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Förord 

Under hösten 2014 gjorde jag min praktik på Norrbottens läns landsting tillsammans 

med Länssjukvårdens HR-chef Karin Larsson. Under den perioden fick jag göra en 

omvärldsanalys för att ta reda på vad den nya generationen förväntar sig av sin 

framtida arbetsgivare och hur landstinget ska tänka för att lyckas attrahera den nya 

generationen. Här byggdes mitt intresse för Employer branding och hur de 

organisatoriska förutsättningarna påverkar just landstingets varumärke. Jag vill passa 

på att rikta ett stort tack till Karin och alla HR-partners på division Länssjukvården 

för min tid som praktikant, det gav mig mycket både i nya kunskaper och i intressanta 

möten.  

För denna studie vill jag rikta ett stort tack till respondenterna, utan er vore inte denna 

studie möjlig. Jag vill även tacka Annika Nilsson HR-strateg på Norrbottens läns 

landsting. Min handledare på Luleå Tekniska Universitet, Mats Jakobsson, har under 

processen bidragit med goda råd och stöttning när jag behövt det som mest, det vill 

jag tacka för.   

Jag är tacksam för mina kollegor på Cesab Rekrytering, min familj och mina vänner 

för era kloka råd och det stöd de gett mig under mitt skrivande. Avslutningsvis vill jag 

tacka alla mina klasskamrater som har gjort min studietid så mycket roligare! 

 

Emma Strandberg  

 



 

Sammanfattning 

 

Begreppet employer branding handlar om en arbetsgivares attraktivitet utifrån olika 

faktorer så som lön, förmåner, utveckling, arbetsmiljö etc. Begreppet har under de 

senaste 10 åren utvecklat ett starkt fäste i organisationers strategiska prioriteringar.  

Norrbottens läns landsting står inför en av deras största utmaningar för att säkra den 

framtida kompetensförsörjningen. Landstinget står inför ett stort generationsskifte 

med många pensionsavgångar och måste lyckas attrahera nya medarbetare att söka sig 

till organisationen. Ett starkt arbetsgivarmärke kan vara avgörande för hur levande en 

organisation blir, människan är en av de främsta resurserna i en organisation och 

medarbetarna är en viktig ambassadör.  

 

I Norrbottens läns landstings medarbetarundersökning från 2014 signalerar 

medarbetarna ett missnöje gentemot arbetsgivaren. Denna studie, som är en master 

uppsats i Human Resource Management med utgångspunkt i Sociologin, avser att 

genom kvalitativa intervjuer med anställda inom hälso- och sjukvården undersöka 

medarbetarnas upplevelser av arbetsgivaren för att identifiera vad missnöjet kan bero 

på.  

 

Resultatet visar att medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats, med sina 

arbetsuppgifter och med sina kollegor. Missnöjet grundar sig i de organisatoriska 

förutsättningarna. Medarbetarna upplever ett avstånd mellan den planerande och 

beslutande nivån och verksamhetsnivå vilket bidrar till onödiga missförstånd och 

frustration. Samtidigt motiveras medarbetarna av patienterna och sina kollegor för att 

orka med vardagen. De upplever att landstinget klarar av att möta deras förväntningar 

och krav samtidigt som de upplever att de aldrig riktigt ges möjlighet att skapa en 

ömsesidig förståelse i anställningsförhållandet.  

 

Nyckelord: Norrbottens läns landsting, Attraktiv arbetsgivare- employer branding, 

Krav, kontroll och stödmodellen, Human Resource Management,  

 

 

 

 



Abstract 
 

The county council of Norrbotten is facing one of their biggest challenges to secure 

their future competence supply management. Do to the large number of employees 

that are going to retire in the near future, the county council has to attract new 

candidates to fill the empty positions. The employer brands attractiveness can be 

crucial to how vibrant an organization becomes. The employees are one of the most 

important resources in an organization and are the most valuable marketers for an 

employer brand.  

 

Norrbotten county councils employer survey from 2014 indicates that the employees 

express dissatisfaction against their employer. This study, which is a master thesis in 

Human Resource Management and sociology, aims to investigate where this 

dissatisfaction comes from through qualitative interviews with employees in the 

health-care at two different hospitals.  

 

The results show that the employees are satisfied with their workplace, their duties 

and their colleagues. The dissatisfaction is based on the organizational conditions. 

The employees perceive a gap between decisions and activities, which contribute to 

frustration and unnecessary misunderstandings. Their patients and their colleagues 

motivate the employees. They feel that the county council can meet their expectations 

and requirements while they experience that they are never given the opportunity to 

create a mutual understanding of the employment relationship. 

   

Key words: Norrbotten County Council, Attractive employer- Employer brand, 

Karasek & Theorell, Human Resource Management, Organization 
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1. Inledning 

En organisation består av människor och har en självständig existens, den är 

oberoende av en enskild individs handlande och kompetens men är helt beroende av 

själva handlingen. Människan den främsta resursen i en organisation och human 

resource management syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för att dels ta 

tillvara på den kompetens som finns men även för att genom strategiska riktlinjer öka 

prestationer och öka effektiviteten (Mckenna & Beech, 2008). 

Employer branding har under de senaste tio åren utvecklat ett starkt fäste i 

organisationers strategiska prioriteringar. Begreppet employer branding handlar om 

arbetsgivarens varumärke och vad arbetsgivaren förknippas med utifrån olika faktorer 

så som lön, förmåner, utveckling, arbetsmiljö etc. (Dyhre & Parment, 2013).  Att vara 

en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att en organisation ska kunna vara levande och 

växa. Om en organisation inte lyckas attrahera kompetenta medarbetare så kommer 

organisationen på längre sikt ha svårt att växa och följa med i marknadens utveckling.  

Samtidigt kommer nya generationer in på marknaden som ställer nya och högre krav 

på sin arbetsgivare. En organisations främsta ambassadörer är medarbetarna. Genom 

att ha medarbetare som trivs på sin arbetsplats så kommer arbetsgivarens varumärke 

att stärkas, då man genom andras ögon uppfattas som attraktiv (Dyhre & Parment, 

2013). Det är viktigt att lyfta fram de fördelar som finns inom organisationen, att veta 

att det finns karriärvägar att gå inom organisationen är en faktor som bidrar till 

arbetsgivares attraktivitet. Om en organisation inte lyckas förmedla och kommunicera 

de olika karriärvägarna är det sannolikt att medarbetarna i första hand börjar se sig om 

efter andra arbetsgivare. Dyhre & Parment (2013) föreslår att interna karriärvägar kan 

kommuniceras grafiskt genom karriärsträd, eller på något annat informativt sätt. En 

karriärutveckling behöver inte heller ske traditionellt stigande i hierarkin, det som kan 

uppfattas som ett steg ner eller ett kliv åt sidan kan för den enskilda individen 

innebära nya krafter, erfarenheter och ett välbehövligt miljöombyte.   

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en kraftansträngning för att öka 

kunskapen, intresset samt nyansera bilden av vård- & omsorgsyrken och om 

kommuner och landsting som arbetsgivare genom satsningen ”Sveriges Viktigaste 

Jobb”
1
. Kommuner och landsting har medarbetare som, i högre utsträckning än 

medarbetare i privat sektor, uppger att de har ett meningsfullt arbete. Medarbetarna är 

motiverade och engagerade i sitt yrke men arbetsbelastningen upplevs som tyngre i 

offentlig sektor (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Tillgången av kompetenta 

medarbetare är avgörande för att skapa tillväxt, både för det svenska näringslivet och 

den ekonomiska tillväxten men även för den offentliga sektorn där den huvudsakliga 
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uppgiften är att tillgodose medborgarnas förväntningar och krav. Sveriges kommuner 

och landsting måste arbeta hårt med att attrahera nya medarbetare för att säkra 

kompetensförsörjningen samtidigt som de måste säkerställa att de har medarbetare 

som trivs på sin arbetsplats och som uppfattar dem som attraktiv arbetsgivare.  

Organisationer behöver en strategisk kompetensförsörjning där det är viktigt att 

organisationen frågar sig vilken kompetens de behöver, hur behovet kommer att se ut 

framöver och hur de ska hitta denna kompetens. Norrbottens läns landsting (NLL) står 

inför en av deras största utmaningar för att säkra den framtida 

kompetensförsörjningen. I deras strategiska kompetensförsörjningsplan har 

landstinget identifierat den minskade tillgången på arbetskraft som en av deras största 

utmaningar, tillsammans med samhälls- och teknikutvecklingen som skapar nya 

möjligheter på den yngre arbetskraften. För att NLL ska lyckas att attrahera nya 

medarbetare att söka sig till organisationen så är det viktigt att ta reda på vilka 

faktorer som den nuvarande personalen identifierar som viktiga för att uppleva 

arbetstillfredsställelse både med arbetets innehåll men även med förhållandet och 

organiseringen kring arbetet. 

Att bli attraktiv som arbetsgivare, organisation och dess employer brand är intressant 

att studera ur ett sociologiskt perspektiv då samhället och framförallt arbetslivets 

förändringar har skapat nya förutsättningar och möjligheter för både arbetsgivare och 

anställda. Employer branding är ett begrepp som är vanligt förekommande inom den 

ekonomiska och marknadsorienterade forskningen vilket gör att denna studie är 

intressant undersöka från ett sociologiskt perspektiv.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Norrbottens Läns Landsting genomförde under hösten 2014 en 

medarbetarundersökning där resultatet visar att medarbetarna är missnöjda med 

Norrbottens läns landsting som arbetsgivare. Syftet med denna studie är att genom 

djupintervjuer undersöka medarbetarnas upplevelser av Norrbottens läns landsting för 

att identifiera vad missnöjet grundar sig i.  

• Vad är medarbetarnas upplevelse av Norrbottens läns landsting som 

arbetsgivare? 

• Vad motiverar medarbetarna till att stanna på arbetsplatsen/respektive att 

lämna den? 

• Vad innebär krav och förväntningar från arbetsgivaren för medarbetarna?  
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1.3 Disposition  

Det inledande kapitlet avslutas med studiens syfte och frågeställningar vilka kommer 

att ligga som grund för hela studiens utformning. I det andra kapitlet redogörs den 

tidigare forskningen som finns dels kring begreppet employer branding men även för 

offentligt arbetsgivarsskap och Norrbottens läns landsting som arbetsgivare.  

I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, dessa grundar sig i 

sociologin och forskningen inom human resource management. I det fjärde kapitlet 

förs ett resonemang kring studiens metodologi för att sedan presentera studiens 

tillvägagångssätt.  

Studiens empiriska material som grundar sig i tolv kvalitativa intervjuer med 

landstingsanställda samt en utförligare beskrivning av Norrbottens läns landstings 

organisation och organisatoriska aktiviteter som är av relevans för denna studie. 

Dessa presenteras i kapitel fem, sex, sju och åtta. 

I det nionde kapitlet analyseras det empiriska materialet i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna, analysen utgår från studiens tre frågeställningar. Slutligen i de två 

sista kapitlen presenteras studiens slutsatser och förslag på åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tidigare forskning- Offentligt ledarskap och Employer 

branding  

 

2.1. Det offentliga ledarskapet  

Det offentliga arbetsgivarskapet har diskuterats och belysts genom samhällsdebatter 

och inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Men det hävdas ändå att vi vet 

förhållandevis lite om det offentliga arbetsgivarskapet, såväl statligt som kommunalt 

(Brunnström F, 2013).  Den offentliga arbetsmarknaden och dess framväxt och 

organisering har beskrivits genom tidigare forskning men det finns fortfarande en 

efterfrågan på kunskap och forskning kring arbetsmiljöfrågor och det offentliga 

arbetsgivarskapet. Den offentliga sektorn präglas av välfärdstjänster och den formen 

av organisering kopplas sällan med det faktum att arbetsvillkoren har förändras och 

nya krav på högre kompetens har ställts. I Brunnströms rapport diskuteras om hur det 

ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv är intressant att undersöka de offentliga 

arbetsgivarna där medarbetarna tenderar att bli bortglömda. Brunnström (2013) ställer 

sig frågan om det offentliga arbetsgivarskapet blir bortprioriterat och istället fokuserar 

på att tillgodose medborgarnas behov för att driva verksamhet. Brunnström 

undersöker därför i sin rapport hur ”Sveriges största arbetsgivarorganisation ser på sin 

roll som företrädare för den offentliga sektorns arbetsgivare. Hur uttrycker sig 

Kommunförbundet/SKL i konkurrensens tid?”. Brunnström har analyserat 

manifestationer och genom det kunnat se att SKL belyser behovet av att göra 

kommuner och landsting till bättre arbetsgivare som stort men det Brunnström saknar 

är reflektioner och analyser över hur behovet har kommit till.  

2.2 Employer Branding 

Tidigare har marknadsföringsaktiviteter varit riktade främst mot potentiella och 

befintliga kunder men på det senaste decenniet så har arbetsgivare i allt högre grad 

börjat använda sitt varumärke för att attrahera potentiella medarbetare men även i 

syfte att stärka banden med redan befintliga medarbetare så att de inte väljer att lämna 

(Rampl & Kenning, 2012).  Studier har visat att varumärkets attraktivitet kan 

förklaras genom personlighetsdrag och inte enbart genom funktionella egenskaper så 

som lön och karriärmöjligheter.  Personlighetsdrag kan definieras som ”karaktärsdrag 

som förknippas med ett varumärke” så som uppriktighet, spänning, kompetens och 

robusthet.  

Den ökade globaliseringen har medfört en ökad konkurrens på arbetsmarknaden 

samtidigt som konkurrensen tätnar mellan organisationer och företag. Att hitta vägar 

för att attrahera de bästa medarbetarna har kommit att bli alltmer intressant inom HR-

forskningen. En nyckel för organisationer att nå framgång är främst genom en 

kompetent och duktig personal. Samhällsutvecklingen har medfört att organisationer 
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har gått från att vara mer inriktade mot tillverkning och massproduktion till service 

och kvalitet, något som ställer högre krav och efterfrågan på kvalificerad och 

kompetent arbetskraft. Samtidigt medför detta att medarbetarna ställer högre krav på 

sina arbetsgivare, de vet om att de är attraktiva på arbetsmarknaden och förväntar sig 

att deras krav ska uppfyllas. Lojaliteten mellan arbetsgivare och medarbetarna har 

förändrats, Ambler och Barrow (1996) menar att employer branding är ett förslag på 

hur organisationer och företag kan arbeta för att öka lojaliteten.  

