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Sammanfattning 

Den här studien har syftat till att skapa djupare förståelse för landstingsanställda 

sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse med fokus på följande två frågeställningar: 

vilka faktorer främjar respektive hindrar arbetstillfredsställelse och vilken betydelse har 

arbetstillfredsställelse för valet av arbetsgivare. Studiens teoretiska ramverk har främst utgått 

ifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell krav-kontroll och socialt stöd. Metoden som 

använts för att besvara studiens syfte är av kvalitativ ansats med sex samtalsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna överlag innehar höga arbetskrav och låg 

egenkontroll. Detta genom hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka hur arbetet 

ska organiseras. I förhållande till stöd ger resultatet uttryck för att olika former av stöd 

föreligger. Det socioemotionella stödet från kollegor är starkt medan det instrumentella stödet 

brister i omfattning på grund av svaga resurser vid hög arbetsbelastning. Den identifierade 

faktor som främjar arbetstillfredsställelse har visat sig vara kollegor, medan hindrande faktorer 

bland annat är arbetsbelastning, möjlighet till kompetensutveckling, lön och graden av 

handlingsutrymme. Huruvida arbetstillfredsställelse har betydelse för valet av arbetsgivare 

visar studiens resultat att fastän sjuksköterskorna är otillfredsställda med flertalet aspekter av 

arbetet, väljer de att stanna kvar hos landstinget som arbetsgivare. Därav tyder studiens resultat 

på att arbetstillfredsställelse har en liten betydelse för de intervjuade sjuksköterskorna, å andra 

sidan tyder resultatet samtidigt på att ett starkt socialt stöd från kollegor balanserar upp höga 

arbetskrav och låg egenkontroll. Detta kan tolkas som en bidragande faktor till att 

respondenterna både kan hantera arbetsförhållandena i stort, samt till att de väljer att stanna 

kvar på arbetsplatsen. 
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Abstract 

This study aims at creating a deeper understanding for county employee nurses´ experience of 

job satisfaction focusing on the following two issues: which factors promote or prevent job 

satisfaction and what significance has job satisfaction for the election of employer. The 

theoretical framework of the study has mainly been based on Robert Karasek and Töres 

Theorell's model demand-control and social support. The method used to answer the study's 

purpose is based on qualitative approaches with six interviews as data collection method. 

 

The results of the study show that nurses generally have high work demands and low self-

control. This through high workload and small opportunities to influence how the work is to 

be organized. In relation to support, the result expresses the existence of different forms of 

support. The socio-emotional support of colleagues is strong, while the instrumental support 

is inadequate due to weak resources at high workload. The identified factor that promotes job 

satisfaction has proved to be colleagues, while impeding factors include workload, ability to 

develop skills, pay and the degree of scope for action. Whether job satisfaction is important 

for the choice of employer shows the study's results that although nurses are unsatisfied with 

most aspects of the work, they choose to remain with the county council as employers. Hence, 

the study suggests that job satisfaction is of little importance to the interviewed nurses, but on 

the other hand, the result suggests that strong social support from colleagues balances high 

work demands and low self-control. This can be interpreted as a contributing factor to 

respondents being able to handle working conditions as well as to choose to stay in the 

workplace. 
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1. Inledning 

Att skapa en arbetsstyrka som är tillfredsställd och motiverad till att prestera bra på 

arbetsplatsen ligger i både organisationers och samhällets intresse. Inom välfärdssektorn 

återfinns verksamheter som i skilda organisatoriska kontexter bistår och tar hand om landets 

medborgare. En av de största välfärdssektorerna är hälso- och sjukvården som bland annat 

sysselsätter professionen sjuksköterskor (Thylefors, 2016). Bristen på sjuksköterskor är sedan 

flera år tillbaka ett välkänt samhällsproblem, och majoriteten av alla arbetsgivare inom vård 

och omsorg har bedömt läget som kritiskt i och med prognoser som förevisat att bristen inte 

kommer stagnera (Statistiska centralbyrån, 2014). I takt med en växande befolkning med en 

ökad medellivslängd står vården inför stora utmaningar inom en rad områden och Inspektionen 

för vård och omsorg (2016) rapporterar att personalsituationen många gånger är ansträngd och 

att underbemanning och brist på specialistkompetens råder i flertalet verksamheter. 

