrika beskrivningar och 

på så vis svara på den ställda forskningsfrågan. Inklusionskriterierna för studien var; 

specialistutbildad anestesisjuksköterska, arbeta på operationsavdelning, arbetat minst ett år som 

anestesisjuksköterska. Deltagarna som intervjuades var åtta stycken specialistutbildade 
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anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning vid ett medelstort akutsjukhus. Deltagarna var 

fem kvinnor och tre män. De var mellan 43 och 64 år gamla (m=55). Deltagarna hade arbetat 

som specialistsjuksköterskor i 10 till 31 år (m=21).  

  

Medgivande att genomföra studien på denna operationsavdelning erhölls av verksamhetschef 

och sedan avdelningschef. Detta genom att de fick information muntligt och skriftligt av 

författarna, avdelningschefen och verksamhetschefen lämnade sedan ett skriftligt godkännande. 

En av författarna hade tidigare på en arbetsplatsträff presenterat information om kommande 

projekt för att sondera deltagarintresse. För att vidare hitta deltagare erhöll 

anestesisjuksköterskor på denna operationsavdelning muntlig och skriftlig information av 

avdelningschef under morgonmöten, i den skriftliga informationen fanns kontaktuppgifter till 

författarna för eventuella frågor. De som var intresserade efter den muntlig och skriftliga 

informationen anmälde intresse till avdelningschefen. Metoden med direkt återkoppling till 

avdelningschefen valdes för att effektivisera processen samt för att minska risken för bortfall av 

eventuella deltagare. De första åtta potentiella deltagare som svarade uppfyllde samtliga 

inklusionkriternerna och fick därför möjligheten att deltaga i studien, alla intresserade deltagare 

deltog således i studien. Tid och plats för intervjun bestämdes och deltagarna fick sedan 

möjlighet att ställa frågor till författarna innan samtycke inhämtades  

Datainsamling	

Datainsamlingen genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer. Danielson (2012, s. 167–

168) beskriver att semistrukturerade intervjuer används genom att ställa öppna frågor från en 

intervjuguide. Frågorna var i huvudsak öppna men områden av vikt försökte också täckas under 

intervjuerna. Områden av vikt var de som framkom vid bakgrundsforskningen; arbetsmiljö, 

självständighet, kollegor, sammanhållning, omvårdnad, lön, arbetstider, utvecklingsmöjligheter 

och ledning (Bilaga 1). Då analysen samt datainsamlingen delvis byggde viss förförståelse 

ansågs dessa områden vara essentiella att avhandla under intervjuerna för att inte missa viktig 

information. Danielson (2012, s. 167–168) beskriver att en intervjuguide bör användas för att 

inte missa att viktiga aspekter under intervjuer. Intervjuerna pågick mellan 15 till 28 minuter 

(m=20). Intervjuerna ägde rum på avskilda platser i anslutning till deltagarnas arbete för att 

förenkla medverkan. Den empiriska datainsamlingen pågick under en tidsperiod på drygt två 

veckor. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. De inspelade intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant före analysarbetet påbörjades. 
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Analysmetod	

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en 

metod som kan tillämpas på en mängd olika sätt, med olika ansatser, och den är lämplig för att 

analysera transkriberade intervjuer (Danielson, 2012, s. 336–337). Danielson (2012, s. 335) 

beskriver att deduktiv analys görs efter en förutbestämd teori, vilket vi inte hade. Dock fanns 

områden av vikt identifierade utifrån tidigare forskning inom området. Analysen startade vid 

transkribering, författarna transkriberade varandras intervjuer för att fördjupa sig i materialet. 

Intervjuaren kontrolläste sedan texten och lyssnade samtidigt på den inspelade intervjun. Detta 

för att intervjuinspelningarna skulle bli så detaljerat transkriberade som möjligt. Dataanalysen 

fortsatte sedan genom att den transkriberade datan lästes igenom noggrant och meningsbärande 

enheter som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan i en 

eller flera koder, detta gjordes då dessa koder förenklar vidare analysarbete. Koderna samlas 

sedan ihop i de kategorier som framkommit vid bakgrundsforskningen. Detta gjordes enligt 

Bengtssons (2016) guide för kvalitativ innehållsanalys där analysprocessen delas upp i fyra 

faser. Dekontextualisering, där materialet lästes noggrant för att identifiera de meningsbärande 

enheterna. Rekontextualisering, de meningsbärande enheterna kontrolleras åter mot källan i 

originaltexten, text som inte producerat meningsbärande enheter kontrolleras ytterligare en gång. 

Kategorisering, här identifieras de koder som passar in i samma kategorier. Sammanställning, 

resultatet sammanställdes och jämfördes mot tidigare forskning och litteratur.  