Enligt Barrow och Ambler (1996) är ett arbetsgivarvarumärke ett samlat begrepp för 

funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som följer av en anställning och 

kan knytas till arbetsgivaren. Berthon et al (2005) utvecklade detta vidare och skapade 

fem teman som skapar värde i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Det 

första temat är intressevärdet som kan förklaras genom att arbetsgivare erbjuder en 

bra arbetsmiljö med nya varierande arbetsuppgifter vilket attraherar medarbetaren till 

att söka anställning. Det sociala värdet syftar till de sociala relationerna inom 

organisationen, det vill säga att medarbetaren attraheras av en god arbetsmiljö och 

trivsamma arbetskollegor. En medarbetare som attraheras av lön och 

anställningstrygghet kan förklaras genom det ekonomiska värdet. Det utvecklande 

värdet handlar om medarbetarens möjligheter till karriärsutveckling medan det sista 

temat, ansökningsvärdet förklaras genom hur arbetsgivaren uppmuntrar lärande och 

ger medarbetaren utrymme att förmedla sina kunskaper vidare.  

Enligt Edwards (2010) kan social identity theory förklara hur en individ kan 

attraheras av en organisations varumärke. Teorin menar att alla individer strävar efter 

att tillhöra något, vi har ett grundläggande behov av att tillhöra en socialt konstruerad 

grupp och identifiera oss med den. Edwards menar att en organisation som har ett 

starkt varumärke kan således locka fler individer att sträva efter att få tillhöra och bli 

en del av den sociala gruppen.  

Arbetsgivarverkets medlemmar fick definiera de viktigaste framtidsfrågorna i 

”utmaningar-strategi för statliga arbetsgivarpolitiken 2007-2010” och där var 

förmågan att attrahera nya medarbetare högt uppe på prioriteringslistan. Med grund i 

detta har Holmgren & Lagerhorn (2009) tagit fram en rapport, ”att profilera sig som 

statlig arbetsgivare”. Rapporten syftar till att öka kunskapen av arbetsgivares 

varumärke och dess innebörd och betydelse. I inledningen av rapporten lyfter 

författarna fram fördelar med ett starkt varumärke och varför det är viktigt. Den ökade 

rörligheten på arbetsmarknaden har medfört nya anställningsformer och en allt större 

flexibilitet i anställningen. Lojalitet gentemot arbetsgivaren börjar allt mer suddas ut 

och tillhöra det svenska arbetslivets historia. Generationsväxlingen med stora 

pensionsavgångar kommer att leda till ett stort arbetskraftsbehov de närmsta åren. 

Prognoser visar samtidigt att tillgången på arbetskraft kommer öka, men den stora 

frågan som alla organisationer ställer sig ”är det rätt kompetens?” (Holmgren & 

Lagerhorn, 2009).  

Relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren präglas idag av allt högre krav, 

från båda parter. De nya generationerna ställer höga krav på sina arbetsgivare, de är 



ifrågasättande och de vet om sin attraktivitet på marknaden vilket gör att de inte 

tvekar för att söka sig till nya utmaningar och arbetsgivare. Holmgren & Lagerhorn 

menar att vara en attraktiv arbetsgivare bygger på två förutsättningar. Det första är att 

man har något att bygga på från första grund, det vill säga att arbetsgivaren kan 

erbjuda en god arbetsmiljö, en stark organisationskultur med starka och tydliga 

värderingar samtidigt som de har bra anställningsvillkor. Den andra förutsättningen är 

att lyckas förmedla detta till rätt målgrupp, det vill säga både nya potentiella 

medarbetare men även de redan befintliga. Ett varumärke byggs av både potentiella 

och befintliga medarbetare, därför menar Holmberg & Lagerhorn (2009) att det är 

viktigt att skapa långsiktiga relationer för att skapa lojalitet och engagemang hos 

medarbetarna.  

Lars Finskud (2003) menar i sin artikel ”competing for choice” att ett varumärke är en 

organisations identitet. Det är varumärket som skiljer organisationer åt och vad som 

lockar personer till organisationen. Människor vill säga att man arbetar för en 

organisation med förmånliga arbetsvillkor, bra utvecklingsmöjligheter och med en 

organisationskultur som främjar delaktighet och skapar utrymme för lärande. Finskud 

(2003) menar genom detta att medarbetare som arbetar för en arbetsgivare med ett 

starkt varumärke kommer att attrahera fler till att vilja vara en del av organisationen, 

på samma sätt kan en medarbetare som är missnöjd med arbetsgivarens varumärke 

göra stor skada.   

Dag Levin och Mattias Westerdahl (2012) har i deras studie utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv kartlagt mottagarnas bild av Norrbottens Läns Landsting 

som arbetsgivare. Studien riktade in sig mot medarbetare på landstinget samt på 

gymnasiestudenter som potentiellt kan komma att bli medarbetare. Resultatet visade 

att Norrbottens Läns Landsting uppfattas som en splittrad organisation av både 

nuvarande medarbetare men även av framtida medarbetare. Medarbetarna berättade 

om tillhörighet inom den egna avdelningen men inte gentemot den stora 

organisationen. De studenter som deltog i studien upplevde inte NLL som en 

arbetsplats utan flera.  Resultatet visar även på att medarbetare inom landstinget 

upplever en bristfällig information och oförståelse kring vissa organisatoriska beslut. 

Medarbetarna trivs i överlag bra på sin nuvarande arbetsplats och menar att det är bra 

sammanhållning i arbetsgruppen och goda utvecklingsmöjligheter.  Levin och 

Westerdahls (2012)  övergripande resultat speglar en bild av att medarbetare inom 

landstinget och studenter som kan komma att bli framtidens medarbetare upplever 

NLL som arbetsplats som positivt men att bilden av NLL som organisation är tudelad 

och tenderar att bli mer negativ.  
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3. Teoretiska utgångspunkter; Employer branding, Krav 

och kontroll och KASAM 

 

3.1 Employer Branding 

Den svenska arbetsmarknaden genomgår en av de största förändringarna i modern tid. 

Den teknologiska utvecklingen har medfört en större global marknad där geografiska 

avstånd suddats ut och världen blivit mer geografiskt oberoende. Alltmer 

arbetsuppgifter har blivit automatiserade och det ställs högre krav på kompetens och 

kunskap hos de anställda. Genom new public management eran så har den offentliga 

sektorn blivit alltmer konkurrensutsatt och organisationerna brottas med ekonomiska 

sparkrav och effektivitetskrav.  

Ambler och Barrow (1996) var bland de första som använde det organisatoriska 

begreppet Employer Branding, de menade att organisationer och företag har mycket 

att vinna på att kombinera marknadsföring med Human Resource Management. De 

definierade begreppet som en paketering av förmåner som kan kopplas till 

medarbetarnas anställning och till arbetsgivaren.  

the package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company. (Barrow & Ambler, 

1996) 

 

Det är enligt Amber och Barrow varumärket och medarbetarna som är de främsta och 

de viktigaste resurserna. Genom att skapa ett teoretiskt ramverk som berör och 

kombinerar dessa två discipliner kan det bidra till ömsesidiga fördelar för båda 

funktionerna, men även för organisationen som helhet. Ambler och Barrow (1996) 

menar att utformade marknadsföringsstrategier på HR kan leda till att fler söker sig 

till organisationen och skulle kunna leva upp till det arbetsgivarvarumärke som 

marknadsförarna har skapat. När ett företag lever upp till sitt varumärke så skapas 

tillit, trovärdighet och lojalitet hos konsumenterna vilket gör att organisationen 

upplevs som en mer attraktiv arbetsplats.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) står dagens organisationer inför tre stora 

utmaningar. Det handlar om att organisationerna måste lyckas hitta rätt kompetens i 

rekryteringar, de måste lyckas motivera medarbetarna till att prestera på topp och 

underhålla goda sociala relationer samtidigt som de måste se till att kompetenta 

medarbetare väljer att stanna och inte gå vidare i karriären på en annan arbetsplats. I 

en konkurrenssituation om attraktiv arbetskraft är arbetsgivarens attraktionsvärde 

central för hur lyckad en rekrytering kan komma att bli. I och med denna utveckling 

så är det en av de viktigaste frågorna för en organisation, att lyckas skapa en 



arbetskultur som främjar delaktighet och arbetstillfredsställelse på alla led, det vill 

säga både ur fysiska och psykiska faktorer så som lön, arbetsförhållande, 

anställningsförhållande osv. En organisation som är framgångsrik med detta har oftast 

ett större antal sökande till varje rekrytering än de organisationer som inte lyckas.  

1959 genomförde Hertzberg, Mausner och Snyderman en studie för att undersöka 

sambandet mellan motivation och arbetstillfredsställelse (Hertzberg, Mausner, 

Snyderman, 1993).  Resultatet i studien utmynnade i tvåfaktorsteorin där två 

dimensioner av faktorer identifierades för att kategorisera arbetstillfredsställelse. 

Motivationsfaktorer är knutna till arbetets innehåll och kan bidra till trivsel om de 

uppfylls men behöver nödvändigtvis inte bidra till vantrivsel. Hygienfaktorer är 

kopplade till arbetsförhållandet och skapar i sig inte högre arbetstillfredsställelse men 

en avsaknad av detta kan skapa missnöje och vantrivsel.   

Även Maxwell & Knox (2009) tar upp olika faktorer kopplade till arbetet som bidrar 

till att anställdas upplevelse av arbetsgivarens attraktivitet. Om arbetsgivaren har 

organisatoriska framgångar så menar Maxwell & Knox att medarbetarna kommer att 

uppleva arbetsgivaren som mer attraktiv. Själva sysselsättningen är också en faktor 

som har en stor påverkan, det vill säga förhållandet kring anställningen. Arbetsmiljö, 

delaktighet, påverkan, kontroll, belöningar och arbetsrelationer. Den tredje faktorn är 

hur andra utomstående uppfattar arbetsgivaren, vilket handlar om yrkesstoltheten.  
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3.2 Kontroll, delaktighet och inflytande på arbetsplatsen 

Dagens samhälle kan kännetecknas av en problembaserad tankekultur där 

organisationer, grupper och samhällen har ett gemensamt tankesätt. En tankekultur 

uppstår då ett visst mönster av tankar sprids och accepteras. Om en organisation 

fokuserar på problem så kan negativiteten lätt sprida sig till de anställda och 

organisationerna kan utveckla en problembaserad tankekultur där svårigheter 

identifieras före möjligheter. Organisationer har idag en tendens att fokusera på 

problem, svagheter och brister för att sedan analysera och kartlägga orsaker till 

problemen för att sedan koncentrera arbetet på att lösa problemen (Angelöw B. 2002).  

 

 

Figur 2. Skillnaden mellan problembaserade och möjlighetsbaserade förhållningssätt (Angelöw B. 2002). 

 

Nedskärningar, effektiviseringar, rationaliseringar och besparingar är åtgärder som 

karaktäriserar den svenska arbetsmarknaden och som har bidragit till en ökad 

arbetsbelastning. Höga stressnivåer och ökad sjukfrånvaro är något som kan ses som 

en direkt konsekvens av den ökade arbetsbelastningen (Angelöw B. 2002).  



Men det är inte bara arbetlivet som har kommit att förändras, den ökade rörligheten på 

arbetsmarknaden har bidragit till att en större andel människor arbetar idag. 

Familjekonstellationen har också genomgått en förändring under de senaste 

decennierna, ensamstående föräldrar och ”nätverksfamiljer” har blivit alltmer 

förekommande. Kraven på den enskilde individen har förändrats och blivit större, 

både i arbetslivet men även på det privata planet (Thylefors I, 2004).  

Enligt Thylefors (2004) finns det flera motiv till inflytelse på arbetsplatsen. Inflytande 

kan vara ett uttryck för demokrati på arbetsplatsen. Det svenska arbetslivet präglas av 

en ambition med ett öppet arbetsklimat som bygger på tillit och förtroende. Thylefors 

(2004) menar att inflytande kan påverka nivån av stress och öka individers 

välbefinnande, det kan även skapa en högre delaktighet vilket bidrar till en högre 

motivation något som tillsammans skapar en effektivare organisation. 

Självbestämmande på arbetsplatsen kan yttra sig på två olika sätt, antingen genom att 

medarbetaren själv har ökat ansvar och fler befogenheter att fatta beslut eller genom 

att organisationen har chefer med ett demokratiskt ledarskap som uppmuntrar och 

involverar medarbetarna i beslutsprocesser.  

Angelöw (2002) menar att det är viktigt att skapa en lagom arbetsbelastning i syfte att 

skapa friskare arbetsplatser. Att medarbetare får en ökat inflytande över sin 

arbetssituation och en större delaktighet menar Angelöw (2002) vara en 

grundläggande strategi för att utveckla en friskare arbetsplats. Organisationer kan 

skapa delaktighet och inflytande genom att involvera medarbetare i beslutsprocesser 

och skapa möjligheter för medarbetarna att påverka hela verksamheten. Samtidigt 

måste organisationer skapa organisatoriska förutsättningar för ett ledarskap som 

främjar medarbetares engagemang, delaktighet och inflytande. Graden av delaktighet 

har stor betydelse för att minska arbetsrelaterad stress (Angelöw B, 2002).  

Under 70- och 80-talet så beskrevs svenska arbetsplatser som relativt demokratiska 

något som under 90-talet förändrades och medarbetare började uppleva att de 

förlorade kontrollen över deras arbetssituation alltmer och att möjligheten att påverka 

började suddas ut (Theorell T, 2003).  

Krav-kontroll och stödmodellen handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och 

möjlighet att få vara delaktig i beslutsprocesser och det sociala stöd som finns runt 

omkring människorna. Modellen utvecklades av Robert Karasek och Töres Theorell 

och modellen syftar till tre faktorer som kan komma att påverka en medarbetares 

hälsa d. I dagens samhälle ställs det höga krav på den enskilda individen, både privat 

och i arbetet. Krav i arbetet kan innebära både psykiska krav så som användandet av 

kunskap och kompetens för att kunna utföra ett visst arbete eller genom arbetets 

aktivitetsgrad, det kan även innebära fysisk ansträngning (Karasek & Theorell, 1990).   

Nivån av kontroll över den egna arbetssituationen är en bidragande faktor, och ibland 

avgörande, för den enskilda medarbetarens hälsa och upplevda arbetssituation. I 

Karasek & Theorells (1990) modell innebär kontroll hur stort inflytande medarbetaren 

har över det egna arbetet och hur stort ansvar och frihet som lämnas i medarbetarens 

händer. Det sociala stödet är den tredje faktorn i Karasek & Theorells modell. Stöd 
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från chefer och arbetskollegor är viktigt, att medarbetaren upplever att han/hon är 

sedd, lyssnad till och att han/hon blir bekräftad och erkänd för dess utförda arbete.  