Underbemanning och otillräcklig kompetens för situationen kan äventyra patientsäkerheten 

genom långa vårdköer och att patienter inte får tillgång till den vård de är i behov av (IVO, 

2016). I dagsläget utgörs bristen på sjuksköterskor av både grund- och specialistutbildade och 

majoriteten av arbetsgivarna åberopar att personalbrist föreligger (Socialstyrelsen, 2018). 

Samtidigt visar forskning hur personalomsättningen inom vården delvis kan förklaras som en 

konsekvens av hög arbetsbelastning, stress och låga löner som präglar sjuksköterskeyrket 

(Statistiska centralbyrån, 2017). Enligt Fochsen, Sjögren, Josephson och Lagerström (2005) är 

sjuksköterskors missnöje med sin monetära ersättning, det vill säga lönen den främsta orsaken 

till valet att avsluta sin anställning. Det faktum att alltfler sjuksköterskor lämnar offentliga 

arbetsgivare för att istället ta anställning hos bemanningsföretag kan ses som en spegling av 

detta. Det vill säga, en upplevelse av problematiska arbetsvillkor. Valet att arbeta för 

bemanningsföretag har till viss del visat sig bero på att individer upplever att de blir värderade 

på ett annat sätt och får andra och bättre förutsättningar i sitt yrkesliv (Vårdfokus, 2017). 

Sammantaget speglar detta vikten av att komma tillrätta med de problematiska 

arbetsförhållanden som präglar yrket. 

Med utgångspunkt i ovanstående behandlar föreliggande uppsats personalomsättning som 

något negativt, vilket gör det essentiellt att förstå vad som kan leda till arbetstillfredsställelse 

bland sjuksköterskor. En vedertagen definition av begreppet arbetstillfredsställelse myntades 

av Locke (1976) som menar att arbetstillfredsställelse är ett positivt emotionellt tillstånd som 

är ett resultat av hur individen uppfattar och värderar erfarenheter utifrån den aktuella 

arbetssituationen. Arbetstillfredsställelse kan även beskrivas som de positiva och negativa 

attityder och känslor en individ har gentemot sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

Varför är det då speciellt intressant att studera arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor? För 

det första verkar sjuksköterskor inom en profession som ska tillhandahålla välfärd till våra 

medborgare vilket talar för värdet i att skapa en djupare förståelse för hur de upplever sin 

arbetssituation. Arbetstillfredsställelse har dessutom visat sig skapa arbetstagare som är 

engagerade i arbetet och benägna att tillhandahålla en högkvalitativ service (Jönsson, 2005). 

Därav har sjuksköterskors arbetstillfredsställelse betydelse för ändamålet att skapa effektiva 

och kvalitetssäkra arbetsplatser vilket är av betydelse för vårdkvalitén. 
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För det andra har låg arbetstillfredsställelse påvisat ett samband med hög personalomsättning 

(Sellgren et al., 2009) där sköterskor väljer att arbeta för bemanningsföretag eller att helt lämna 

professionen (Vårdfokus, 2017). Hög personalomsättning är dels ett problem som orsakar 

organisationer stora kostnader i samband med rekrytering och utbildning av ny personal 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016), men utöver att personalomsättning är relevant ur ett 

ekonomiskt perspektiv har det visat sig påverka vårdkvalitén negativt (Sellgren et al., 2009). 

Ytterligare en omständighet som gör det relevant att studera arbetstillfredsställelse bland 

sjuksköterskor är på grundval av att de tillhör en professionell yrkesgrupp. Den kompetens 

medarbetare besitter bör därför ses som organisationers främsta resurs då den många gånger 

kan vara problematisk att ersätta (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Detta talar för värdet av att 

värna om, och behålla befintlig personal. 

För det tredje har arbetstillfredsställelse betydelse för individens övriga livssituation.  

Människor spenderar ungefär en tredjedel av dygnet på sina arbetsplatser och fastän de lämnar 

arbetet för dagen varar tankar kring upplevelser de varit med om. Detta innebär att arbetets 

fysiska- och psykosociala förutsättningar präglar individen även när hon befinner sig utanför 

den fysiska arbetskontexten (Kazemi, 2009). Forskning har även påvisat ett samband mellan 

låg arbetstillfredsställelse och huruvida individer upplever fysiska eller psykiska symptom som 

huvudvärk, oro och depression (Spector, 1997). Detta talar för värdet att beakta att individens 

upplevelse av arbetet sprider sig över till individens fria tid. 