 

Etiska	överväganden	

Studien genomfördes i enlighet med Belmontrapportens (1979) tre forskningsetiska principer, 

skyldighet att göra gott, rättvis behandling och respekt för individen. Detta uppnås genom att vår 

forskning kan användas för att öka arbetsglädjen hos anestesisjuksköterskor och på så vis öka 

patientsäkerheten Alla som önskade delta uppfyllde inklusionskriterierna och därför uteslöts 

ingen från deltagande i studien. Allt deltagande var frivilligt med möjlighet att avbryta 

deltagandet i studien när som helst. Enligt Kjellström (2012, s. 83–84) innebär informerat 

samtycke att deltagarna har förstått informationen om studien och att det är frivilligt att deltaga, 

informationen bör ges muntligt och skriftligt. I denna studie inhämtades informerat samtycke 

genom skriftligt godkännande av deltagarna efter muntlig och skriftlig information. Vid 

övervägande av nytta respektive risker för deltagarna i studien anser vi att nyttan för deltagarna 

övervägde risken att deltaga i studien, då studieresultatet kan öka arbetsglädjen och därför höja 

kvalitén på omvårdnad för patienter.  
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De inspelade intervjuerna hanterades endast av de två författarna. Vid transkribering märktes 

intervjuerna med nummer, innehåll i intervjuer som kan härledas till person, tid eller plats 

maskerades. Dessa intervjuer destrueras när studien är publicerad. Innan den empirisk 

datainsamlingen påbörjades, granskades och godkändes projektplanen samt etikansökan. 

Resultat	
Kategorierna presenteras nedan i tabell 1. Resultatet beskriv sedan i löpande text med citat från 

intervjuerna.  

 

Syftet med studien var att beskriva vad som skapar och hur anestesisjuksköterskor ser på 

arbetsglädje. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier (n=9) 

Kategori 

Psykosocial arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö 

God omvårdnad 

Kompetensutveckling 

Ledning 

Självständighet 

Arbetstid 

Personalomsättning 

Lön 

 

Psykosocial	arbetsmiljö	

Den psykosociala arbetsmiljön var något som samtliga anestesisjuksköterskor tog upp som 

viktigt aspekt för arbetsglädjen och var också det som diskuterades i störst utsträckning. En god 

stämning bland personalen inne i operationssalen påverkade arbetsglädjen. De beskrev att god 

stämning på operationssalen kunde vara om det var högt i tak, god kommunikation eller 

avsaknad av konflikter. 

 

Deltagare beskrev att det för arbetsglädjen var viktigt med en god sammanhållning med alla de 

olika personalkategorierna i operationsteamet, som operationssjuksköterska, undersköterska, 

operatör, då det snarare var dessa personer som dagarna spenderas med än andra 
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anestesisjuksköterskor. Denna sammanhållning kunde visas konkret genom att personalen 

hjälper varandra med arbetsuppgifter men också att genom att jobba i team och därför lära känna 

varandra och kunna prata om annat än bara arbete. 
 

… sociala för det är ju jätteviktigt att man ska stå där och prata emellan…. jag 
såg en film eller jag… vad ska du göra i helgen eller såna saker, har man den 
kontakten med varandra och känner varandra väl och känner…. vet om barn 
eller du vet sådana saker, då kan det vara roligare att jobba tillsammans, sen 

behöver det inte betyda att man umgås utanför jobbet men man har en bra 
social kommunikation, så det är nog viktigast tror jag, att få skratta lite. 

 

En deltagare beskrev tydligt den psykosociala arbetsmiljön, kommunikation och respekt mellan 

kollegor, som mer betydelsefull än den fysiska arbetsmiljön gällande betydelse för 

arbetsglädjen. 
 

Vi har ju jättefin [fysisk]arbetsmiljö i våra salar men om vi inte respekterar 
varandra i laget då hjälper inte fin [fysisk] arbetsmiljö om man inte har den 

sociala miljön i hur vi interagerar med varandra, det är otroligt viktigt. Så för 
mig är den, den är lite underställd för att skapa arbetsglädje för mig. 

 

Fysisk	arbetsmiljö	
Majoriteten av alla anestesisjuksköterskor ansåg den fysiska arbetsmiljön som en viktig faktor 

för arbetsglädjen. Att ha fönster på operationssalen beskrev flera av deltagarna som en källa till 

arbetsglädje då de det leder till ett “lugn”. Utöver det nämndes till exempel stora, ljusa och 

fräscha lokaler som en källa till arbetsglädje. 
 
Man får ett lugn tycker jag när man går in här, jag har pratat om det faktiskt, 

och det känns [bra], stora fönster och fin utsikt och det ger ett lugn inne i salen. 
 

Deltagare beskrev också att den fysiska arbetsmiljön inte bara var till gagn för personalen utan 

också att anestesisjuksköterskor upplevde att patienterna mådde bättre i de fina lokalerna och att 

de patienter som fick en plats med utsikt upplevdes lugnare. 
 