 

 

 

Figur 3. Krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) 

En arbetssituation kan karaktäriseras genom krav, kontroll och socialt stöd. Figur 1 

visar att det finns fyra kvadrater som alla ger olika förutsättningar för den enskildes 

upplevelse av den aktuella arbetssituationen. Den aktiva kvadraten innebär att 

medarbetaren har höga krav på sig men klarar av att möta upp kraven då 

medarbetaren även har hög kontroll över sin arbetssituation. Den aktiva situationen 

bedöms som den bästa för medarbetarens hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. I 

den spända kvadraten har medarbetaren höga krav på sig samtidigt som han eller hon 

inte har någon kontroll alls över den egna situationen något som med tiden kan 

upplevas som frustrerande och påfrestande. Det sociala stödet kan komma att påverka 

med dess skyddande sätt gentemot ett ogynnsamt förhållande (Karasek & Theorell 

1990).  

Fungerande arbetsplatser med ett välutvecklat samarbete kan bidra till arbetsglädje 

som kan leda till en ökad prestationsförmåga, en högre arbetstillfredsställelse och ett 

större engagemang och arbetsmotivation (Angelöw B, 2002).  

3.3 KASAM  

Aaron Antonovskys teori om känslan av sammanhang grundar sig i den studie som 

han genomförde på kvinnor födda i Centraleuropa mellan 1914-1923. Antonovsky 

ville undersöka och jämföra den psykiska hälsan hos en grupp som överlevt 

koncentrationsläger mot en grupp som inte upplevt det. Efter att ha analyserat 

resultatet fann Antonovsky att de kvinnor som varit fast på koncentrationsläger 

upplevde psykiskt god hälsa, något som intresserade Antonovsky. Denna upptäckt 



Figur 2. KASAM översatt till en vardaglig nivå i arbetslivet (Hansson A. 2004) 

resulterade i det som kom att kallas det salutogena förhållningssättet vilket innebär att 

fokusera på det friska snarare än det sjuka (Antonovsky, A. 2005).  

Ur studien kunde Antonovsky identifiera tre genomgående teman begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet kan relateras till individens förmåga att 

känna inre och yttre tillfredställelse som begripliga, det vill säga information som kan 

förstås genom tydlighet ordning. Hanterbarhet definieras av hur individen upplever att 

denne har de resurser eller kompetenser som krävs för att kunna utföra vissa 

handlingar, det kan även relateras till om individen vet var denne ska vända sig för 

hjälp (ibid). Meningsfullhet är den komponent som Antonovsky definierar som 

motivationsfaktor. Begreppet syftar till den utsträckning som individen upplever att 

livet har något att erbjuda. En individ med hög meningsfullhet välkomnar utmaningar 

och har ett positivt tankesätt mot problem. Meningsfullhet och begriplighet är de 

komponenter som enligt Antonovsky är beroende av varandra. Antonovsky menar att 

det är lättare att bemöta och hantera krav från omgivningen och från sig själv om 

individen upplever världen som kaotisk och ofattbar (ibid).  

Hansson (2004) utgår från KASAM för att beskriva förutsättningar för främjande 

hälsoarbete på arbetsplatser. Han menar att teorin kan tillämpas på flera områden men 

måste utvecklas och kompletteras med en teoretisk modell som är mer inriktad på 

framtiden, dvs. hur arbetsplatsen kan förbättras för att skapa bättre förutsättningar för 

en friskare arbetsplats.  
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Hansson (2004) kategoriserar händelser i arbetslivet under de tre begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att skapa en bättre förståelse för 

KASAM i arbetslivet. Hansson (2004) menar att modellen är generell men kan 

tillämpas som ett verktyg för att analysera, utvärdera och skapa en friskare 

arbetsplats.  

Ut ett ”KASAM-perspektiv” är ledarskapet en viktig faktor. Ett bra ledarskap kan 

bidra till högre begriplighet på arbetsplatsen vilket vidare leder till hanterbarhet för 

individen i sin yrkesroll, allt detta skapar ett meningsfullt ledarskap (Tangen & 

Conrad, 2009). Sociologen Jürgen Habermas menar att för att nå en förståelse av 

omvärlden så måste människans villkor belysas genom en modell som tar hänsyn till 

att människor interagerar kommunikativt när de förmedlar handlingsplaner, riktlinjer 

och regler (Habermas, 1996).  

 

 

 

 



 

4. Metodologisk utgångspunkt  

Den enskilda individens upplevelser kan fångas upp och beskrivas genom den 

kvalitativa forskningsmetoden. Inom fenomenologin innebär det att beskriva den 

essentiella meningen av ett visst fenomen genom hur den upplevs i det verkliga livet 

(Bengtsson J, 2001).  

Denna studie syftar till att undersöka de landstingsanställdas upplevelser av 

arbetstillfredsställelse och hur dessa kan utvecklas och förbättras för att Norrbottens 

läns landsting ska upplevas som en attraktivare arbetsgivare. Genom att använda 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer får de landstingsanställda uttrycka sina 

upplevelser och beskriva deras egen arbetssituation.  

Hermeneutiken grundar sig i att tolka och förstå en utsaga, berättelse eller en text. 

Inom hermeneutiken är det viktigt att förstå delar i helheten samtidigt som det är lika 

viktigt att förstå helheten i delarna. Växlingen mellan helhet och delar och kedjan 

däremellan kallas för hermeneutisk cirkel (Kvale S. 1997). Norrbottens läns landsting 

som arbetsgivare får i denna studie anses vara helheten där medarbetarnas upplevelser 

är delarna som ska förklara helheten.  

För att förstå vetenskapliga metoder, varför metoderna är uppbyggda som de är, så är 

det nödvändigt att förstå vad vetenskaplig kunskap är (Hartman J. 2001). 

Vetenskaplig kunskap grundar sig i teorier som är sanna och rättfärdigade. En teori 

beskriver inte hela verkligheten, men den beskriver en del av den.  Det insamlade 

datamaterialet i denna studie har tolkats genom en transkriberad text från de semi-

strukturerade intervjuerna. I tolkningen av materialet är det även viktigt att ta hänsyn 

till forskarens förförståelse. Förutom att pendla mellan helhet och delar i den 

hermeneutiska cirkeln så pendlar forskaren mellan förståelse och förförståelse. 

Förförståelsen grundar sig i relevanta teorier, forskarens egen referensram och 

värderingar. Förförståelsen är det som ligger till grund för forskaren i dess tolkning av 

texten. Inom hermeneutiken kallas denna inriktning för aletisk (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

4.1 Insamling av data 

Det empiriska datamaterialet har hämtats in genom semi-strukturerade intervjuer 

baserade på en intervjuguide. Intervjuguiden har till syfte att säkerställa att samtliga 

respondenter får samma relevanta frågor. Genom att använda en strukturerad 

intervjuguide med utrymme för öppna frågor ges möjlighet att kunna jämföra och 

bearbeta intervjuerna för att sedan kunna dra en generell slutsats (Krag-Jacobsen, J. 

1993). Denna studie har ambition av att jämföra resultatet mellan såväl chef och 

medarbetare och mellan de olika sjukhusorterna, för att kunna göra detta är det viktigt 

att ha en strukturerad intervjuguide som underlag.  
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Som sekundär data till denna studie har resultatet från Norrbottens läns landstings 

medarbetarundersökning analyserats. Under hösten 2014 gick undersökningen ut till 

6 954 anställda varav 5 389 svarade. Detta ger en representativ svarsfrekvens på 

77,5%. Syftet med undersökningen var att ta reda på medarbetarnas upplevelser av 

landstinget som arbetsgivare för att kunna använda resultatet som en del av det 

systematiska förbättringsarbetet.  

Norrbottens läns landstings vision, riktlinjer och strategiska kompetens-

försörjningsplan för 2015 har använts för att beskriva de organisatoriska 

förutsättningarna.  

4.2 Urval 

Denna studie avser att studera Norrbottens Läns Landsting som en gemensam 

arbetsgivare. Landstinget är en regionstäckande arbetsgivare och har över 7000 

medarbetare. Denna studie har avgränsats till en division inom hälso- och sjukvården, 

länssjukvården, och kommer att jämföras mellan två sjukhusorter i Norrbotten. 

Urvalsprocessen har skett genom slumpvist utvalda landstingsanställda inom division 

länssjukvården. Kontaktuppgifter till enhetschefer förmedlades genom HR och 

stabsfunktionen och respondenterna valdes sedan slumpvist ut för en första kontakt. 

Därefter förmedlades kontakter till medarbetare, även det urvalet var slumpvist. När 

denna form av urvalsmetod används är det viktigt att ta hänsyn till att den person som 

valt ut och rekommenderat dessa personer kan ha en baktanke med varför just de är 

utvalda (Arhne & Svensson, 2011).   

4.3 Intervjuförfarandet 

Intervjun är en forskningsmetod som baserar sig på muntlig kommunikation mellan 

två eller fler individer (Evjegård R. 2009), jag har valt enskilda semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär kommunikation ansikte mot ansikte, där den intervjuade 

benämns som respondenten för att säkerställa individens anonymitet. Innan intervjun 

förberedde jag mig genom att skriva ut intervjuguiden, en kopia för eget bruk men 

även en extra så att respondenten kan följa med. Evjegård (2009) menar att det är 

viktigt att inte komma nervös eller jäktad till intervjun, sådant smittar av sig och kan 

komma att påverka resultatet. Jag valde att spela in mina intervjuer för att säkerställa 

att viktig information inte försvann, något som respondenten före intervjun fick 

godkänna. Lantz (2011) förklarar att det inte är lätt för intervjuaren att ställa frågor, 

lyssna, ställa följdfrågor och anteckna samtidigt vilket kan leda till en viss reducering 

av viktig data. När intervjuaren inte hinner med att dokumentera det som 

respondenten säger sker en viss filtrering av vad som sägs, denna filtrering är baserad 

på intervjuarens egna föreställningar som ligger till grund för hur vi tolkar ords 

betydelser (Lantz, A. 2011). Detta var något som låg till grund för mina förberedelser 

inför och under intervjuerna.  

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av mig själv, syftet med min uppsats 

och hur materialet kommer att användas. Detta är ett bra sätt att återigen göra 



respondenten medveten om att materialet kommer hanteras konfidentiellt samtidigt 

som respondenten ges tillfälle att få mer information om studiens nytta (Evjegård R. 

2009). Efter intervjun schemalade jag tid för reflektioner och en direkt ordagrann 

transkribering av materialet, alla respondenter fick vid intervjutillfället själva välja om 

de ville läsa intervjuutskriften för att tillägg eller ändringar. Ingen av respondenterna 

valde att göra detta.   

4.4 Bearbetning och analys av data  

Inom samhällsvetenskapen finns det tre grundläggande arbetssätt för bearbetning och 

analys av data. Det handlar om att sortera, reducera och argumentera (Rennstam & 

Wästerfors. 2011). Efter att intervjuerna transkriberades lästes materialet igenom för 

att hitta samband och olikheter mellan sjukhusorter och chef/medarbetare kopplat till 

studiens frågeställningar. För att göra analysarbetet överskådligt och lättare att arbeta 

med har jag använt överstryckningspennor och post-it lappar, jag valde att 

kategorisera materialet efter de teoretiska utgångspunkterna, d.v.s. employer brand, 

kontroll, delaktighet och inflytande på arbetsplatsen samt KASAM. 

I analysen av data sker alltid en viss reducering, Rennstam & Wästerfors (2011) 

menar att det inte går att redovisa allt insamlat material och att en viss reducering av 

material då är nödvändig. I denna studie har syfte och frågeställningar legat till grund 

för hur materialet bör reduceras och vilket material som ska presenteras och redovisas 

för studiens relevans. För att inte röja respondenternas identitet har jag valt att 

reducera all information som kan härleda till respondenten, d.v.s. information om 

respondentens arbetsplats eller sjukhusort.   

Genom att det transkriberade materialet fått struktur och ordning så var det lättare att 

sedan dra generella samband mellan det som framkommit under intervjun och de 

teoretiska utgångspunkterna i studien.  

 

4.5 Etik 

1990 antog det humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet forsknings-

etiska principer som har till syfte att ge normer och riktlinjer för förhållandet mellan 

forskaren och respondenter
2
.  

Informationskravet 

Forskaren ska informera samtliga respondenter om deras uppgift i studien. De ska 

upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan och får 

avbryta sin medverkan. Respondenterna ska delges all information som kan komma 

att påverka deras vilja att delta, både positiva och negativa aspekter. I denna studie 

har respondenterna innan intervjutillfället fått en presentation skickad via e-post där 

jag presenterar studiens syfte och frågeställningar. 

                                                 

2
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Samtyckeskravet 

Forskaren ska inhämta samtycke från respondenterna. I denna studie har ett muntligt 

och skriftligt samtycke mellan forskare och respondent genomförts. Dels har 

respondenten samtyckt genom att bekräfta sitt deltagande genom mailkorrespondens. 

Konfidentialitetkravet 

För att säkerställa att all eventuell känslig information inte sprids eller härleds till en 

enskild individ bör samtliga inom forskningsprojektet underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt. I denna studie har jag valt att underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt gentemot respondenterna och emot uppdragsgivaren, Norrbottens Läns 

Landsting.  

Forskaren ska även säkerställa att all information som framkommer under 

datainsamlingen ska hanteras konfidentiellt och inte spridas till utomstående.  

Nyttjandekravet 

Forskaren får inte sprida information och uppgifter om respondenterna som 

uppkommit i samband med intervjuerna. Informationen får inte heller spridas i andra 

forum än den vetenskapliga studien, den får inte heller användas mot respondenten. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska uppfylla ett vetenskapligt värde är det viktigt att studien är 

tillförlitlig och giltig. En studies giltighet kan mätas genom validitet som kan delas 

upp i extern och intern validitet. Intern validitet innebär att man har studerat det 

forskaren har avsett att studera. Den externa validiteten kan relateras till om forskaren 

kan dra några generella slutsatser från resultatet. För att denna studie ska uppnå intern 

validitet har datainsamlingsmetoden grundat sig i en utarbetad intervjuguide som 

bygger på studiens syfte, frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna. Med 

hänsyn till att Norrbottens läns landsting är en stor arbetsgivare med nästan 7000 

anställda kan studien inte generaliseras över hela organisationen, den kan dock ge 

indikationer på vad landstinget kan utveckla och förbättra för att uppfattas som en 

attraktivare arbetsgivare.  