1.1 Problemformulering 

Sammantaget illustreras ovan hur betydelsen av arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor är 

en central faktor då den har inflytande på personalomsättning, vårdkvalitet, patientsäkerhet och 

de anställda inom professionens egna hälsa. Problemformuleringen som kommer att ligga till 

grund för uppsatsen är att utgå från de anställda inom landstingets perspektiv, där hög 

personalomsättning och problematiska arbetsvillkor föreligger. Detta i syfte att se hur de själva 

resonerar kring begreppet arbetstillfredsställelse och valet att stanna kvar på arbetsplatsen. 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa djupare förståelse för landstingsanställda sjuksköterskors upplevelse av 

arbetstillfredsställelse med fokus på följande två frågeställningar: 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka faktorer främjar respektive hindrar arbetstillfredsställelse?  

• Vilken betydelse har arbetstillfredsställelse för valet av arbetsgivare? 

1.4 Disposition 

Efter denna inledande introduktion av uppsatsens ämne och inriktning, dess syfte och 

frågeställningar, följer ett avsnitt vilket behandlar studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning inom ämnet. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör för det tillvägagångssätt 

som tillämpats, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. I efterföljande resultatavsnitt redovisas studiens empiriska material. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande diskussion, slutsats och förslag på vidare 

forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

Föreliggande teoriavsnitt redogör inledningsvis för begreppet psykosocial arbetsmiljö samt för 

begreppet arbetstillfredsställelse med utgångspunkt i den så kallade fasett- och 

förväntansteorin. Därefter beskrivs krav-kontroll och stödmodellen i syfte att ge en förståelse 

för arbetskravens, egenkontrollens och det sociala stödets betydelse för arbetstillfredsställelse. 

I avsnittet presenteras även tidigare forskning inom området, utifrån både ett svenskt och 

internationellt perspektiv.  

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Det är sedan långt tillbaka konstaterat att människors arbetsmiljö på gott och ont har inflytande 

på individens hälsa och välbefinnande, samt på de attityder och beteenden som föreligger 

gentemot arbetet (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2018). I samband med att de psykologiska 

kraven i arbetslivet stegrat har arbetsmiljöfrågor av psykologisk och social karaktär fått ett allt 

större utrymme (Eriksson, 1991). Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2011) 

diskuterar detta i termer av det nya arbetslivet. I takt med en föränderlig omvärld har dagens 

organisationer blivit alltmer konkurrensmedvetna, vilket följaktligen resulterat i att de anpassat 

sina verksamheter därefter. Begrepp som flexibilitet, individualisering och byråkratisering 

innebär nya sätt att organisera arbetet på, vilket i sig medför ett ökat ansvar och större kvar på 

den enskilda individen (Allvin, et al., 2011). 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö behandlar den del av arbetsmiljön som berör arbetets 

innehåll, arbetsorganisation och sociala relationer vilka påverkar individens upplevelse av 

arbetet (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2018). Genom att bryta ner begreppet psykosocial 

arbetsmiljö kan en mer begriplig förståelse ges i syfte att förstå vilka faktorer som innehar en 

betydande roll för att en god psykosocial arbetsmiljö ska föreligga. Bohgard (2008) diskuterar 

vikten av att arbetstagare ska uppleva arbetsplatsen som säker, samt att en god relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare ska föreligga. Chefers hälsofrämjande arbete är centralt för att 

arbetstagare ska må bra, trivas på arbetet och i syfte att tidigt uppmärksamma symptom på 

ohälsa. Bohgard (2008) framhåller även vikten av en väl fungerande kommunikation, lagom 

arbetsbelastning och möjligheter till flexibilitet och feedback som främjande psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer. Arbetsplatser som i begränsad utsträckning erbjuder individen goda 

psykosociala arbetsförhållanden löper större risk för att arbetstagare ska drabbas av ohälsa 

(Eriksson, 1991). 