Lokalmässigt så har vi ju mycket bättre nu än vad vi hade tidigare. Vi har ju 
nya lokaler, Stora lokaler. Ljusa lokaler. Eh, vi har även ny media så 

patienterna kan titta på olika filmer, musik, så det har ju blivit bättre både för 
oss arbetsmiljömässigt och för patienten. 

 
Endast en av deltagarna ansåg att den fysiska arbetsmiljön inte spelar någon roll för hur denne 

upplever arbetsglädje. 
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God	omvårdnad	

Flera anestesisjuksköterskor nämnde tidigt i intervjuerna att något som var viktigt för deras 

arbetsglädje var möjligheten att kunna ge god omvårdnad till patienterna. De beskrev att om 

patienten var nöjd kändes det som man gjort ett bra jobb, både under anestesi men även före och 

efter.  
 

Att man känner att man gör ett bra jobb och att patienterna somnar gott och 
vaknar glada, att man har liksom gjort ett bra jobb för den specifika 

patienten... 
 
Samt att de patienter jag har hand om mår bra, efteråt. Men även, före att jag 
kan ge, ge patienter ett lugnt och få en tillit. En tillit till mig som personal, jag 

är ändå deras förespråkare. 
 

Något som beskrev som positivt och som en källa till arbetsglädje var att vara en del i en annan 

människas liv och att kunna påverka denna persons upplevelse av anestesin till något positivt. 

En deltagare beskrev vidare att få träffa den senaste patienten på uppvaket kunde ge upphov till 

arbetsglädje. 
 

… men när man kommer ut på uppvaket med patient nummer två, då får man en 
kram av patient nummer ett för att man har vänt det där otäcka till något 

mindre otäckt, det ger också en kick och arbetsglädje… 
 

Återkommande beskrivningar bland anestesisjuksköterskor var att betydelsen av att vårda en 

patient åt gången. Detta medförde att de hade möjligheten att helt tillägna all uppmärksamhet till 

denna patient och inte riskera “att bli stressad och tappa fokus”. Detta gav också deltagarna 

möjlighet att anpassa sig efter patientens specifika omvårdnadsbehov då vissa patienter kan vara 

“lugna och sansade” medan vissa kan vara “jätterädda, nervösa eller stressade”. En 

anestesisjuksköterska beskrev att ha en patient åt gången som en av fördelarna med 

anestesisjuksköterskeyrket då deltagaren kunde möta patienten så mycket som möjligt på 

patienten villkor och på så vis vinna dennes tillit och få möjligheten att ge bästa tänkbara 

omvårdnad 

 

Kompetensutveckling	

Alla deltagare beskrev att möjligheten för kompetensutveckling var en faktor som påverkade 

deras arbetsglädje. De beskrev både möjligheten att komma iväg på regelrätta kurser samt 

föreläsningar på arbetsplatsen som viktiga faktorer för arbetsglädjen. Kompetensutveckling 

beskrevs också som viktigt för en säker vård då professionen hela tiden utvecklas. Flera av 

intervjudeltagarna upplevde en generell brist på kompetensutveckling, och hade en uppfattning 
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om att det var sekundärt till produktionen och ofta kunde ställas in till exempel när en sjuklucka 

uppstått vilket hade en negativ effekt på arbetsglädjen. 
 

Aa, det är det ju också att man får gå på kurser och så för det händer ju mycket 
nya saker hela tiden och saker och ting förändras ju, saker som man gjorde för 

30 år sen kanske man gör man kanske inte lika mycket idag och vise versa, 
men, det tycker jag är viktigt att man får utvecklas inom jobbet. 

 
Ja, det är jätteroligt, det tror jag att alla vill. Om man inte vill läsa en lång 

utbildning kanske man vill gå en liten några timmar eller nån dag här och där 
bara å förkovra sig lite. 

 
En deltagare beskrev att det gav arbetsglädje och kompetensutveckling att handleda studenter 

och nya kollegor. 
 

Det som är utveckling är ju då att se nya medarbetare som utvecklas det ger ju 
mig en arbetsglädje och tillfredsställelse, det ger ju mig också utveckling. 

 
Deltagare beskrev också en utmaning och kompetensutveckling i den stora variationen av 

patientgrupper inom exempelvis ortopedi, gynekologi och kirurgi som kan variera stort under en 

och samma dag. 
 

Jag tycker att det är trevligt att vi har varierade, att man inte går statiskt 
exempelvis bara ortopedi i tre månader, gyn tre månader osv utan man 

snurrar, ena dagen är det ortopedi andra är det gyn tredje är det kirurgi osv 
och på en dag kan det även snurra på samma dag, vilket ger olika typer av 

anestesier och det ger mig… mångfald av anestesier kan man säga. det tycker 
jag är kul, det håller en alert. 