En studies tillförlitlighet kallas reliabilitet och innebär att mätningen är stabil, att 

samtliga respondenter får samma relevanta frågor och att situationen runt omkring är 

densamma och att mätningen ska kunna göras vid ett annat tillfälle med samma 

resultat (Trost J, 2005).  Reliabiliteten är således det som anger tillförlitligheten och 

användbarheten i det mätinstrument som används i studien (Ejvegård R, 2009). I 

denna studie har intervjuerna genomförts med en intervjuguide som utgångspunkt, 

samtliga tolv intervjuer har spelats in och direkt efter intervjun transkriberats och läst 

igenom. I analysen av materialet har materialet lästs igenom flera gånger för att 



förhindra eventuella missförstånd, misstolkningar och bortfall av relevant och viktig 

information.  

5.  Norrbottens Läns Landsting -En Beskrivning 

Norrbotten täcker en fjärdedel av Sveriges yta och har ungefär 250 000 invånare, de 

flesta invånare sträcker sig längs Norrbottens kustland och stora delar av landet är 

glesbygd något som ger landstinget som arbetsgivare andra förutsättningar för att 

klara kompetensförsörjningen till länets alla verksamheter.  

5.1.1 Organisationsbeskrivning 

Norrbottens läns landsting är en politiskt styrd organisation som ansvarar för välfärd i 

samhället. Landstinget bedriver främst hälso- och sjukvård samt tandvård men 

ansvarar även för regional utveckling, kultur och viss kollektivtrafik
3
. Landstingets 

utgångspunkt är att företräda Norrbottens medborgares intressen. Landstingets 

verksamheter förhåller sig till lagar och förordningar som regleras i kommunallagen, 

hälso-och sjukvårdslagen, tandvårdslagen samt kollektivtrafiklagen.  

Norrbottens läns landstings driftsorganisation består av landstingsdirektören och 

dennes stab som utgör verksamheter inom ekonomi och planering, HR, 

kommunikation, utveckling, verksamhet och regionalutveckling
4
 . Driftorganisationen 

är vidare indelad i sex divisioner som verkar över hela länet. Landstingets HR-

avdelning har sedan 2014 genomgått en omorganisation som innebär att till 

landstingsdirektörens stab tillhör en HR-direktör och tre HR-strateger som arbetar 

övergripande med strategiska frågor, utöver detta har en beställarorganisation bildats 

där HR verksamhetsstöd arbetar nära verksamheterna som ett viktigt stöd till 

landstingets chefer i strategiska och operativa frågor
5
.  

5.1.2 Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund 

Genom aktiva hälsofrämjande och förebyggande insatser ska landstinget verka för ett 

friskare Norrbotten. Landstingets bidrag och insatser i kultur och regional utveckling 

ska bidra till Norrbottens utveckling.  

”Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande 

liv i en region med livskraft och tillväxt”
6
 

Värdegrunden vilar på respekten för människovärdet vilket bottnar i de mänskliga 

rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter samt andra konventioner som 

är relevanta för den verksamhet som landstinget bedriver. Landstingets värdegrund 

ska genomsyra all verksamhet och lyder;  

                                                 
3
 Norrbottens läns landsting, Vision 2015, nll.se 

4
 http://www.nll.se/publika/lg/kom/Kommunikation/Organisation/2014/presentation_NLL_20140424.pdf 

5 https://www.nll.se/publika/lg/kom/Insikt,%20personaltidningen/PDF-filer/2014/1401_InSikt_uppslag.pdf 

6
 Norrbottens läns landsting, Vision 2015, nll.se 

http://www.nll.se/publika/lg/kom/Kommunikation/Organisation/2014/presentation_NLL_20140424.pdf


19 

 

 Alla människors lika värde 

 Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande 

 Öppenhet, samverkan och hållbarhet 

5.1.3 Styrning 

Landstinget styrs av balanserad styrning och fem perspektiv, medborgare, 

verksamhet, kunskap och förnyelse, medarbetare och ekonomi. Det balanserade 

styrkortet introducerades av Kaplan & Norton (1999) och avser att förtydliga 

organisationens vision och mål genom att bryta ned inom olika perspektiv. Detta för 

att kunna sätta upp delmål, mäta och följa upp dem. Perspektivet medarbetare 

beskriver och visar hur landstinget ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som 

tillvaratar den kompetens som finns inom verksamheterna samtidigt som tillfällen till 

utveckling ges. Landstingets medarbetare är kompetenta, tar ansvar och är delaktiga, 

något som leder till medarbetare som är engagerade och motiverade. Medarbetarna får 

möjlighet att delta i samverkan i frågor som relateras till arbetet. 

Landstinget ska ha ett öppet klimat där medarbetarna ska ges tillfälle och möjlighet att 

medverka och ta ställning i förändring- och utvecklingsarbete. Arbetsrelaterade 

relationer ska präglas av professionalitet och respekt. Arbetsplatsen ska ha en bra 

miljö med fokus på hälsa och bra arbetsförhållanden.  

5.1.4 Kompetensförsörjning 

För att landstinget ska kunna bedriva en säker vård av god kvalitet är det viktigt att ha 

en väl fungerande och effektiv kompetensförsörjning. För att kunna uppfylla 

landstingets mål måste landstinget säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig inom 

organisationen. Norrbottens läns landstings kompetensförsörjning kan ses från två 

perspektiv, dels som kompetensförsörjning till organisation och som arbetsgivare. 

Men även som en regional aktör som skapar tillväxt och arbetar för Norrbottens 

utveckling tillsammans med andra aktörer
7
.  

Prognoserna för framtidens generationsskifte signalerar om att vård och omsorg är de 

sektorer inom svenskt arbetsliv där rekryteringsbehovet kan komma att bli som störst. 

Att bedriva en strategisk och långsiktig kompetentensförsörjningsprocess blir därför 

extra viktigt.  

                                                 

7
 Norrbottens Läns Landsting, Strategisk kompetensförsörjningsplan, NLL.se 



 

Figur 1. Kompetensförsörjningsmodell Norrbottens Läns Landsting (Kompetensförsörjningsstrategi) 

Landstingets kompetensförsörjningsmodell visar att Norrbottens läns landsting är 

beroende av flera olika faktorer för att trygga kompetensförsörjningen inom 

verksamheterna. Arbetet måste kontinuerligt utvärderas, analyseras och leda till 

handlingsfulla aktiviteter.   

6. Norrbottens läns landstings medarbetarundersökning 

Norrbottens läns landsting genomförde under hösten 2014 en 

medarbetarundersökning i syfte att fånga medarbetarnas upplevelser. Genom 

resultatet önskar landstinget att tillsammans med medarbetarna föra en dialog om 

vilka förbättringar och förutsättningar som kan ge en bättre psykosocial arbetsmiljö. 

Frågorna har ställts som påståenden och värderas på en skala från 1-8 där det högsta 

värdet representerar det högsta värdet. I presentationen av resultatet från 

medarbetarundersökningen används medelvärdet på varje fråga. Värden över 70 

innebär att medarbetarna tenderar att vara mer positiva i deras svar, medarbetarna 

upplever att det i överlag fungerar bra. Värden mellan 50-70 tyder på att det finns 

utvecklingspotential och värden under 50 innebär att medarbetarna är kritiska och 

tenderar att ha en negativ upplevelse.  

 

Landsting  Chef   Medarbetare  

Attraktiv arbetsgivare 70 50 

Uppmuntrar ständiga 

förbättringar 

75 50 

Stolt över att arbeta 

på Norrbottens läns 

landsting 

81 58 



21 

 

Skulle rekommendera 

NLL som 

arbetsgivare 

81 51 

 

På de frågor som härleds till landstinget som arbetsgivare visar resultatet att 

medarbetarna upplever ett missnöje. Cheferna har generellt varit mer positiva i deras 

svar. Medarbetarna upplever inte att landstinget är en attraktiv arbetsgivare eller att de 

uppmuntrar till förbättringar. Resultatet visar också att fler chefer är positivt inställda 

till att rekommendera NLL som arbetsgivare och cheferna är också stoltare över att 

vara anställd på landstinget.  

 

Ledning   Chef  Medarbetare 

Förtroende för 

närmsta chef 

87 77 

Öppet klimat  85 75 

Respekt för allas 

lika värde 

87 79 

Ger stöd   83 76 

Lämnar tillräcklig 

information 

82 76 

Ger återkoppling 76 65 

Tydliggör mål 80 68 

Följer upp mål  80 74 

Tydliggör 

lönekriterier 

69 66 

Tar tillvara på 

kompetens 

83 73 

 

Resultatet gentemot ledningen och den närmaste chefen visar generellt på goda 

resultat. Cheferna tenderar att även här vara aningen mer positivt inställda i deras 

svar. Återkoppling, tydliga mål och lönekriterier är frågor som har 

utvecklingspotential.  

 

Arbetsgrupp Chef  Medarbetare 



Öppet klimat  83 72 

Alla medarbetare 

lika viktiga 

92 82 

Respekt för 

varandras lika värde 

88 78 

Respekt för 

kunders/patienter 

lika värde 

91 87 

Tar tillvara på 

kunders/patienters 

synpunkter 

82 80 

Samarbete över 

gränser 

82 80 

Samarbete mellan 

yrkesgrupper 

82 77 

Samarbete uppnå 

mål 

82 77 

Systematiskt 

förbättringsarbete 

79 70 

Lär av varandra 79 75 

Möjlighet att 

reflektera 

73 65 

Vara brukare i vår 

verksamhet 

90 80 

 

Även här visar resultatet på höga värden när det gäller den egna arbetsgruppen. Både 

chefer och medarbetare har varit positiva i deras svar. Den enda frågan med 

utvecklingspotential är medarbetarnas möjlighet att reflektera.  

Sammanfattningsvis kan resultatet av medarbetarundersökningen tolkas som att de 

nära relationerna på arbetsplatsen upplevs som tämligen tillfredställande medan 

resultatet gentemot den distanserade ledningen signalerar om ett missnöje från 

medarbetarna. 
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7. Medarbetarnas upplevelser – Sjukhus 1 

 

7.1 Uppfattningar om Norrbottens läns landsting som arbetsgivare 

Analysen av denna del av resultatet har utgått från det teoretiska ramverket om 

employer branding och attraktiv arbetsgivare.  

Landstinget är en stor organisation som innefattar hälso- och sjukvård, regional 

utveckling och kultur. Samtliga respondenter berättar om de stora möjligheter som 

finns inom landstinget. Det är en regionstäckande arbetsgivare som kan erbjuda 

arbetstillfällen för både lågutbildade som högutbildade. Detta var något som 

respondenterna från sjukhus 1 upplevde som en av Norrbottens läns landstings 

främsta styrka som arbetsgivare. Samtidigt lyftes den stora organisationen upp som en 

av svagheterna då beslut blir fattade långt från verksamheten, avstånd mellan 

sjukhusorter skapar problem i samarbete, ledning och styrning. Eftersom landstinget 

är en politiskt styrd organisation upplever respondenterna organisationen som trög 

och långsam, beslut som borde fattas under kort tid dras ut och när de väl ska 

implementeras så går det för fort utan att ha genomfört ordentliga utbildningar för 

medarbetarna och skapat förståelse för förändringen.  

En sjuksköterska som varit anställd i 17 år uttrycker det såhär;  

”Jag tycker att NLL är bra, jag har valt att arbeta här av en anledning. Fast det är klart 

det är en stor organisation, med många omorganisationer där cheferna närmast 

verksamheten får allt mindre utrymme att fatta beslut, besluten kommer längre ifrån 

verksamheten och det märks ibland för oss på golvet” 

En annan sjuksköterska som har erfarenhet från andra landsting, kommunal 

verksamhet och privat verksamhet men som nu valt att arbeta för NLL menar att det 

inte är arbetsgivaren som styr val av arbetsplats utan att det är stimulerande 

arbetsuppgifter som lockar mest tillsammans med att göra skillnad och hjälpa 

människor i svåra utsatta situationer. Hon menar också att det i mindre privata 

organisationer är mer lättarbetat än vad det är i stora organisationer.  

”Alla stora organisationer är svåra, de är svåra och tröga som ibland kan vara lite 

stelbenta med hierarkier. I de mindre privata organisationerna är det mindre avstånd 

mellan beslut och verksamhet vilket gör att det blir mer lättarbetat, men det är bara 

mina egna upplevelser.” 

En respondent som arbetar som enhetschef för en länsklinik berättar om de 

förändringar som hon upplevt under sina år i ledande positioner i landstinget;  

”Vi jobbade mer ihop förr även fast vi inte hade ett uttalat länssamarbete. Nu 

upplever jag det som att det är mer fokuserat på det stora sjukhuset och att man inte 

riktigt tar tillvara på de resurser som finns ute i länet”  

”Jag kan ibland känna mig ensam, min närmsta chef sitter på annan ort och besöker 

mig och min verksamhet 1-2 ggr per år. Verksamhetschefen är en del av 

beslutsfattandet och har ett länsuppdrag och då upplever jag att det är tråkigt att min 

verksamhet inte lyfts fram eller att beslutsfattare inte ens besöker oss”  



Hon uttrycker en känsla av ensamhet där hon får hantera sin verksamhets frågor själv, 

hon upplever att hennes frågor aldrig hinns med, något som hon tror kan bero på 

organisationens förutsättningar och storlek. Hon tycker att det är för många chefsled 

där enhetschefen som är närmast verksamheten har minst att säga till om. Hon 

upplever också att hon som enhetschef får för lite information vilket gör att hennes 

förtroende gentemot medarbetarna blir försvagat när hon aldrig kan svara på deras 

frågor. En annan respondent som är nybliven enhetschef berättar även hon om 

ensamheten, där hon som ny chef har fått söka information själv. Dels information om 

vad hon förväntas göra men även hur hon ska göra det. Hon ser inte arbetsgivaren 

som en person utan mer som ett enda stort regelverk där man själv förväntas hitta 

pusselbitarna för att förstå helheten. Detta är något som hon tror att omgivningen 

också märker av. En splittrad arbetsgivare som erbjuder dåliga löner, hårt slit och 

mycket arbete. För att landstinget ska vara en attraktivare arbetsgivare så tror hon att 

landstinget som arbetsgivare måste enas och marknadsföra hela organisationen som 

en helhet.  

”NLL är en arbetsgivare, men det är inte riktigt så man ser på det som anställd. Jag är 

anställd på den avdelningen jag arbetar på. Norrbottens läns landsting är mest 

stämpeln på mitt lönekuvert och är den organisation som skapar förutsättningar för 

verksamheten”  

Flera av respondenterna tycker att det är tråkigt att landstinget alltid framställs ur en 

negativ synvinkel i de lokala medierna. Det skrivs aldrig artiklar om det otroliga 

arbete som de gör dagligen där flera liv räddas och människor i utsatta situationer får 

en professionell och bra vård. En respondent menar att det är svårt att marknadsföra 

landstinget som en bra arbetsgivare när samhället runt omkring får rapporterat om 

personalbrist, nedskärningar och dålig patientsäkerhet.  