Den psykosociala arbetsmiljön har följaktligen en essentiell betydelse för huruvida individer 

upplever positiva eller negativa känslor och attityder gentemot arbetet. Den psykosociala 

arbetsmiljön korrelerar således med individers arbetstillfredsställelse eftersom graden av 

arbetstillfredsställelse härrör till de positiva och negativa känslor individen känner för sitt 

arbete. Forskning kring psykosocial arbetsmiljö är i dagsläget ett prioriterat område (Lennéer 

Axelsson & Thylefors, 2018) eftersom det inte främst är arbetets fysiska förhållanden som leder 

till tillfredsställelse eller ohälsa, utan de sociala och arbetsorganisatoriska (Agervold, 2012). 

2.2 Arbetstillfredsställelse ur fasett- och förväntansteorins perspektiv 

Arbetstillfredsställelse är ett komplext begrepp och innehåller en rad skilda aspekter. 

Fasetteorin behandlar arbetstillfredsställelse i relation till den stora mängd arbetsrelaterade 
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aspekter som har inflytande på begreppet. De olika sidor av arbetet som beaktas i teorin är bland 

annat förväntningar på ledning, kollegor, lön, fysisk- och psykosocial arbetsmiljö, samt de 

utmaningar och det meningsinnehåll arbetet erbjuder (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

Förväntansteorin utgår från att människor är motiverade att arbeta när de tror och förväntar sig 

att uppnå det som de vill få ut av sitt arbete. Genom att individen således jämför det förväntade 

arbetsresultatet, det vill säga resultatet av sin handling eller ansträngning, med upplevelsen av 

den belöning eller erkännande det enskilda arbetsområdet genererar i, avgör graden av 

arbetstillfredsställelse. Genom att kombinera fasetteorin med förväntansteorin fragmenteras 

begreppet arbetstillfredsställelse och bidrar istället till att förstå enskilda aspekter i individens 

attityder till arbetet. Möjligheten att fragmentera begreppet arbetstillfredsställelse är 

fördelaktigt eftersom individer många gånger ger uttryck för att de trivs med vissa aspekter av 

arbetet, medan de trivs sämre med andra (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

2.3 Krav- och kontrollmodellen 

Robert Karasek och Töres Theorells (1990) krav- och kontrollmodell är ett vedertaget verktyg 

för att studera psykosocial arbetsmiljö. Modellen syftar till att förklara hur arbetstagare 

upplever sina arbetsvillkor utifrån de krav ett arbete ställer i relation till vilken grad av kontroll 

en individ har över sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Modellens ändamål kan även 

beskrivas som ett sätt att visa på hur individers psykiska hälsa formas genom olika 

kombinationer av handlingsutrymme och krav som ställs i arbetet (Eriksson, 1991). Modellens 

huvudvariabler utgörs således av arbetskrav och egenkontroll vilket det förstnämnda handlar 

om de krav som ställs i arbetet.  Kraven kan vara av både fysisk och psykisk karaktär och handla 

om bland annat fysisk och emotionell arbetsbelastning. Fysiska krav syftar till den fysiska 

ansträngning som fordras för att klara av arbete, medens psykisk krav relaterar till arbetets 

omfattning i relation till arbetstempo och tidspress. Med egenkontroll avses det besluts- eller 

handlingsutrymme arbetet tillåter individen. Det kan innebära huruvida individer får vara 

delaktiga vid beslut och i vilken utsträckning möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter 

föreligger. Till exempel när, vad och hur arbete och raster utförs och fördelas. Genom att 

kombinera de två dimensionerna krav och kontroll urskiljer Karasek och Theorell (1990) fyra 

typer av arbete: högstressarbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten och passiva arbeten.  

Högstressarbeten karaktäriseras av arbeten med höga psykologiska krav och där arbetstagarens 

möjlighet till besluts- och handlingsutrymme är små (Karasek & Theorell, 1990). Om kraven 

väsentligt överstiger individens kontroll och inflytande dominerar anspänning och olustkänslor. 

På sikt sjunker arbetsmotivationen och risken för ohälsa ökar. Enligt Karasek och Theorell 

(1990) leder högpressarbeten till de allvarligaste reaktionerna på psykologisk stress, så som oro 

och fysisk sjukdom. 