 

Ledning	

Deltagarna beskrev att ledningen och chefer spelade roll för deras arbetsglädje, det de beskrev 

här var att exempelvis tydlighet, uppskattning och feedback från ledningen var faktorer som 

påverkar deras arbetsglädje.  
 
Jag vill ha feedback från mina chefer hur jag sköter mitt jobb, ja framförallt det 

faktiskt. Eller att de kommer, det behöver inte alltid vara att jag sköter mitt 
jobb det kan ju va att de kommer in och frågar “hur har ni det idag”, “hur var 

det förra veckan”. Mer uppföljning från chefer. 
 

Flera deltagare uppgav att det var viktigt för arbetsglädjen att ledningen var konsekventa i sitt 

agerande och de ska vara rättvisa i hur de behandlar medarbetare. 
 

Ledningen och ledarna sätter ju själva grunden av nivån för vad det ska va för 
klimat på en klinik ... tydlig och att det är samma regler och att man faktiskt 

följer [reglerna] och har samma normer vem det än är och behandlar 
medarbetare lika. 
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Deltagarna beskrev också att det var viktigt att chefer syns på golvet och sätter sig in i hur det är 

där, samt att de har en regelbunden kontakt med medarbetarna. Flera deltagare beskrev också 

struktur i form av PM och riktlinjer var viktigt för arbetsglädjen, då det hjälper personalen att 

arbeta på liknande sätt och att alla drar åt samma håll. Dessa PM och riktlinjer kunde också 

hjälpa anestesisjuksköterskan till självständighet då de ger generella direktiv. Deltagare beskrev 

dock att dessa dokument inte får styra i sån detalj att anestesisjuksköterskan inte får tänka och 

fatta beslut själv. 
 

Det finns en hel del bra riktigt bra riktlinjer för olika patientkategorier eller 
skador eller behandlingar och så, det gör det absolut, och det är lättillgängligt 

i datorn så det gillar jag, för jag gillar PM och ordning. 

 

Självständighet	

Majoriteten av studiedeltagarna beskrev självständighet i arbetet som anestesisjuksköterska som 

något som påverkade deras arbetsglädje. Alla deltagare beskrev anestesisjuksköterskeyrket som 

ett självständigt yrke där man måste kunna fatta egna beslut. Deltagare beskrev 

självständigheten som något de eftersökt och vill ha. 
 
Det [självständighet] är ju det jag har eftersökt, jag vill ta egna beslut och är 

inte rädd för att ta egna beslut heller, annars hade jag nog valt ett annat yrke… 
 

En deltagare beskrev självständighet som ett ansvar och förtroende som erhålls genom 

kompetens.  
 

Jag tror det är ganska viktigt faktiskt, ja… det känns som att, det är som att 
man har fått ett ansvar, ett förtroende, att du kan sköta detta, det går bra, ehm 
det känns bra, man vill ju… jag tror att många strävar efter att man vill ha ett 

ansvar. 
 

Arbetstid	

Flera deltagare uppger att det var viktigt för dem att kunna påverka och ha kontroll över sina 

arbetstider. De deltagare som arbetade tre-skift beskrev önskeschema som något som höjde 

deras arbetsglädje då de kunde påverka när och hur de jobbade 
 
[innan önskeschema] då kunde man inte gå på träning två gånger i veckan för 
då kunde man ge sig sjutton på att just de dagarna skulle jag jobba kväll, nu 

kan jag styra det till en annan dag kanske. 
 
Det är klart att det påverkar arbetsglädjen, skulle jag inte alls kunna påverka 

mina arbetstider eller vad ska jag säga, bli satt där det fattas utan att bli 
frågad, det skulle inte, det skulle inte kännas kul. 
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Vissa deltagare beskrev att tre-skift var dåligt för deras hälsa och ledde till sömnbesvär och 

ibland för korta återhämtningstider. Att bara jobba dagtid var något som nämndes av flera av de 

deltagarna som var äldre än 50 år, då dessa beskrev att de inte i samma utsträckning längre 

orkade jobba kvällar och nätter. 
 

Ja, det kan man säga och jag måste få sova på nätterna för så fungerar jag som 
person, det passar mig det andra [att jobba natt] skulle verkligen inte va bra 

för min hälsa. Så det påverkar. 
 

Personalomsättning	

Många deltagare beskrev att lagom personalomsättning kunde gagna arbetsglädjen då ny 

personal kommer in med nya ögon och synsätt samt att det var trevligt med nya kollegor. 
 

... att det kommer nya idéer och att det kommer folk som har läst 
[vidareutbildat sig] lite senare än vad en annan har gjort och kommer med nya 

idéer och så, det kan ju vara en vitamininjektion också. 
 