”Media har en stor påverkan på samhället och framförallt på den yngre generationen 

som är informationssökande i sin natur. Varför skrivs det aldrig en artikelserie om allt 

det positiva som sker och kanske inte bara inom sjukvård. Landstinget är en stor 

arbetsgivare, med flera arbetsbefattningar. Lyft fram detta, IT, HR, ekonomi, 

upphandling… Få folk att förstå hur stort och bra det är” 

Flera respondenter tycker att landstinget måste hitta nya vägar för att marknadsföra 

sig som arbetsgivare, som det är nu så tillåts omgivningen skapa en bild av att 

vårdpersonal sliter med dåliga anställningsförhållanden, dåligt betalt och hög 

arbetsbelastning. En respondent uttrycker sig såhär;  

”De flesta medarbetarna trivs på sin arbetsplats, de arbetar inom vården för att de vill 

hjälpa andra att må bättre och nästan alltid så har vi god stämning i arbetsgruppen. 

Det här borde vi få möjlighet att sprida mer, vad det är som skapar glädjen på jobbet” 

Samtidigt lyfter en av respondenterna fram hur viktigt det är att alla medarbetare inom 

landstinget, oavsett vilken position man har, tänker på att man alltid är en ambassadör 

för landstinget. Så länge man lyfter upp det negativa så är det ju ingen som vill bli 

sjukvårdspersonal.  

”Jag brukar säga såhär; Läs till sjuksköterska i tre år och du har hela världen som 

arbetsplats. Du kan forska i ett laboratorium, du kan jobba med barn, du kan jobba 

med äldre du kan jobba åt FN, akuta traumafall eller ta blodprov på en vårdcentral. 

Herregud, det är hur brett som helst och du har bara dig själv som bromskloss” 

En av respondenterna som arbetar som enhetschef tror inte att missnöjet med NLL 

ligger hos själva landstinget eller divisionsledningen eller politiken utan att det 

snarare grundar sig i centraliseringen och chefsordningen. Hon tror att missnöjet 
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grundar sig i att medarbetarna inte får den information som de vill ha av sin chef för 

att enhetschefen som är närmast medarbetarna inte har den informationen. Hon 

upplever att det finns ett glapp mellan politiken-divisionsledningen och första 

linjechefen. Hon vill vara tydlig med att poängtera att enhetschefen inte behöver vara 

delaktig i att fatta beslut, men innan besluten kommuniceras borde chefen närmast 

medarbetarna och verksamheten ha så pass mycket information så att chefen kan 

svara på medarbetarnas frågor.   

”Jag menar inte att enhetschefen ska vara delaktig i viktiga beslut, verkligen inte. 

Men däremot så borde vi få all information runt omkring beslutet, varför, hur och när. 

Och framförallt HUR PÅVERKAR DET PERSONALEN PÅ GOLVET? Jag tycker 

det är pinsamt ibland, jag kan inte svara på deras frågor. Deras förtroende för mig blir 

ju skadat också, till slut frågar de inte mig nå mer för jag kan ju ändå inte svara… och 

hur kul känns det för mig?”  

En annan respondent undrade om riktlinjer och mål egentligen är skrivna för 

medarbetarna.  

”Ibland undrar jag om riktlinjer och mål är skrivna för oss medarbetare… vi får aldrig 

tillfälle att verkligen förstå” 

Arbetsmiljön är en ytterligare faktor som respondenterna upplever att Norrbottens 

läns landsting måste arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare. En av 

respondenterna tycker att de har en bra arbetsmiljö men så fort någon faller bort så 

blir det dubbelarbete.  

”Det är ju kanske dumt av oss, varje gång någon är sjuk och den vakansen inte går att 

fylla så gör vi dubbelt så mycket arbete. Det kanske vi inte ska göra för då märks det 

ju inte att vi är en man kort, arbetet blir gjort ändå. Vår arbetsgivare märker ju inte 

hur vi kommer hem med hjärtat i halsgropen med en oro att man glömt något eller att 

man inte gett en bra vård till patienterna.” 

En respondent som arbetar som undersköterska berättar om hur hon och hennes 

kollegor fått ett utökat ansvarsområde, något som hon välkomnar och tycker är kul. 

Däremot så upplever hon ibland att de får arbetsuppgifter som andra inte har tid att 

göra så att de skjuts över på undersköterskorna, respondenten kunde uppleva detta 

som lite nedvärderande stundtals och att de övriga yrkeskategorierna inte riktigt har 

förståelse för det arbete som de utför. En annan respondent som även hon arbetar som 

undersköterska menar att det är viktigt att förstå alla olika yrkeskategoriers 

arbetsuppgifter, oavsett om det är i ledningsposition eller om det är på golvet. 

Förståelse för varandra tillsammans med en god kommunikation tror hon kan bidra 

till en effektivare arbetsplats där beslut kan förstås på ett bättre sätt. Hon menar att det 

blir relationer som bygger på respekt och beundran för det viktiga arbete som varje 

individ bidrar till oavsett om man opererar en livshotande patient eller om man städar 

och säkerställer att utrustningen är steril och ren.  

Samtliga respondenter belyser att sjukvårdspersonal rent generellt är dåliga på att 

profilera det arbete de gör. De snackar skit om sitt eget arbete. En respondent säger 

såhär;  

”Rent generellt så är vi dåliga på att berätta om vårt arbete, det positiva. Däremot är 

vi riktigt bra på att klaga och berätta om det dåliga. Men samtidigt är det väl inte 

konstigt, de har dragit ner så fruktansvärt på personalen.”  

Respondenten berättar om slutkörd personal som ställer upp på att arbeta enbart för att 

vara schysst mot chefen som de vet har svårt att få tag i personal. Hon menar att 



personalen gör ett enormt arbete för det är de som är på golvet som får ta 

diskussionerna kring beslutens konsekvenser.  

”Diskussionerna som man får ta på golvet borde egentligen inte tas med de som 

arbetar på golvet. Jag vet inte… hade beslutsfattarna fått möta det vi dagligen möter 

så hade det kanske sett annorlunda ut. Det är frustrerande att ständigt behöva förklara 

och försvara beslut som man kanske inte heller står för… men vi gör det ändå för det 

är vårt jobb.”  

7.2 Respondenternas upplevelser av arbetsmotivation 

Analysen av denna del resultatet har sin utgångspunkt i KASAM, känsla av 

sammanhang på arbetsplatsen. 

Alla respondenter har en vårdutbildning, de har gjort valet att arbeta med ett 

välfärdsyrke och samtliga brinner för att göra skillnad för den enskilde patienten. När 

respondenterna svarade på frågan ”vad motiverar dig till att gå till ditt arbete varje 

dag?” (Se bilaga 1) svarade samtliga respondenter att det var för sina patienters skull.  

”Patienterna gör att jag tycker att mitt arbete är betydelsefullt. Det är för deras skull 

som jag tar på mig mina arbetskläder och sliter som ett djur. Eller inte bara därför, jag 

älskar mina kollegor också.” 

Förutom att respondenterna såg patienterna som den största motivatorn så nämnde 

majoriteten av respondenterna sina kollegor. En av respondenterna menade att 

kollegorna gör allt slit så mycket lättare, de ger energi bara genom att susa förbi i 

korridoren.  

”Vi har så himla kul tillsammans, vi kan prata om allt. Om jag har en jobbig dag så 

finns de där, känner man sig krasslig så ställer vi upp för varandra och byter pass. Sen 

har vi har ett gemensamt intresse, det är svårt att prata jobb hemma. Min man förstår 

inte sjukhustermer och så får jag inte säga allt heller av sekretesskäl.” 

En respondent säger att de sociala relationerna är det som motiverar henne mest, dels 

med patienter men främst med kollegorna på sjukhuset. Hon tycker att det är viktigt 

att ha goda relationer med alla som arbetar på sjukhuset, inte bara de som arbetar på 

hennes avdelning. Hon säger att de är alla kollegor på ett sätt, de har faktiskt samma 

arbetsgivare.  

”Jag tycker det är viktigt att man hälsar på varandra inom sjukhuset. De är också 

mina kollegor, även om de arbetar på en annan avdelning, eller om de har ett annat 

yrke. Vi har samma arbetsgivare. Men så tänker inte alla andra, det blir så naturligt att 

ens avdelning är arbetsgivaren.” 

En respondent som arbetar som enhetschef menar att personalen är anledningen till 

varför hon går till jobbet varje morgon. När hon tog sitt chefsuppdrag så hade hon 

bestämt sig för att vara en enhetschef som ska få medarbetarna att må bra. Hon hade 

en filosofi att om arbetsgruppen har det bra tillsammans, de skrattar och har roligt på 

jobbet så kommer det att märkas av patienterna. Hon ser sig själv som en ledare 

snarare än en chef, hon vill skapa ett bra team som bygger på ett givande och ett 

tagande. Men samtidigt berättar hon om den svåra arbetssituation som hon har idag, 

under sex veckor har hon brottats med att lösa bemanningen. Hennes avdelning är 

fullbelagd, personalen är sjuka och det finns ingen att ringa in. Respondenten berättar 

om hur trött hon är, att hon snart inte orkar längre.  

”Jag är inte enhetschef, jag jobbar med personal… jag är personalspecialist. Jag har 

ingen ork längre, jag orkar snart inte ringa och tjata längre för det är det jag gör nu. 

Tjatar och släcker bränder. För att sen göra samma sak nästa dag…” 
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En annan respondent menar att det är oerhört viktigt med feedback och bekräftelse. 

Hon menar att hon kan bli motiverad genom att bli sedd och erkänd för det arbete som 

hon gör.  

”Om jag kommer med ett förslag så kan det räcka med att någon tagit sig tid att 

lyssna på vad jag har att säga för att öka min motivation… tänk så enkel grej… att 

bara lyssna på mig. Sen skiter jag faktiskt i om mitt förslag verkställs eller ej men att 

bara ta tiden och stanna upp och höra vad man tycker kan betyda så mycket.”  

Hälso- och sjukvården är en komplicerad verksamhet att planera, det är svårt att 

förutsäga antalet patienter vilket gör att det ibland upplevs svårt att bemanna 

verksamheten säger en av respondenterna som arbetar som enhetschef.  

”För mig är det motiverande när jag lyckats planera och bemanna så att verksamheten 

flyter på utan komplikationer och långa väntetider.” 

En annan respondent som arbetar som sjuksköterska är inne på samma sak fast från 

ett annat perspektiv;  

”Jag tycker att mitt arbete känns motiverande och inspirerande när jag vet vad som 

förväntas av mig dagligen och när min chef lyckas planera verksamheten på ett 

optimalt sätt. Då kan jag och mina kollegor göra det vi är bäst på, ta hand om de sjuka 

patienterna.” 

En arbetsplats med stimulerande och varierande arbetsuppgifter är något som samtliga 

respondenter belyser som viktiga för motivationen. En av respondenterna kallar det 

för att utmana sig själv för att inte tappa kompetens och kunskap. En annan 

respondent tar upp hur viktigt det är att aldrig glömma att titta på evidensbaserad 

forskning, något som hon upplever att landstinget skulle kunna bli bättre på.  

”Det finns forskning som visar på vad det är som är hälsosamt när det gäller 

arbetstider, hur man ska lägga scheman på ett optimalt sätt för att folk ska hålla och 

orka med sina arbetspass.”  

”Jag vet att det finns forskning som visar att ca 40 % av sjuksköterskorna tror inte att 

de ska orka till pensionen. Det är ju alarmerande”  

Respondenten menar att för henne så skulle motivationen öka om arbetsgivaren 

satsade mer på arbetsmiljön, tittade på evidensbaserad forskning och utvecklade 

verksamheten efter vad som är bäst för individen. Då tror hon att personalen skulle 

orka stanna på samma arbetsplats en längre period, det gör man inte idag. Hon tror att 

landstinget har mycket att lära av andra organisationer, ta lärdom av andras 

framgångar. En annan respondent säger att man är dålig på att ta lärdom av varandra 

inom landstinget också, det blir en slags intern konkurrens som hon tycker är viktig 

att ta bort. Respondenten frågar sig vad det är som gör att det aldrig varit så många 

utbildade läkare och sjuksköterskor som det är nu och ändå är det brist, hon undrar 

var de tar vägen. Hon menar att landstinget har som främsta uppgift att skapa 

organisatoriska förutsättningar för medarbetarna att gå till arbetet med ett leende på 

läpparna och om de lyckas med att motivera folk till att arbeta åt NLL så kanske 

problemet med brist på personal kan lösas.  

En respondent berättar vad hon tycker att landstinget borde göra för att öka 

motivationen för medarbetarna; 

”Jag vet att lönen inte är så bra, vi har märkt att det inte händer något där. Men titta 

på vad forskningen säger. Då finns det andra faktorer som landstinget kan utveckla 



för att motivera oss. Träning på arbetstid, de säger att det inte finns tid för det nu… 

det gör det visst. Det handlar bara om att planera.”   

Respondenten säger att landstinget kan förbättra arbetssituationen för medarbetarna 

genom enklare trivselaktiviteter som inte behöver kosta, men planering är avgörande 

för hur framgångsrik aktiviteten blir. En annan respondent säger att landstinget måste 

bli bättre på att visa uppskattning för sina medarbetare, att bara vara uppmärksam och 

bekräfta individerna bakom arbetet kan göra att motivationen ökar.  

7.3 Krav och förväntningar i anställningsrelationen 

Denna del av resultatet har analyserats med utgångspunkt i de teoretiska 

perspektiven om krav och kontroll.  

På frågorna om krav och förväntningar (Se bilaga 1) svarar nästan alla respondenter 

att de vet vilka krav som ställs på dem som medarbetare. Men i nästan varje intervju 

så framkommer att när det gäller styrande mål så är medarbetarna inte lika 

välinformerade. Landstinget arbetar med det ”balanserade styrkortet” något som 

respondenterna menar är ett dåligt styrmedel då de upplever det som svårt att förstå 

och hantera. En av respondenterna säger så här;  

”Balanserat styrkort fungerar inte alls, det är för obegripligt. Personalen förstår det 

inte, och jag som enhetschef har inte tillräckligt med information heller för att kunna 

förklara det. Vi borde få sitta ned tillsammans som arbetsgrupp och diskutera det, 

diskutera och förstå. Vad betyder det för oss?” 

Respondenterna ser alla krav och förväntningar som det praktiska arbete som de utför 

varje dag, själva arbetsuppgifterna. En av respondenterna var kritisk till hur krav och 

förväntningar ska definieras, hon menar att hennes arbetsgivare ställer ju en massa 

krav på henne och hon förväntas göra ett bra jobb mot patienterna, hon ska vara 

uppdaterad med den senaste kunskapen inom sitt verksamhetsområde och hon ska 

helst inte ifrågasätta detta utan hon förväntas förhålla sig till detta.  