Aktiva arbeten föreligger om höga krav kan mötas med hög kontroll. Den som har stort 

handlingsutrymme klarar också högre krav, inte minst genom att kunna planera sitt arbete och 

påverka till exempel hur och när arbetet ska utföras. Aktiva arbeten har förutsättningar att 

frambringa goda psykologiska resultat där möjlighet till lärande och utveckling korrelerar med 

arbetsglädje och hög produktivitet. Denna typ av arbetet anses vara det mest gynnsamma 

(Karasek & Theorell, 1990). 
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Lågstressarbeten karaktäriseras av arbeten med låga krav och hög kontroll. I denna typ av 

arbete har individen ett stort handlingsutrymme, det vill säga stora möjligheter att själv utforma 

ett sätt att nå de krav som ställs. Och andra sidan är kraven låga och utmaningarna få vilket 

genererar i att individer som befinner sig i denna situation upplever arbetet som 

otillfredsställande (Karasek & Theorell, 1990). 

Med passiva arbeten avses arbeten som präglas av låga krav och låg kontroll. Arbetssituationen 

kan leda till reducerad kompetens hos individen då arbetet erbjuder föga av utmaningar och nytt 

lärande. Detta genererar såldes i att individen upplever monotoni, tristess och låg 

arbetsmotivation, vilket i sin tur leder till inaktivitet och lägre produktivitet (Karasek & 

Theorell, 1990). 

2.4 Socialt stöd   

Karasek och Theorell (1990) utökade senare modellen med en tredje dimension, stöd. Detta 

eftersom krav-kontrollmodellen visat sig vara otillräcklig i syfte att mäta ett större spektrum av 

orsaker till den psykosociala hälsan där socialt stöd visat sig ha essentiell betydelse. Det sociala 

stödet består av flera olika delar och författarna framhåller socioemotionellt- och instrumentellt 

stöd. Det socioemotionella stödet bygger på social och emotionell interaktion, återkoppling och 

förtroende. Stödet kan mätas i förhållande till vilken grad av interaktion och förtroende som 

föreligger mellan medarbetare och chef, men även i relation till graden av social 

sammanhållning i den övergripande arbetsgruppen. Det socioemotionella stödet har visat sig 

vara värdefullt i syfte att verka som en buffertmekanism mot psykisk belastning (Karasek & 

Theorell, 1990). Det sociala stödet av instrumentell karaktär refererar till ett mer handgripligt 

stöd och kan organiseras fram relativt lätt i form av att få hjälp med praktiska arbetsuppgifter. 

Detta kan uttrycka sig genom få assistans i arbetet både när det rör sig om kompetens och vid 

hög arbetsbelastning (Prevent, 2014). Det instrumentella stödet kan mätas i relation till huruvida 

resurser och assistans återfinns och erbjuds av medarbetare och chef (Karasek & Theorell, 

1990). 
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Konklusionen är således att höga arbetskrav kan balanseras genom att individen upplever starkt 

socialt stöd och /eller stort handlingsutrymme i sitt arbete. 

2.5 Betydelsen av arbetskrav och egenkontroll för sjuksköterskor 

När arbetet organiseras på ett sätt som erbjuder individen handlingsutrymme kan denne agera 

och skapa balans mellan de krav som ställs och den egna förmågan att hantera dessa. I och med 

detta reduceras risken för att påfrestningar ska leda till ohälsa (Prevent, 2014). Enligt Sellgren 

et al. (2009) ska hög arbetsbelastning ses som en signal på att underbemanning råder, vilket 

enligt sjuksköterskor kan leda till utmattning och något som i förlängningen påverkar 

personalomsättningen negativt. Studier som fokuserat på sjuksköterskors upplevelse av deras 

arbetsmiljö i relation till arbetstillfredsställelse, visar att hög arbetsbelastning är den aspekt av 

arbetet som särskilt bedöms generera stress (Hahtela et al., 2015). Tidigare studier visar även 

att hög arbetsbelastning bland sjuksköterskor är något som minskar tid för reflektion och 

diskussion med kollegor. En aspekt författarna menar i förlängningen kan bidra till 

utmattningssyndrom (Sellgren et al., 2009). En annan inriktning vad gäller forskning inom 

området är studier som identifierat att sjuksköterskor värderar omvårdnad och relationen till 

patienter som en betydande faktor för deras arbetstillfredsställelse (Holmberg et al., 2016). 

Undersökningar som berör sjuksköterskors upplevelse av deras arbetsmiljö i relation till 

patientkvalitet påvisar emellertid att omvårdnadsåtgärder är något som bortprioriteras på grund 

av arbetsbelastning och tidsbrist (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede, Sermeus, 2013). 