Flera deltagare beskrev dock en hög personalomsättning som en faktor som påverkar 

arbetsglädjen negativt. Den höga personalomsättningen leder till störningar i det sociala 

samspelet i arbetsgruppen och en tröstlöshet i att lära upp nya medarbetare som snart försvinner 

vidare.  
 

Ett tag så skolade jag in massor med folk och de var bara [kvar] korta stunder 
och sen kommer nytt folk som man ska, det är väldigt stressande tycker jag 

ibland skulle jag skola in någon bara för att de skulle gå en dag. Det ger ingen 
arbetsglädje tycker jag. 

 
Men som det har blivit nu så är det ju så är det ju bara en enda ruljangs på 

människor och de flesta flyttar ju för att de ska höja sin lön. 
 

Lön	

Majoriteten av deltagarna menade att en bra lön var viktigt för arbetssituationen och moralen i 

sin helhet, men att lönen i sig inte var en avgörande faktor gällande deras arbetsglädje. 

Deltagarna beskrev att det var möjligt att ha arbetsglädje men ändå vara missnöjd med lönen och 

vice versa.  
 

Det skapar ju inte arbetsglädje i sig att ha en bra lön, man kan ju ha en bra lön 
och va missnöjd ändå eller ha en dålig lön och va nöjd så att säga så det ligger 

väl mer på ett övergripande plan så att säga. 
 

Deltagarna beskrev att lönen i sig inte var motivation till arbetet, men att en dålig lön kunde göra 

att anestesisjuksköterskan var missnöjd med sin arbetssituation över lag. Många menade också 
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att lönen kan ses som ett mått på uppskattning från arbetsgivaren. Flera deltagare beskrev att de 

inte blev sjuksköterskor för lönen men att lönen måste reflektera arbetsinsatsen och 

ansvarsnivån. En låg lön sågs som en brist på uppskattning från arbetsgivaren och då också som 

en motivation att byta arbetsplats. 
 

Men det skulle väl vara bra om vi fick upp våra löner så man inte går och 
trånar efter andra arbetsplatser för det blir en otrolig snurr på folk som går 
från den ena sjukhuset till det andra för att höja sin lön och sen så går de 

tillbaka igen. 
 

Det är ju inte något [lön] jag går och tänker på varje dag för då tror jag 
nästan man inte ska kanske va i yrket för själva liksom hur vi värderas som 

yrke är ju ganska beklämmande. 

	

Diskussion	
Resultat	

I resultatet framgår att en god psykosocial arbetsmiljö var en viktig faktor för att 

anestesisjuksköterskor skulle känna arbetsglädje. Deltagarna beskrev en god sammanhållning i 

operationsteamet som en viktig faktor i den psykosociala arbetsmiljön. Detta stämmer överens 

med Adams och Bond (2000) som menar att den viktigaste faktorn för sjuksköterskors 

arbetsglädje är sammanhållning i personalgruppen, i personalgruppen inkluderas även övriga 

yrkeskategorier. Detta styrker även Toode et al. (2015) genom sitt påstående om att inre 

motivation är den faktor som påverkar arbetsglädjen i störst grad.  

 

Den fysiska arbetsmiljön påverkade också arbetsglädjen, studiedeltagare upplevde även att den 

hade en inverkan på patienterna. Deltagarna tog upp bland annat lokalernas fina skick som en 

källa till arbetsglädje, detta styrks även av Adams och Bond (2000) som beskriver att den fysiska 

arbetsmiljön i form av bland annat fina lokaler påverkar arbetsglädjen positivt. Den fysiska 

arbetsmiljön har därför både en direkt och indirekt påverkan på patienterna då det finns samband 

mellan anestesisjuksköterskans arbetsglädje och kvaliteten på den vård som ges. 

 

Att ge god omvårdnad och se att man har haft en positiv inverkan på patienten var något som 

gjorde att deltagarna kände arbetsglädje. Detta styrks av Pietersen (2005) som beskriver att 

möjligheten att ge god omvårdnad leder till en känsla av arbetsglädje. Det finns också ett 

samband mellan arbetsglädje och inställningen till omvårdnadsarbete (Nyirenda & Mukwato, 

2016). Detta tillsammans med sjuksköterskors självrapporterade arbetsglädje hade en direkt 

korrelation till deras upplevelse av kvaliteten på given omvårdnad (Ulrich et al., 2014) samt att 
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det finns en positiv korrelation mellan patienters upplevelse av kvaliteten på vården och 

sjuksköterskornas rapporterade arbetsglädje (Kvist et al., 2014). Således kan 

anestesisjuksköterskan genom goda möjligheter att ge god omvårdnad, skapa en trend där 

anestesisjuksköterskan både ökar sin arbetsglädje och kvaliteten på den omvårdnad som ges. 