”Jag har massor med krav och förväntningar från min arbetsgivare. De säger det bara 

inte rakt ut. Jag förväntas köpa korkade sparkrav, nedskärningar och andra beslut som 

jag inte står bakom. Okej om jag inte hade behövt ta konflikter med patienter och 

anhöriga varje dag som en direkt konsekvens av dessa beslut… men nu måste jag 

göra det.”  

En annan respondent berättar om hur hon saknar kompetensutveckling i sitt 

medarbetarsamtal, hon menar att det ställs krav på henne som medarbetare men hon 

har inte möjlighet att ställa krav på sin arbetsgivare för det är aldrig någon som frågar. 

En respondent menar att det är svårt för landstinget att möta hennes krav och 

förväntningar när de inte vet vad det är.  

”Om jag får drömma fritt så hade jag önskat att min arbetsgivare, landstinget… vem 

nu landstinget än är, hade frågat mig om vad jag förväntar mig. Det behöver inte vara 

vad jag förväntar mig av dem utan kanske mer vad jag förväntar mig av mig själv. Då 

ger jag ju dem möjligheten att kunna möta mina förväntningar. Men när de aldrig 

frågar så är det ju svårt för dem…”  

Respondenten som är nybliven chef önskar att landstinget kunde erbjuda en bra och 

tydlig introduktion. Hon menar att hon vid sin nyanställning inte ens fick en 

arbetsbeskrivning, hon berättar att hon dagligen stöter på nya arbetsuppgifter som hon 

inte hade någon aning om ingick i hennes chefsuppdrag.  
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”När jag läste mitt kontrakt så såg jag att jag hade delegerat arbetsmiljöansvar så jag 

frågade min chef vad det betydde och då fick jag bara som svar att det visste inte hen 

heller.” 

En annan respondent säger att om hon skulle få förändra något i sin organisation så 

skulle det vara att förbättra introduktionen för nya chefer, hon önskar tydlighet i 

arbetsbeskrivningen, hon önskar en mer strukturerad beskrivning av vad man som 

chef förväntas göra och var man hittar information och guidning när man ska göra det 

så att mindre tid går till att söka information. Samtidigt påpekar respondenten att 

chefsutbildningen bör bli anpassad efter vilken chefsnivå som personen har, hon 

tycker inte att det är rimligt att alla nivåer har samma utbildning då det är helt skilda 

uppdrag och utbildningen bör anpassas efter detta.  

Ett så pass viktigt uppdrag som ett chefsuppdrag tycker flera av respondenterna borde 

vara av högre prioritet för landstinget. Ledarskap är en viktig faktor till trivsel på 

arbetsplatsen, både respondenterna som arbetar som enhetschef och medarbetarna på 

golvet uppger ledarskap som viktigt. Flera av respondenterna säger att ledarskapet är 

det som förmedlar vad landstinget står för och som representerar arbetsgivaren.  

”Vi har enhetschefer som är utbildade sjuksköterskor, de är inte utbildade 

personalspecialister. Sen gör de ett fantastiskt jobb, men det borde satsats mer på att 

utveckla deras kunskap och ge dem de absolut bästa förutsättningarna för att sköta sitt 

jobb. Då tror jag att NLL blir bättre på att tillmötesgå våra krav.” 

Norrbottens läns landsting är för dåliga på att utnyttja den kompetens som finns inom 

organisationen på rätt sätt. Detta är något som flera av respondenterna belyste under 

intervjuerna. En av respondenterna menar att det egentligen är förkastligt att inte 

kompetenser används på ett optimalt sätt i den situation som landstinget befinner sig i 

just nu.  

”Man måste se och bekräfta varje individs unika kompetens. Se bara hur det är nu, 

sjuksköterskor som är fantastiska vårdgivare men spenderar den större delen av sitt 

arbetspass bakom en skärm med administrativa arbetsuppgifter. Det gör ju att man 

ledsnar och söker sig till annan arbetsgivare. En sak är säker, en privat arbetsgivare 

skulle aldrig låta så många sluta som NLL har utan att fundera på vad som är fel.” 

En annan respondent upplevde att verksamhetsutvecklarna, som är legitimerade 

sjuksköterskor, egentligen borde ha varit ute på golvet för att kunna veta hur 

verksamheten ska utvecklas. Som organisationen ser ut just nu så ger 

verksamhetsutvecklarna mer arbetsbelastning till avdelningarna än vad de ger nya 

förbättrade arbetssätt.  

”Vårdutvecklarna ger mig dåligt samvete, jag har redan nog mycket att göra så 

skickar de ut mail att jag eller mina medarbetare ska göra den ena efter den andra 

mätningen. Något som de själva skulle kunna komma och göra, de är legitimerade 

sjuksköterskor som skulle utan problem kunna göra arbetet själv.”  

”… Om icke vårdutbildade personer skulle ställa de frågor som 

verksamhetsutvecklarna gör, ja då är det självklart att jag måste svara på det eller 

göra det jobbet. Men när jag vet att de har samma utbildning och kunskap som vi 

andra, ja då är det lite av en nagel i ögat på en annars så utsatt verksamhet.”  

Respondenten menar att när det är så brist på sjuksköterskor så kanske inte fler 

projekttjänster ska tillsättas med just sjuksköterskor. Hon menar att kompetensen ska 

användas där den behövs som mest.  



”Skulle vi ha en anställd till avdelningen så kanske bara det skulle minska trycksår 

med hälften… för då har vi tid att faktiskt göra det vi är där för att göra. Ge god vård 

till patienterna.” 

Landstinget är en regelstyrd verksamhet och en av respondenterna säger att det är 

både en fördel och en nackdel i hennes yrkesutövande. Hon beskriver en tydlighet och 

att det finns en målstyrning i verksamheten, men att dessa regler och normer till en 

viss del begränsar hennes delaktighet och möjlighet till att påverka.  

En av respondenterna berättar om hur hon ställer höga krav på sig själv, hon vill göra 

ett bra arbete och hon vill göra skillnad. Dels för den enskilde patienten men även för 

sina kollegor. Samtidigt säger respondenten att det är svårt att ha kontroll över den 

egna arbetssituationen när man inte tydligt vet vad som förväntas av en.  

Det sociala stödet betyder mycket för flera av respondenterna. 

”Ibland är det inte så tydligt vad som förväntas av mig, men då har jag ett riktigt bra 

nätverk som stöttar och hjälper mig. Det är något som betyder mycket. Alla ställer 

upp för varandra, även om man har häcken full.”  

En av respondenterna berättar om hur hon kan ställa krav på sin arbetsgivare. Hon 

väljer att definiera krav som önskemål om hennes arbetssituation.  

”Det händer mycket i ens liv, sådant som inte går att påverka. Barn som blir sjuka, 

anhöriga som går bort, skilsmässor eller andra privata saker som händer… Då är vår 

chef fantastisk. Man vet att hon lyssnar och hon förstår våra önskemål. Det tycker jag 

är att vara en tillmötesgående chef som vill att vi ska ha det bra på arbetet. För arbete 

och privatliv måste gå samman.” 

Det var flera av respondenterna som belyste hur privatliv och arbetsliv måste gå 

samman. En respondent beskrev privatlivet och arbetslivet som ett och samma, hon 

menar att det som sker på jobbet inte går att koppla bort när man är hemma samtidigt 

som privatlivet inte kan kopplas bort på arbetet. Hon menar att de krav och 

förväntningar som hon har både i privatlivet och i arbetslivet måste därför vara i 

symbios för att det ska bli bra.   
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8. Medarbetarnas upplevelser – Sjukhus 2 

 

8.1 Uppfattningar om Norrbottens läns landsting som arbetsgivare 

Analysen av denna del av resultatet har utgått från det teoretiska ramverket om 

employer branding och attraktiv arbetsgivare.  

Samtliga respondenter på sjukhus 2 pratar om landstinget som en trygg arbetsgivare. 

De säger att de vet att de alltid har arbete och tror inte att de riskerar att förlora sina 

jobb, om de inte missköter sig. Arbetsgivarens storlek är en av landstingets styrkor då 

det erbjuder ett stort spann av möjligheter. Flera av respondenterna tror att landstinget 

genom dess storlek kan erbjuda utveckling utan att vidareutbilda sig. En respondent 

uttrycker sig såhär;  

”Bredden är en styrka, det finns så mycket utvecklingsmöjligheter. Du kan jobba med 

patienter som är nyfödda, äldre eller de som ligger för döden. Man kan jobba dag/natt 

eller välja att arbeta deltid och arbetsgivaren skulle ändå ta emot dig med öppna 

armar. Vilken annan arbetsgivare skulle göra det? Jag tror inte att det är många.”  

En annan respondent säger att hon är en av de som ser på anställningsförhållandet 

som traditionellt, det handlar om att hon ska känna sig trygg i sin anställning och i 

gensvar är hon lojal mot sin arbetsgivare. Lojalitet är något som flera av 

respondenterna tog upp som något som måste förbättras mellan medarbetarna och 

arbetsgivaren.  

”Idag är vi inte lika lojala mot vår arbetsgivare, jag läste om generation Y som har 

andra krav på arbetsmarknaden. Där tror jag landstinget har mycket att arbeta med. 

Sen är vi inte lojala mot varken vår arbetsgivare eller vårt yrke, vi är inte sena på att 

gnälla och på något sätt kasta skit på vår egen profession.” 

En annan respondent är inne på samma sak;  

”Utan att ljuga så tycker jag att vi ska ändra sättet som vi pratar om vår arbetsgivare 

och vårt yrke. Vi kanske är underbetalda och underbemannade, men shit vilket jobb 

vi gör. Det är det vi måste lyfta fram, hur kul det är när vi lyckas och när patienterna 

åker hem friskare och glada.”  

Flera respondenter säger under intervjun att de inte tänker på landstinget som deras 

arbetsgivare. En av respondenterna tror att detta är viktigt att vända på. Hon berättar 

att hon tillsammans med hennes medarbetare säger att det är ”de på landstinget” som 

har beslutat vissa saker, något som hon tror att de måste arbeta på tillsammans.  

”Vi kan ofta säga att ”de på landstinget” måste ju göra något åt den här situationen, 

men det är ju faktiskt vi tillsammans som är landstinget.” 

Respondenterna vittnar om en bra arbetsplats, de är nöjda med sin arbetssituation 

utifrån de förutsättningar som finns. De berättar om ett bra ledarskap och en ambition 

av att utvecklas och att bli bättre. Men de berättar även om landstinget som anonymt 

och svåridentifierad, landstinget är en grå massa som beslutar en massa saker.  

Jag ser inte landstinget som min arbetsgivare, det är min närmsta chef som är min 

arbetsgivare, och jag jobbar på den här kliniken. Landstinget är mer som en grå massa 

som finns däruppe och beslutar en massa saker som vi sen förväntas göra, vi blir en 

bricka i spelet bara.  

De flesta respondenterna berättar om hur de trivs på sin arbetsplats, flera av 

respondenterna säger att de inte skulle jobba kvar annars. Landstinget är en stor 



organisation med många utvecklingsmöjligheter som respondenterna har pratat om 

tidigare, men de menar även att hälso- och sjukvården är en sektor som erbjuder 

varierande arbetsuppgifter där den ena dagen inte är den andre lik. En respondent 

säger såhär;  

”Det är ett utmanande arbete där den ena dagen inte är den andre lik. Vi hanterar 

människor och alla människor är unika. Patienterna kan vara diagnostiserade med 

samma sjukdom men ändå ha ett unikt sjukdomsförlopp. Patienterna, mina kollegor 

och de varierande arbetsuppgifterna gör den tuffa arbetsbelastningen mindre tung på 

något sätt.” 

Majoriteten av respondenterna pratar om landstingets organisatoriska förutsättningar, 

en respondent menar att det är svårt att känna sig delaktig i stora beslut när det är en 

politiskt styrd verksamhet. En annan respondent menar att medarbetare på landstinget 

har möjlighet att påverka de mindre besluten som sker närmast verksamheten men när 

det gäller de större besluten som kanske mer påverkar medarbetarnas förutsättningar i 

deras yrkesutövande så är de maktlösa.  

”Jag tror att missnöjet främst kommer från att vi inte känner oss uppskattade för det 

arbete som vi gör. Det är väl så när det är en politiskt styrd organisation, det är rätt 

konstigt att politikerna som är valda av oss inte tar sig tiden att besöka oss för att få 

en bättre verklighetsuppfattning” 

Att landstinget är en politiskt styrd organisation var något som respondenterna 

menade var en av utmaningarna. Flera av respondenterna lyfte den senaste debatten i 

de lokala tidningarna som ett exempel där politikerna och landstingets ledning hade 

kunnat agera på ett annat sätt för att skapa ett bättre förtroende.  

”Ta bara exemplet när sjuksköterskorna på AVA gick ut i dagspressen och 

alarmerade om att patientsäkerheten var i fara. Det första som händer är att ledningen 

och politikerna går ut och dementerar detta utan att egentligen ha någon som helst 

aning om vad som egentligen sker på golvet”  

En annan respondent säger såhär;  

”Jag tycker det är tråkigt när politikerna uttalar sig i tidningen utan att ha en aning om 

vad som händer. Till exempel om när det var i tidningen att den palliativa 

avdelningen hade brister i hur rummen såg ut så uttalade sig politikerna och 

ledningen med att ...”oj, jag hade ingen aning om att det var så illa. Så kan det såklart 

inte vara”… då förstår jag att de som jobbar med det där dagligen, de som är 

maktlösa, känner sig ledsna och faktiskt lite kränkta” 

Respondenten menar att de som arbetar på golvet har förmodligen arbetat med att 

förbättra rummen i flera veckor utan att få någon respons från politiker och ledning, 

vilket gör att avståndet mellan ledning och medarbetare blir ännu större och relationen 

däremellan blir alltmer infekterad.  

  

 

 

 

8.2 Respondenternas upplevelser av arbetsmotivation 

Analysen av denna del resultatet har sin utgångspunkt i KASAM, känsla av 

sammanhang på arbetsplatsen. 
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De flesta av respondenterna menar att majoriteten av de som valt att arbeta inom 

hälso- och sjukvården har ett intresse för omsorg av utsatta människor. Detta gör att 

de flesta av respondenterna uppger att patienterna är deras främsta arbetsmotivator.  

”De personer som arbetar inom hälso- och sjukvården har valt att arbeta med det 

yrket eftersom de vill göra skillnad för den enskilde patienten.” 