Den omvårdnadshandling som bortprioriteras mest frekvent är trygghetssamtal med patienter. 

Arbetsplatser där färre antal patienter per sjuksköterska föreligger har emellertid visat sig 

resultera i att mindre antal omvårdnadshandlingar försummas (Ausserhofer et al., 2014).  

2.6 Betydelsen av socialt stöd för sjuksköterskor 

Som tidigare nämnt kan det sociala stödet för individen ha en direkt- och en mer indirekt 

betydelse. Det direkta som dels sker genom emotionellt stöd och det indirekta som liknas 

fungerar som en slags buffert eller skydd mellan arbetskrav och individuella förutsättningar 

(Eriksson, 1991). Det sociala stödet har visat sig påverka biologiska mekanismer hos individen 

vilket reducerar sårbarhet. När det sociala stödet tar sitt uttryck som starkt, har det dessutom 

visat sig generera en samhörighet i arbetsgrupper som utgör en resurs när det handlar om att 

möta krav från omgivningen (Eriksson, 1991).  

Vikten av att ledning och chef tillhandahåller tillräckligt med stöd till nyexaminerade 

sjuksköterskor har visat sig vara en central komponent i relation till personalomsättning. 

Aspekten har uppmärksammats eftersom avsaknad av stöd visat sig ha betydelse för 

sjuksköterskors intentioner att lämna professionen. Genom en longitudinell studie bland 

nyexaminerade sjuksköterskor kunde resultatet påvisa att var femte sköterska hade stora 

avsikter att lämna professionen efter fem år som yrkesverksam (Rudman, Gustavsson & Hultell, 

2014). Att arbetsplatsen präglas av en stödjande ledning och chef är något sjuksköterskor 

framhåller som viktigt i syfte att positiva känslor till arbetet ska föreligga (Hinno, Partanen, & 

Vehviläinen-Julkunen, 2012). Vikten av chefsstöd beskriver Hinno et al. (2012) som undersökt 

sjuksköterskors intentioner att lämna deras nuvarande avdelning. Resultatet i deras studie 

visade att den främsta anledningen sjuksköterskorna uppgav till att lämna sin avdelning var på 

grund av chefens bristande stödförmåga.  
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Huruvida det kollegiala stödet har betydelse för sjuksköterskors avsikter att stanna kvar inom 

professionen diskuterar Sellgren et al. (2009). Författarna menar att relationer till kollegor har 

visat sig vara en faktor som har inflytande på sjuksköterskors val att stanna. Detta eftersom 

goda relationer till kollegor påverkar arbetstillfredsställelsen i positiv riktning (Sellgren et al., 

2009). Kollegialitet och lagarbete har även visat sig vara aspekter av arbetet sjuksköterskor 

betygsätter som mest tillfredsställande (Halcomb & Ashley, 2016). Vilket också stöds av 

Holmberg, Sobis och Carlström (2016) som identifierat att relationen till kollegor värderas 

högst i frågan om vilka faktorer sjuksköterskor anser bidra till arbetstillfredsställelse. Vidare 

menar Banks och Bailey (2010) att sjuksköterskor som upplever stöd från både erfarna 

sjuksköterskor och patienter främjar deras utveckling av självförtroende och bygger upp känslor 

av kompetens. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras metodval och tillvägagångssätt. Avsnittet redogör för hur materialet 

har samlats in, bearbetats och analyserats. Därefter diskuteras förhållningssätt gällande 

validitet och reliabilitet samt etik. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

3.1 Metodval 

Föreliggande uppsats baseras på en empirisk studie som syftar till att skapa djupare förståelse 

för landstingsanställda sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse. I förhållande till 

studiens syfte, frågeställningar och generella intresseinriktning har en kvalitativ metod med 

semistrukturerade samtalsintervjuer som grund för materialinsamlingen bedömts lämplig. 