 

Kompetensutveckling beskrevs som viktigt för arbetsglädjen. Deltagarna beskrev att de ibland 

kände att de ville ha mer tid till utvecklingsarbete och kurser. Det framgick dock inte från 

deltagarna hur mycket kompetensutveckling som krävs för att påverka arbetsglädjen positivt. 

Toode et al. (2015) beskriver att desto fler dagar med kompetensutveckling ger en högre 

arbetsglädje. Utifrån intervjuerna så framgick det tydligt att det var viktigt för 

anestesisjuksköterskan att hålla en hög kompetensnivå och besitta den mest aktuella kunskapen 

för att kunna känna att man gör ett bra jobb samt ger en god vård till patienten. 

Kompentensutveckling för anestesisjuksköterskan har därför en dubbelt positiv effekt, då den 

både direkt påverkar arbetsglädjen samt att den även indirekt påverkar omvårdnaden som ges till 

patienten i och med den erhållna högre kompetensnivån.  

 

Struktur och tydlighet från ledningen på avdelningen är en faktor för arbetsglädjen då det 

förväntas att ledningen skall styra arbetet genom till exempel PM och riktlinjer. Det framkom 

också att genom att visa närvaro, ge feedback och involvera sig i sin personal, kunde ledningen 

påverka anestesisjuksköterskor arbetsglädje. Dock framgår det tydligt i resultatet att möjligheten 

att få arbeta självständigt och fatta egna beslut är viktigare än ledningens roll för att 

anestesisjuksköterskan ska känna arbetsglädje. Detta styrks av Pietersen (2005) som menar att 

självständighet är av stor vikt för sjuksköterskans arbetsglädje. Toode et al. (2015) beskriver 

också att de yttre faktorer som ledning och chefer spelar mindre roll för sjuksköterskors 

arbetsglädje. Vidare framkom det att riktlinjer från ledningen ibland kunde hjälpa 

anestesisjuksköterskor till självständigt arbete. Ledningens roll är således inte obetydlig för att 

anestesisjuksköterskan ska kunna skapa arbetsglädje men den är underordnad den viktiga faktor 

att som anestesisjuksköterska få möjligheten att arbeta självständigt. Det är därför viktigt att 

ledningen utforskar personalens behov och genom det skaffar sig en uppfattning om hur 

verksamheten skall styras.  

 

Att få styra över sitt schema och möjligheten att arbeta dagtid var något som gav deltagarna 

arbetsglädje. Deltagarna beskrev också att skiftarbete i viss mån gav dem försämrad 

arbetsglädje, detta stämmer överens med Jaradat et al. (2017) som beskriver att de som arbetar 

skift ofta har en lägre arbetsglädje än de som endast arbetar dagtid. Då typen schemamodell 
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påverkar anestesisjuksköterskans arbetsglädje bör denne i så stor utsträckning som möjligt ha 

kontroll över sitt schema. 

 

Personalomsättning på en rimlig nivå har inte någon större påverkan på arbetsglädjen dock har 

en för stor personalomsättning en negativ effekt. Personalomsättningens effekt på arbetsglädjen 

är direkt kopplad till den psykosociala arbetsmiljön då den påverkar gruppdynamiken och 

sammanhållningen på arbetsplatsen. Man kan också se en koppling till omvårdnaden då Jones 

och Gates (2007) pekar på att hög personalomsättning minskar kvaliteten på vården och bidrar 

till att fler vårdfel begås. Då det enligt Roulin et al. (2014) finns ett samband mellan 

arbetsglädjen och avsikten att säga upp sig blir det tydligt att en hög personalomsättning kan 

leda till försämringar i arbetsglädjen. Dessa försämringar kan leda vidare till ytterligare ökning i 

personalomsättningen och bilda en ond cirkel på en arbetsplats, vilket också bekräftas också av 

deltagarna i studien. Det är därför viktigt för ledningen att tidigt kunna identifiera situationer där 

det sker en ökning i personalomsättning bland anestesisjuksköterskor. För att kunna begränsa 

personalomsättningen måste de bakomliggande orsakerna åtgärdas och på så vis upprätthålla 

kvalitén på vården som ges samt förebygga kostnader som uppstår i samband med hög 

personalomsättning.  

 

Intervjudeltagarna menade att lönen inte var viktig för att känna arbetsglädje men var något som 

påverkade hur nöjd anestesisjuksköterskan var med sin arbetssituation i helhet och kan vara en 

bidragande faktor till att anestesisjuksköterskan väljer att byta arbetsplats. Detta styrks av Toode 

et al. (2015) som menar att arbetsglädjen är mer påverkad inre faktorer snarare än yttre faktorer 

som lön. Lönen kan således ha en indirekt påverkan på arbetsglädjen genom att den kan påverka 

personalomsättningen som i sin tur påverkar flera andra faktorer för arbetsglädjen. Sannolikt kan 

arbetsgivare genom att förbättra anestesisjuksköterskors löner, på sikt minska 

personalomkostnader då det leder till en minskad personalomsättning och minskat behov av 

inhyrd personal. Det skulle då också leda till en positiv inverkan på vården och omvårdnaden 

som ges och därmed minska patienters lidande.  