 

Flera av respondenterna berättar om hur viktigt det är att relationen mellan dem och 

patienten är bra. De berättar att de ofta får höra vilket otroligt bra jobb de gör fast de 

är stressade och underbemannade.  

”Det är inte ofta som jag känner mig uppskattad av min arbetsgivare, men det gör jag 

dagligen av mina patienter. De uppmärksammar hur vi sliter och jobbar för deras 

skull vilket oftast uppskattas otroligt mycket. Sen är det klart att vissa blir irriterade 

och tycker att vi inte ger bra vård, men då brukar jag bara tänka … Vad beror det på? 

Jo, att vi inte hinner”  

Patienterna är det som utgör verksamheten, utan patienterna så skulle inte sjukvården 

finnas. En av respondenterna berättar att hon ibland kan uppleva den situationen som 

lite komisk.  

”Patienterna är ju vår verksamhet, utan dom skulle vi inte ha något jobb. Men det där 

är lite komiskt ibland, för allt man vill är att folk ska vara friska så att de inte behöver 

komma till oss… men vad skulle vi göra då? Men det är ändå det som motiverar mig 

mest, att få patienterna friska.” 

Flera av respondenterna berättar att de ofta får höra av patienter, anhöriga och folk på 

”stan” att det är synd om dom för att de jobbar på landstinget. De som står utanför 

organisationen har uppfattningen att landstingets personal är underbemannade, 

underbetalda och stressade och att personalen gör ett fantastiskt jobb under de 

förutsättningarna.  

”Nästan varje dag får jag höra att det är synd om mig. Patienter som säger … 

Stackars dig som jobbar på landstinget, du sliter och stressar och har så dåligt betalt” 

En av respondenterna säger att hon egentligen inte vill prata om lönesituationen, hon 

menar att den är uttjatad och det händer ändå ingenting. Men hon menar att det ändå 

är ett sån pass viktig del att det är svårt att undvika den när det handlar om 

arbetsmotivation. Hon tycker att en sjuksköterska som har läst tre år på universitet 

som har samma eller till och med mindre i lön än en lågutbildad inom industrin är 

tråkigt.  

”Det är klart att det inte är jättemotiverande att gå till jobbet med 3 års 

universitetsstudier i bagaget och veta att jag hade tjänat bättre om jag hade kört truck 

inom industrin”   

Det som motiverar de flesta av respondenterna rör faktorer som inte är relaterade till 

arbetsförhållandet utan de menar att det förutom är patienterna de sociala relationerna 

på arbetsplatsen som spelar stor roll för hur motiverad man är.  

En av respondenterna beskriver hur hon haft en riktigt dålig vecka, hon har haft svåra 

patienter som hon skulle ha önskat att hon haft mer tid att ge, hon berättar om att 

hennes avdelning har haft sjuka medarbetare vilket har gjort att avdelningen har varit 

ännu mer underbemannade eftersom det inte finns några vikarier att få tag på. Hon 

ställer sig själv frågan, ”Varför går jag till jobbet?” och hon tycker att svaret är 

självklart;  



”För att jag trivs så himla bra, jag har kollegor som jag vet jobbar precis lika mycket 

som jag. Vi jobbar mot samma mål och vi har en bra stämning i vår arbetsgrupp. Jag 

skulle nog överväga att sluta om jag inte hade det så himla bra tillsammans med mina 

kollegor som jag faktiskt har. De är den absolut största motivationen till varför jag 

fortfarande är anställd på Norrbottens läns landsting”.  

Många av respondenterna har jobbat åt landstinget i många år, något som en av 

respondenterna spekulerade kring. Hon berättade att många av landstingets 

medarbetare har jobbat länge, men hon tycker inte att det är så konstigt för det är en 

bra arbetsgivare. Hon arbetar själv som enhetschef och säger att hon har en 

arbetsgrupp som alla kommer till jobbet med ett stort leende på läpparna.  

”De flesta trivs på sin arbetsplats, vi är ju alla intresserade av samma sak. Jag tror att 

vi får en bra stämning på arbetsplatsen för att vi får en sådan förståelse för varandra. 

Vi kan gnälla ihop, vi kan skratta och vi kan vara allvarliga och hantera jobbiga 

situationer. Det viktiga är bara att vi gör det tillsammans.” 

En annan respondent menar att om man har arbetat åt landstinget i 30 år så borde det 

vara ett bevis på att det inte är så fruktansvärt ändå. Men hon menar att den största 

motivationen måste finnas hos en själv, att man som medarbetare har en egen vilja att 

förändra, påverka eller göra skillnad. Landstinget är en stor organisation, det är både 

stora och små verksamheter men visar medarbetarna intresse och en vilja att förändra 

och förbättra så är det ingen som hindrar dig.   

En respondent beskriver hur motivationen minskar när hon ser politiker på tv som 

säger att landstinget ska spara 400 miljoner kronor. Hon menar att som anställd är det 

klart att man funderar över hur det kommer att påverka hennes arbetssituation. 

”Spara 400 miljoner, det är väldigt mycket pengar. Det är självklart att det påverkar 

min motivation. Jag tror inte att det påverkar mig på det sättet att jag förlorar mitt 

jobb, men det kanske dras in på vårdplatser vilket bara leder till sjukare patienter och 

vi på golvet får en högre belastning.” 

Norrbottens läns landsting är en gemensam arbetsgivare men respondenterna berättar 

om den interna konkurrensen som finns på sjukhuset. Respondenterna som arbetar 

som enhetschefer berättar alla om hur avdelningarna konkurrerar om personal genom 

att erbjuda högre löner om personen väljer att arbeta på just den avdelningen.  

”Det är någonting som gör mig besviken och ledsen. Jag önskar att alla hade valt att 

följa de regler och direktiv som vi har. Det enar oss verkligen inte som arbetsgivare 

när vi gör på det här sättet” 

En annan respondent säger såhär;  

”Det ska vara lika för alla, vi sitter alla i samma situation. Det är en sån situation vi är 

i just nu. Vi har en brist på sjuksköterskor och vi måste låta de välja efter intresse inte 

efter pengar.” 

En av respondenterna säger att situationen är sådan att det snart kommer att bli så att 

enhetscheferna förlorar mandaten för att lönesätta sin personal. Något som hon tycker 

är tokigt, men nödvändigt.  

8.3 Krav och förväntningar i anställningsrelationen 

Denna del av resultatet har analyserats med utgångspunkt i de teoretiska 

perspektiven om krav och kontroll.  
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Några av respondenterna upplever att de tydligt vet vilka krav och förväntningar som 

de har. De flesta av respondenterna pratar om deras arbetsuppgifter och att de vet hur 

de ska utföras. En av respondenterna som arbetar som enhetschef säger såhär:  

”Jo, jag känner att jag tydligt vet vilka krav och förväntningar som jag har. Jag har en 

arbetsbeskrivning som jag kan falla tillbaka på om det behövs. Jag är ändå en relativt 

ny chef så det är klart att det ibland kan uppstå frågor” 

En annan respondent som har arbetat inom landstinget i 35 år menar att krav och 

förväntningar ställs på henne som enhetschef och på medarbetarna. Som styrmedel 

finns det balanserade styrkortet, något som hon tror kan bli bättre med åren.  

”Det balanserade styrkortet är bra. Det skulle kunna bli jättebra om vi bara fick lite 

tid att grotta ned oss i det. Jag menar om vi kan använda oss av det balanserade 

styrkortet i våra lönekriterier bättre så tror jag att medarbetarna får en tydligare bild 

av vad de förväntas göra för sin individuella lön.”  

Landstinget tillämpar individuell lönesättning och en respondent som arbetar som 

lönesättande chef menar att de krav som arbetsgivaren ställer på medarbetaren för 

eventuell löneökning kan göras tydligare. I medarbetarsamtalen så får medarbetaren 

berätta om sina egna prestationer och hur framtiden ser ut, här brukar hon försöka 

berätta vilka krav som hon som närmsta chef ställer på medarbetaren.  

”Jag försöker vara tydlig i medarbetarsamtalet, det här förväntar jag mig att du ska 

göra under året för att jag ska kunna höja din lön. Men det är ofta som jag får höra av 

medarbetare att de bara tror att det räcker med att komma till jobbet och göra sina 

arbetsuppgifter. Men jag kanske förväntar mig något annat”   

Respondenten menar att krav och förväntningar definieras olika, hon menar att krav 

och förväntningar på medarbetare inte är samma som att medarbetaren ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Det ser hon som självklart. Krav och förväntningar definierar hon 

mer som att göra det ”lilla extra”.  

”Det handlar om att göra det lilla extra, har medarbetaren visat engagemang, 

förkovrat sig i aktuell forskning, engagerat och motiverat arbetsgruppen, bidragit till 

att uppfylla verksamhetens mål … det handlar inte om att bara komma till jobbet och 

göra sina arbetsuppgifter. Det är ju självklart.” 

Flera av respondenterna berättar att man som medarbetare på landstinget har 

möjlighet att påverka, det handlar bara om att ta den möjligheten.  

”Som medarbetare i landstinget kan man påverka, men det handlar bara om att förstå 

vad man kan påverka. Jag menar vi kanske inte kan påverka de politiska besluten, det 

blir ju lite orimligt. Samma med andra organisatoriska beslut, men vi kan absolut 

påverka de mindre besluten som är i vår verksamhet. Men man måste själv ta initiativ 

och vilja påverka.”  

En av respondenterna säger att hon inte valde att söka till enhetschef för att hon 

vantrivdes som sjuksköterska utan att det mer berodde på att hon ville försöka göra 

skillnad. Precis som de andra respondenterna så menar hon att det handlar om lokala 

förbättringar, hon beskriver sin roll som enhetschef som att hon hamnar lite emellan 

ledning och medarbetare.  

”Man är den person som är närmast personalen men samtidigt så ska man vara lojal 

till ledningen. Man blir lite som en diskbråcksskiva.” 

Som enhetschef har man nära kontakt med verksamhetens ledning och de kan till viss 

del vara delaktig och påverka vissa beslut. Men en av respondenterna som är 



enhetschef menar att det är en linjär organisation vilket gör det svårare att påverka 

och vara delaktig, hon menar att det ibland trillar ner beslut som man helt enkelt 

förväntas att förhålla sig till.  

”Har du hört uttrycket, höger hand vet inte vad vänster hand gör. Lite så känner jag 

med min arbetsgivare” 

En annan respondent upplever att hon ibland gör fel saker, hon önskar att hon skulle 

kunna ha tid att inte spendera så mycket tid på att leta information och söka personer 

som kan svara på hennes frågor. Hon tycker att hon borde kunna ställa mer krav på 

sin närmsta chef att få tiden till att vara närmare personalen, men samtidigt så gör hon 

inte det för hon vet att det inte är någon ide.  

”Jag skulle vilja vara mer ute i verksamheten, styra min arbetsgrupp från golvet. Inte 

sitta på mitt kontor och administrera en massa papper”  

Samma respondent säger senare att hon ibland kan känna att hon har för stora 

förväntningar på sin arbetsgivare. Krav och förväntningar som hon menar ibland är 

orealistiska och som kan skapa mer missnöje.  

”Ibland blir jag så frustrerad på mig själv. Jag kan få superhöga förväntningar där jag 

kan tro att vissa förändringar ska bli riktigt bra och när det sen inte får det resultat 

som jag har önskat så blir jag besviken. Jag menar, man kan inte ha orealistiska 

krav.”  
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9. Analys och slutsatser 

 

Denna studie har haft som syfte att identifiera de faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse och hur dessa kan utvecklas och förbättras för att NLL ska 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten var tre frågeställningar vilka 

kommer att diskuteras nedan.  

9.1 Hur uppfattar medarbetarna Norrbottens läns landsting som 

arbetsgivare? 

I Norrbottens läns landstings vision för 2015 så har landstinget identifierat 

Norrbottens geografi med långa avstånd mellan befolkningscentra där landstingets 

verksamheter är förlagda som en utmaning för att klara kompetensförsörjningen till 

länets alla verksamheter. Även respondenterna såg landstingets storlek som både en 

styrka såväl som en svaghet. Norrbottens läns landsting är en organisation som styrs 

av folkvalda politiker med ett huvudansvar att ansvara för välfärd i Norrbotten. 

Respondenterna upplever att politikerna tar beslut som inte är relaterade eller 

anpassade till verksamheten, något som gör ett redan stressfullt arbete än mer 

utmanande och till och med frustrerande. Norrbottens läns landsting har visat 

minusresultat över de senaste åren något som har medfört ett antal besparingar och 

nedskärningar som direkta åtgärder. Angelöw (2002) hävdar att höga stressnivåer och 

en ökad sjukfrånvaro på arbetsplatsen är direkta konsekvenser av den ökade 

arbetsbelastningen på personalen. Respondenterna berättade om hur de sliter på 

arbetet för att hinna med det som är allra viktigast, patienterna. De vittnar också om 

hur de dubbelarbetar när kollegorna är sjuka och hur de ställer upp på att arbeta endast 

för sin närmaste chefs skull. Norrbottens läns landsting har en ambition och stävan att 

vara en organisation med ett öppet klimat där det ges tillfälle och möjlighet att 

medverka och ta ställning i förbättrings- och utvecklingsarbete. Thylefors (2004) 

menar att det svenska arbetslivet präglas av det öppna klimatet som bygger på tillit 

och förtroende, samt att inflytande över sitt arbete har stor påverkan på medarbetares 

stressnivå och välmående. Medarbetare som får inflytande på sin egen arbetsplats 

skapar en högre delaktighet vilket i slutändan leder till en effektivare verksamhet. 

Respondenterna framför också synpunkter på avsaknaden av att kunna påverka, de 

uttrycker en frustration över att beslut fattas så långt ifrån verksamheten. 

Respondenterna som arbetar som första linjens chefer berättar om beslut som trillar 

ner som de som chefer sen förväntas verkställa. Medarbetarna är frustrerade över att 

de inte får den informationen som de tycker att de borde få. De känner inte att de är 

involverade i beslutsprocesser utan att de bara är ”en bricka i spelet” som en av 

respondenterna uttryckte det. Enligt Angelöw (2002) är ett ökat inflytande och 

delaktighet är en grundläggande strategi för att utveckla en friskare arbetsplats. Han 

menar också att organisationer alltmer behöver involvera medarbetare i 



beslutsprocesser för att skapa möjligheter för medarbetare att påverka sin 

arbetssituation.  