Enligt Bryman (2015) handlar kvalitativ metod om att skapa en förståelse av den sociala 

verkligheten vilket metoden tillåter genom att ta del av hur aktörer i den aktuella kontexten 

tolkar och upplever den. Metoden beskrivs även av Trost (2010) som ett passande verktyg om 

studien har för ändamål att försöka förstå människors upplevelser och sätt att resonera. Att 

tillämpa kvalitativa samtalsintervjuer bidrar med en djupare förståelse och genererar i ett 

gediget material där innehållsrika svar möjliggör en intressant analys där bland annat åsikter 

och mönster kan urskiljas (Trost, 2010). Kvalitativ metod bedöms således fördelaktig eftersom 

jag haft för avsikt att erhålla undersökningspersonernas känslor, uppfattningar och åsikter. Ett 

kvantitativt förfaringssätt som bygger på siffror snarare än ord (Kvale, 2014) har därav 

uteslutits. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Intervjuguiden som ligger till grund för studien är av semistrukturerad karaktär och arbetades 

fram efter att inläsning av tidigare forskning inom området genomförts. Genom att tagit del av 

tidigare forskning inom fältet som berör sjuksköterskors arbetstillfredsställelse har jag i 

intervjuguiden haft möjlighet att fokusera på faktorer som visat sig ha relevans för studiens 

syfte. Kvale (2014) skriver att intervjuare som vet vad de ställer frågor om och i vilket syfte, 

kommer under intervjuns gång försöka klargöra de innebörder som är relevanta för studien. 

Intervjuguiden har följaktligen behandlat ett antal övergripande teman med underfrågor vilka 

delvis upprättats utifrån studiens teoretiska ansats. Att tillämpa en intervjuguide innehållandes 

en uppsättning teman syftar till att samtliga respondenter bemöts med relevanta och likartade 

teman. Tillvägagångssättet bistår och nära intill säkerställer att man får en uppsättning 

intervjuer som är så pass strukturerade att man i efterhand kan bearbeta och jämföra intervjuerna 

för att sedan kunna dra en generell slutsats (Krag Jacobsen, 1993). 

Forskningsintervjuer kan utföras på olika sätt, och kan bland annat kan karaktäriseras utifrån 

vilket spelrum man ger intervjupersonen (Krag Jacobsen, 1993). Som understöd till 

föreliggande studie upprättades en semistrukturerad intervjuguide bestående av övervägande 

öppna frågor som gav möjlighet till följdfrågor. Utrymme för följdfrågor har gjort det möjligt 

för mig att be respondenterna utveckla sina uttalanden vilket genererat i ett bredare material 

och en djupare förståelse för respondenternas resonemang. Enligt Denscombe (2000) är 

intervjuns inledning och i synnerhet första frågan viktig i syfte att ge respondenten möjlighet 

att finna sig till rätta och slappna av. Det är därför lämpligt att inleda med en fråga som ligger 

respondenten nära eller en fråga som personen förväntas ha en genomtänkt uppfattning om. Jag 
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har därav haft för avsikt i upprättningen av intervjuguiden att inleda med frågor som behandlar 

anledning till yrkesval och respondenternas åsikt kring huruvida de trivs med yrket.  

3.3 Urval 

Urvalet av respondenter består av sex kvinnliga sjuksköterskor, vilka är verksamma på skilda 

avdelningar på ett sjukhus i en mellanstor svensk kommun. Samtliga inom ett åldersspann på 

tjugosju till trettio år, med en spridning på yrkeserfarenhet från tre till sex år. Urvalskriterierna 

för respondenterna var att de skulle vara anställda sjuksköterskor inom landstinget, samt ha 

minst två års yrkeserfarenhet. Anledningen till kriteriet yrkeserfarenhet baseras på att 

föreliggande studie strävat efter att få fram djupa attityder, uppfattningar och upplevelser till 

arbetet, vilket potentiellt kan tänkas främjas efter några års erfarenhet. Studien har inte ämnat 

att undersöka en specifik avdelning, jag har därav haft för avsikt att välja respondenter från 

skilda avdelningar. Att inte studera en specifik avdelning baseras på min tanke om att det 

möjligtvis föreligger varierande arbetsförhållanden mellan olika avdelningar. Genom att endast 

använda mig av respondenter från samma avdelning skulle potentiellt generera i en snäv och 

missvisande bild av hur sjuksköterskorna upplever deras arbetsförhållanden. 

Urvalet av respondenter är en kombination av ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval, vilket 

bedömdes lämpligt i förhållande till urvalskriterierna. Bekvämlighetsurval tillämpas många 

gånger som ett resultat av att individer är svåra att komma i kontakt med (Bryman, 2015), något 

föreliggande studies undersökningspopulation upptäcktes vara under studiens genomförande. 