 

Metod	

Studien genomfördes med en kvalitativ design, denna design användes då författarna bedömde 

den som bäst passande för att kunna besvara studiens syfte. Henricson och Billhult (2012, s. 

130) beskriver att kvalitativ design lämpar sig för att beskriva deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen i ett visst kontext.  
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Studien genomfördes med en viss teoretisk förförståelse utifrån de områdena som redogörs över 

inledningsvis i detta arbete. Att göra studien induktivt övervägdes men avfärdades delvis då de 

tydliga områden som framkom i bakgrunden samt författarnas tidigare erfarenhet som 

sjuksköterskor kunde påverka ett helt förutsättningslöst förhållningssätt till datainsamlingen. 

Priebe och Landström (2012, s. 38) beskriver detta som en problematik inom induktiv forskning 

då forskarna aldrig kan vara helt förutsättningslösa när den empiriska datan skall insamlas och 

analyseras.  

 

Att avdelningschefen var inkluderad i processen att finna deltagare kan ses som ett problem då 

denna då vet vilka som medverkar i studien och att detta kunde leda till att deltagarna inte 

vågade säga vad de egentligen tyckte och kände angående känsliga områden. Denna metod 

användes då det fanns geografiska svårigheter för författarna att befinna sig på plats under flera 

morgonmöten och på så vis finna deltagarna utan hjälp av avdelningschefen. Vidare anser 

författarna att syftet för studien är att lyfta fram det som skapar arbetsglädje och inte vice versa 

och därför inte behandlar så pass känsliga ämnen att deltagarna inte vågade säga vad de kände. 

Denna metod för att finna deltagare och de inklusionskriterier som uppsattes visade sig fungera 

väl. Deltagarna i studien har alla varit anestesisjuksköterskor under lång tid, detta anser vi är en 

styrka för resultatet, då det i början av sin karriär kan vara svårt att fokusera på vad som skapar 

arbetsglädje när fokus ligger på att lära sig ett nytt yrke.  

 

Att använda semistrukturerade intervjuer anser vi lämpligt för att låta deltagarna på djupet 

förklara vad de menar, något som kunde ha varit problematiskt med exempelvis enkäter. Den 

intervjuguide (Bilaga 1) som användes för de semistrukturerade intervjuerna och innehöll de 

områden som framkommit i bakgrundsforskningen fungerade i vår mening väl. Intervjuguiden 

gav deltagarna utrymme att berätta på djupet om de olika områden som gav dem arbetsglädje, 

guiden hjälpte även intervjuaren att hålla sig till ämnet och se till att inget område missades. 

Danielson (2012, s. 167) beskriver semistrukturerade intervjuer som att ställa öppna frågor och 

sedan låta deltagaren svara och att frågorna inte nödvändigtvis behöver komma i bestämd 

ordning. Vidare beskriver Danielson (2012, s. 167) att intervjuguiden ger intervjuaren möjlighet 

att hålla sig inom ämnet och ha stödord för att se till att inget missas under intervjun. Att 

författarna transkriberade varandras intervjuer för att sedan kontrollera de egna igen, visade sig 

vara en bra metod för att lära känna materialet väl. 
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När de meningsbärande enheterna togs fram, gjordes det med noggrannhet för att inte riskera att 

förkorta texten så den förlorar sin mening. Danielsson (2012, s. 340–341) beskriver att alltför 

korta meningsbärande enheter skadar analysen då budskapet förloras.  

 

Studiens deltagare var av olika kön, ålder och erfarenhetsnivå, forskningsfrågan anses därför 

triangulerad och därmed kan också resultatet anses trovärdigt. Wallengren och Henricson (2012, 

s. 488) beskriver triangulering som ett sätt att styrka studiens trovärdighet, trianguleringen 

innebär att se forskningsfrågan från olika synvinklar genom bland annat spridning av deltagarnas 

kön, ålder och erfarenheter. Under studiens gång blev också den preliminära analysen samt det 

preliminära resultatet genomgånget av studiekamrater “kritiska vänner” och bedömdes då som 

trovärdigt. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 487–488) är trovärdigheten i studien att 

resultatet och den nya kunskap som presenteras är rimligt och giltigt. För att ytterligare stärka 

studiens trovärdighet kunde deltagarna fått möjligheten bedöma resultatet huruvida det 