Hansson (2004) utgår från KASAM i sin modell för att beskriva förutsättningar för 

främjande hälsoarbete på arbetsplatser. Hansson framhåller begriplighet i arbetslivet 

handlar om kunskap om arbetsplatsen. Respondenterna i denna studie ser inte 

landstinget som sin arbetsgivare utan snarare som den avdelning som de arbetar på 

och att den närmaste chefen är deras arbetsgivare. De uppfattar landstinget som en grå 

massa där personerna bakom besluten är anonyma och svåra att förstå. Hansson 

(2004) menar vidare att feedback från chefer, medarbetare och kunder är en viktig 

faktor. Respondenterna berättar om hur de ofta får feedback och uppskattning från 

främst patienterna och privatpersoner som står utanför organisationen men de saknar 

uppskattning från den stora organisationen, från landstinget som är deras arbetsgivare.  

Enligt Ambler & Barrow (1996) är en organisations varumärke och medarbetarna är 

de främsta resurserna och att det är viktigt att se hur dessa är beroende av varandra. 

Norrbottens läns landsting vill gärna marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare 

och arbetar med att stärka deras arbetsgivarmärke men de lyckas inte riktigt. 

Respondenterna i denna studie lyfter fram att landstinget måste tänka om i deras 

marknadsföringsstrategier. Flera av respondenterna upplever att det är svårt att 

marknadsföra sig som en bra och attraktiv arbetsgivare när den lokala median 

dagligen rapporterar om personalbrist, nedläggningar och besparingar. De menar att 

landstinget som arbetsgivare måste bli bättre på att lyfta fram de goda prestationerna 

och de lyckade resultaten för att attrahera fler medarbetare. Istället för att fokusera på 

problem så borde de fokusera på möjligheter. Enligt Angelöw (2004) kan dagens 

samhälle kännetecknas av en problembaserad kultur där organisationer tenderar att 

skapa ett gemensamt tankesätt. Om en organisation tenderar att fokusera på problem 

snarare än möjligheter är det troligt att negativiteten sprider sig till medarbetarna och 

svårigheter blir lättare att identifiera än möjligheterna. Angelöw framhåller även att 

organisationer behöver bli bättre på att se vad som fungerar och arbeta med att 

utveckla och förbättra det snarare än att lägga tid på att fokusera på det som inte 

fungerar. Detta var något som respondenterna i denna studie menade var en av 

Norrbottens läns landstings svagheter som stor arbetsgivare. Respondenterna upplever 

att i och med att verksamheten baseras på politiska beslut så tenderar besluten att vara 

en åtgärd på ett identifierat problem. Detta tror respondenterna skulle bli bättre av att 

politiker och andra beslutsfattare går ut i verksamheten och införskaffar kunskap om 

hur verksamheten egentligen drivs för att senare kunna fatta ett möjlighetsinriktat 

beslut.  

9.2 Vad motiverar medarbetarna till att stanna på arbetsplatsen/ 

respektive att lämna den? 

I 2014 års medarbetarundersökning framkommer det att medarbetarna är positiva i 

deras svar både gentemot den närmsta ledningen och mot den egna arbetsgruppen. 

Detta bekräftas ytterligare genom den kvalitativa datainsamlingen, respondenterna 
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trivs generellt med sitt arbete. De har ett intresse för vård och omsorg, även fast det är 

ett slitsamt och stressigt arbete så är det alltid patienten som är i fokus.  

Respondenterna från de båda sjukhusorterna ser patienterna som den största 

motivationen i deras arbete. Hälso- och sjukvården erbjuder ett stimulerande arbete 

där ingen dag är den andre lik.  

De utvecklingsområden som framkommer ur medarbetarundersökningen är 

medarbetarnas möjligheter till att reflektera, tydliga mål och lönekriterier och 

avsaknad av återkoppling. Precis som Hertzberg, Mausner & Snydermans (1993) 

tvåfaktorteori så visar resultatet från denna studie på att arbetets innehåll påverkar 

medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse. Resultatet signalerar även om 

existensen av organisatoriska hinder i anställningsförhållandet vilket påverkar 

respondenternas uppfattning om landstinget som arbetsgivare och som sänker deras 

motivation.  

Karasek & Theorell (1993) lyfter fram socialt stöd som en tredje faktor i deras krav-

kontroll och stödmodell. Respondenterna från de olika sjukhusorterna upplever goda 

relationer, öppet klimat, respekt och tillit samt glädje i arbetsgruppen som bidragande 

faktorer för motivation i arbetssituationer. Karasek & Theorell (1990) framhåller att 

det sociala stödet är ett viktigt komplement till krav och kontroll, detta är något som 

respondenterna bekräftade i intervjuerna. En arbetsdag inom hälso- och sjukvården är 

sällan stillsam, det är slitigt och stressigt vilket gör bekräftelse och återkoppling 

viktigt för arbetstillfredsställelsen. Respondenterna upplever att de får mer 

återkoppling och bekräftelse för ett väl utfört arbete från patienterna snarare än sin 

arbetsgivare.  

Norrbottens läns landsting är en offentlig verksamhet som verkar för ett friskare 

Norrbotten, verksamheterna får ofta stå i fokus för den lokala medians bevakning. 

Respondenterna upplever att det är tråkigt när deras arbetsgivare ständigt utsätts för 

negativ publicitet. Den negativa publiciteten har inte bara en negativ påverkan på 

medarbetarnas motivation utan kan även på längre sikt påverka Norrbottens läns 

landstings attraktivitet som arbetsgivare. Enligt Maxwell & Knox (2009) kan 

organisatoriska framgångar bidra till ökad attraktivitet på arbetsmarknaden.  

Respondenterna berättar om hur de som inte själva tillhör organisationen har 

uppfattningen av att Norrbottens läns landsting inte uppskattar deras medarbetare, att 

framförallt sjuksköterskorna är underbetalda i förhållande till deras utbildning, de är 

underbemannade och det talas om nedskärningar samtidigt som befolkningen 

fortsätter att vara sjuka. En organisation som fokuserar på problem tenderar att 

utveckla en problembaserad kultur över hela organisationer där möjligheterna blir allt 

svårare att identifiera (Angelöw, 2002). Respondenterna vittnar om att ”släcka 

bränder”, lösa personalbristen för en dag för att sedan fortsätta med problemet nästa 

dag och så rullar hjulet vidare.  

 



9.3 Vad innebär krav och förväntningar från arbetsgivaren för 

medarbetarna?  

Respondenterna från de båda sjukhusorterna upplever en medvetenhet över vilka krav 

och förväntningar som deras arbetsgivare ställer på dem. Genom resultatet från 

medarbetarundersökningen kan det utläsas att medarbetarna tycker att de får 

tillräcklig information och att den närmsta ledningen följer upp verksamhetens mål 

samtidigt som medarbetarna efterfrågar tydlighet i mål och lönekriterier. Genom 

riktlinjer, regler och styrande dokument förmedlas krav och förväntningar på 

landstinget medarbetare. Respondenterna berättar om styrkort som inte är begripliga 

och riktlinjer som de förväntas läsa utan att det lämnas tid över till detta. 

Riktlinjer, regler och styrande dokument är ett sätt att interagera kommunikativt med 

varandra inom organisationen, men för att skapa en ömsesidig förståelse är språket det 

medel och verktyg som är bäst lämpat (Habermas, 1996).  

Medarbetarna på Norrbottens läns landsting har svårt att definiera krav och 

förväntningar från deras arbetsgivare. Respondenterna från båda sjukhusorterna ställer 

sig frågande över om krav och förväntningar är relaterat till deras arbetsuppgifter eller 

om det är relaterat till andra omständigheter runt omkring arbetet. En känsla av 

sammanhang i arbetslivet handlar om att begripa och hantera sitt arbete samt att 

arbetet upplevs som meningsfullt (Hansson, 2004).  

Respondenterna upplever en saknad av tydlighet i deras organisation. De efterfrågar 

en bättre introduktion för nyanställda, både chefer och medarbetare. Information över 

vem de ska vända sig till för att få veta vilka karriärmöjligheter som finns och att en 

medvetenhet över vilka frågor som de har möjlighet att påverka och göra skillnad i 

(Hansson, 2004).  

Respondenterna upplever inte att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Cheferna har i större utsträckning möjlighet att påverka, däremot upplever de att de 

tvingas lägga tid på arbetsuppgifter som inte borde ligga på dem. Karasek & Theorell 

(1990) menar att för att medarbetarna ska må bra på arbetet ska de uppleva högra krav 

från sin arbetsgivare som är rimliga att möta samtidigt som medarbetarna själva har 

kontroll över den egna situationen. Respondenterna i denna studie upplever både höga 

och låga krav från sin arbetsgivare med ett lågt utrymme för kontroll och egna beslut. 

Däremot upplever de ett högt stöd från kollegor och chefer.  

De geografiska avstånden i Norrbottens län har tidigare identifierats som en utmaning 

för att klara den framtida kompetensförsörjningen, men det är även en utmaning för 

relationerna inom organisationen. Respondenterna på sjukhus 1, som geografiskt sätt 

ligger längre bort från stabsfunktionens placering, tenderar att vara mer kritiska i sitt 

förhållningssätt gentemot beslutsfattare. De medarbetare som arbetar på orter som 

ligger längre bort från beslutsfattare kan möjligtvis uppleva en större distans mellan 

beslut och verksamhet.  
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10. Sammanfattande reflektioner och slutsatser  

Norrbottens läns landsting är en av Norrbottens största arbetsgivare, de har 

verksamheter inom hälso-och sjukvård, kultur och regional utveckling. Alla 

medarbetare inom alla olika verksamheter är tillsammans en del av Norrbottens läns 

landstings varumärke. Inom hälso- och sjukvården identifierar sig de anställda med 

sin verksamhet och inte med Norrbottens läns landsting.  

Genom att fokusera på problem blir möjligheterna allt svårare att identifiera och alla 

åtgärder är inriktade mot att lösa problem. Norrbottens läns landsting har problem att 

bemanna verksamheten, bristen på sjuksköterskor fortsätter att växa och de 

kommande pensionsavgångarna kommer inte att underlätta det arbetet. För att 

attrahera fler till organisationen torde Norrbottens läns landsting fokusera på att lyfta 

fram de goda exemplen. Visa på de många karriärvägar som finns, lyft fram omsorgen 

för den enskilde patienten och visa på de goda relationerna i arbetsgrupperna.  

Artiklar om Norrbottens läns landsting kan återfinnas i den lokala median dagligen, 

det rapporteras om den stora ekonomiska förlusten som bidrar till nedskärningar, 

debatter om försämrade arbetsvillkor, arbetsförhållanden och patientsäkerhet. Den 

negativa publiciteten har ett större nyhetsvärde för den lokala median, men för att 

stärka varumärket så måste Norrbottens läns landsting börja hitta möjligheter i 

problemen för att attrahera den kommande generationen. Förändringar på 

arbetsplatsen, delaktighet och inflytande är faktorer som påverkar medarbetarnas 

upplevelse av arbetsmotivation, landstinget borde därför fokusera på att tillsammans 

med medarbetarna arbeta för att göra organisationen mer attraktiv.  

Som organisation har Norrbottens läns landsting väl formulerade och genomarbetade 

strategier, riktlinjer och styrande dokument. De arbetar med det balanserade 

styrkortet, vilket kan vara ett bra styrmedel men alla anställda måste få möjligheten 

att förstå hur det indirekt påverkar deras dagliga arbete.  Medarbetarna har varken tid 

eller har ork för att sätta sig och läsa igenom dokumenten. För att styrkortet ska bli 

mer effektivt och vara meningsfullt för verksamheten och den enskilde medarbetaren 

bör det finnas möjlighet att, tillsammans med närmsta chef eller i arbetsgruppen, sitta 

ner för att diskutera och reflektera hur styrningen påverkar just dem individuellt men 

även som arbetsgrupp. På så sätt kommer styrningen att få den effekt som förväntas, 

det vill säga kontinuitet mellan verksamhetens mål och lönekriterier.  

Medarbetarna efterfrågar en tydlighet i introduktionen, detta är en viktig del för att 

skapa tillhörighet och skapa goda relationer. Som en del av introduktionen för 

nyanställda bör arbetsgivaren tydligt kommunicera krav och förväntningar, den 

närmsta ledningen ska vara synlig så att landstinget inte uppfattas som en grå massa. 

Visa att det finns en människa bakom besluten. Arbetsgrupperna inom Norrbottens 

läns landsting karaktäriseras av goda relationer, omsorg och respekt och ett nära 

samarbete med varandra. Samtidigt upplever medarbetarna en distansering mellan den 

operativa verksamheten och beslutsfattare. I slutändan handlar det om att skapa en 

tillhörighet och gemenskap för att enas under ett och samma paraply.  

 

 

 



11. Förslag på fortsatt forskning  

Employer branding är ett intressant ämne att studera sociologiskt. Som vidare 

forskning skulle det vara intressant att göra en jämförande studie mellan alla 

verksamheter på landstinget. Denna studie hade kunnat utvecklas och genomföras 

med ett större omfång, inkludera fler vårdavdelningar och fler sjukhusorter men på 

grund av tidsaspekten har den avgränsningen gjorts.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide 

 

Vad är din arbetsroll?  

Hur länge har du varit anställd på Norrbottens Läns Landsting?  

Hur definierar du Norrbottens Läns Landsting som arbetsgivare?  

Hur ser du på din aktuella arbetssituation?  

Finns det några förändringar i din arbetssituation som du skulle önska?  

- Om Ja, vilka och varför?  

- Om Nej, varför och vad gör dig nöjd?  

Hur tror du att andra uppfattar Norrbottens Läns Landsting som arbetsgivare? 

- Varför tror du att folk har den uppfattningen? 

- Tror du att du som medarbetare kan bidra till/förändra den uppfattningen? 

Vad tror skapar missnöje med Norrbottens Läns Landsting som arbetsgivare?  

 

Vad anser du vara Norrbottens Läns Landstings styrkor som arbetsgivare?  

Vad anser du vara Norrbottens Läns Landstings svagheter som arbetsgivare? 

Vad upplever du vara den största faktorn till arbetsmotivation?  

Anser du att du har möjlighet att själv påverka din arbetssituation?  

- Om Ja, på vilket sätt?  

- Om Nej, vad tror du att det beror på? 

Anser du att din arbetsplats har ett öppet klimat?  

Skulle du rekommendera Norrbottens Läns Landsting som arbetsgivare? 

 

Tycker du att din arbetsgivare tydligt förmedlar de krav och förväntningar som de 

ställer på dig som medarbetare?  

- Om Ja, på vilket sätt?  

- Om Nej, hur hade de kunnat göra annorlunda? 

Upplever du att du har möjlighet att ställa krav på din arbetsgivare?  

Upplever du att Norrbottens Läns Landsting möter dina krav och förväntningar?  

- På vilket sätt 

- Vad hade de kunnat göra annorlunda?  

 