överensstämmer med deras erfarenheter, detta tillvägagångssätt valdes bort då tiden för studien 

var begränsad. Författarnas ringa erfarenhet av kvalitativ intervju kan påverka studiens 

pålitlighet. Som styrka för pålitligheten är intervjugenomförande samt vem transkriberat dem 

och vilken typ av teknisk utrustning som använts beskriven. Bekräftelsebarheten i studien 

kommer av det väl beskrivna urvalet av deltagare och datainsamling. Priebe och Landström 

(2012, s. 45–56) beskriver att forskarens förförståelse kan påverka bland annat hur intervjuer 

och analysarbetet genomförs, de beskriver även att författarens förförståelse bör framföras för att 

stärka studiens pålitlighet. Båda författarnas har erfarenhet som sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. Under intervjuerna har författarna försökt att förutsättningslöst låta deltagarna tala 

fritt, detta genomfördes genom att följa intervjuguiden (Bilaga 1) och inte avbryta deltagaren 

under intervjun. Ett sätt att ytterligare styrka studiens bekräftelsebarhet kunde varit genom att 

intervjuerna i sin helhet lästs av “kritiska vänner” (Wallengren & Henricson, 2012 s. 488). 

Danielson (2012, s. 340–341) beskriver att överförbarhet som ett liknande resultat skall kunna 

uppnås om studien upprepas i en liknande grupp och kontext, överförbarheten ökar också vid en 

väl utförd metodbeskrivning. Datainsamlingen i studien gjordes endast på en 

operationsavdelning vilket kan leda till att överförbarheten minskar. Studiens resultat kunde 

därför ytterligare förstärkts genom att inkludera deltagare från fler operationsavdelningar. 
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Slutsats	

Arbetsglädje är en faktor som påverkar hur nöjd man är med sitt arbete, arbetsglädjen kommer 

från flera olika källor. Den psykosociala arbetsmiljön visade sig vara den enskild viktigaste 

faktorn för anestesisjuksköterskors arbetsglädje. Alla de områden som avhandlas i studien 

påverkar samtliga anestesisjuksköterskans arbetsglädje i olika utsträckning utom lönen. Lönen 

visade att den i sig själv inte påverkar anestesisjuksköterskans arbetsglädje men är en faktor för 

hur nöjd man är med sin arbetssituation. Anestesisjuksköterskan behöver alltså både arbetsglädje 

och en bra lön för att stanna på en arbetsplats. Det är således viktigt att anestesisjuksköterskor 

och arbetsgivare gemensamt arbetar för att skapa arbetsglädje på flera nivåer och gentemot de 

områden som nämns i studien. Detta då anestesisjuksköterskors arbetsglädje leder till bättre 

omvårdnad och omhändertagande av patienter samt minskade kostnader för samhället och 

arbetsgivaren i och med minskad personalomsättning, minskade vårdtider och lägre mortalitet. 

Denna studie kan i sin omfattning ses som en pilotstudie i vad som skapar arbetsglädje för 

anestesisjuksköterskor. Mer forskning inom ämnet behövs och denna studie kan då ligga till 

grund för vidare forskning genom att ha utrett vilka områden som påverkar 

anestesisjuksköterskans arbetsglädje. Förslag på vidare forskning är att undersöka de framkomna 

faktorerna enskilt och belysa hur dessa kan förbättras. 

 

Kliniska	implikationer		

Resultatet i denna studie kan användas av arbetsgivare och intresseorganisationer som 

representerar anestesisjuksköterskor. Den kan då användas till att uppmärksamma områden som 

hjälper anestesisjuksköteran att skapa arbetsglädje och på så vis höja denna och påverka 

omvårdnadsnivån positivt. Studien kan användas till att minska personalomsättningen inom 

anestesisjuksköterskans område genom att den synliggör ett systemproblem där 

anestesisjuksköterskor byter jobb relaterat till låg arbetsglädje och andra faktorer som lön. 

Studien kan vara ett underlag för diskussion i anestesisjuksköterskegrupper angående 

personalfrågor och vad personalen då kan göra för att höja sin egen arbetsglädje.  
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Bilagor	
 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Intervjun inleds med att fråga om respondenten är införstådd med syftet för intervjun och/eller 

om denne har några frågor. Sedan frågas efter Kön, ålder och tid i yrket. 

Öppna frågor: 

Hur beskriver du arbetsglädje? 

Vad ger dig arbetsglädje? 

Finns det något som är särskilt viktigt för att du ska känna arbetsglädje? 

Kan du nämna något mer som ger dig arbetsglädje? 

Är det mer om arbetsglädje som känner att du inte har nämnt? 

Nyckelord som bör avhandlas under intervjun: Arbetsmiljö, självständighet, kollegor, 

sammanhållning, lön, arbetstider, utvecklingsmöjlighet, ledning 

Förslag på följdfrågor: Kan du utveckla...? Kan du ge exempel…? 

 