Kontakten med respondenter har således skett genom att jag kontaktat potentiella personer jag 

både haft och fått vetskap om uppfyller urvalskriterierna. I förlängningen har dessa personer 

kunnat tipsa om ytterligare potentiella deltagare, vilket gör att urvalet även karaktäriseras som 

ett snöbollsurval. I förhållande till urvalskriterierna bedömdes en kombination av de två urvalen 

som det mest praktiska gentemot andra genomförbara alternativ. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuprocessen med studiens respondenter startade genomfördes en pilotintervju. 

Denna skedde via telefon med en sjuksköterska verksam på annan ort. Enligt Bryman (2015) 

syftar en pilotintervju till att säkerställa att frågorna i intervjuguiden är tillämpningsbara samt 

till att få veta en ungefärlig tidsrymd. Avsikten med intervjun har således varit att erhålla 

vetskap angående tidsaspekten, samt i syfte att få feedback på intervjuguiden. Detta har gett 

mig möjlighet att korrigera frågor som varit svåra att förstå eller besvara. Därefter har sex 

stycken enskilda intervjuer genomförts där samtliga respondenter själva fått möjlighet att välja 

tid och plats, utifrån mitt önskemål om att intervjun bör ske på en plats där vi kunde tala ostört. 

Avsikten med att genomföra intervjuerna på en tid och plats i enlighet med respondentens 

önskemål baserades på min förhoppning om att de skulle känna sig bekväma och avsätta 

tillräckligt med tid. Intervjuerna har varat mellan tjugofem till femtiofem minuter och 

ljudupptagning har skett via telefoninspelning. Ljudupptagning erbjuder fullständig 

dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun (Krag Jacobsen, 1993) vilket gjort 

det möjligt för mig att ta till vara på andra kontextuella faktorer som kroppsspråk. Samtliga 

intervjuer inleddes med en presentation av studiens ämne samt en redogörelse angående mitt 

förhållningssätt gällande etik. Upplysningar rörande etiska principer hade respondenterna tagit 

del av i det informantbrev de blivit försedda med innan intervjun. Jag valde dock att upprepa 



 

 10  
  

väsentliga delar, som att det som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt samt 

förfrågan om tillåtelse att spela in intervjun. Att introducera respondenten med ovan nämnd 

information syftar till att skapa en avslappnad atmosfär där personen känner sig fri att öppet 

tala om det ämne som behandlas (Denscombe, 2000). 

3.5 Bearbetning och analys av data 

I nära anslutning till vardera avslutad intervju genomfördes transkribering av materialet vilket 

utfördes ordagrant. Detta i syfte att minimera riskerna att värdefullt datamaterial skulle gå 

förlorad, men även eftersom det skulle ge mig möjlighet att citera respondenternas uttalanden i 

resultatet. Analysarbetet har skett genom tematisk analys vilket Bryman (2015) beskriver som 

en analysform där teman och mönster eftersöks. Analysmetoden syftar till att identifiera ofta 

förekommande teman och företeelser som relaterar till studiens övergripande syfte, 

frågeställningar och teoretiska ramverk. I avsikt att erhålla en helhetsbild av materialet inleddes 

processen med att grundligt läsa igenom det sammanställda materialet. Detta genererade i att 

jag efterhand kunde urskilja nyckelord och mönster. Efter ett djupgående analysarbete kunde 

ett antal teman identifieras vilka därefter kommit att bli resultatdelens huvudsakliga innehåll. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är fundamentala i syfte att säkerställa en studies 

tillförlitlighet. Begreppet validitet avser att ange hur väl man mäter det som avsetts att mätas. 

Hur pass valid en studie anses vara bedöms genom att ta hänsyn till hur pass giltiga erhållna 

resultat är i förhållande till undersökningsupplägg, metodval och analys av data (Svensson, 

2012). Ett kriterium för att en studie ska betraktas som valid är således att syftet kan besvaras i 

relation till frågeställningarna, samt när en koppling till den teoretiska ansatsen återfinns. 

Föreliggande studie har strävat efter att förstärka validiteten. Detta genom inläsning av tidigare 

forskning inom området, vilket jag låtit mig inspireras av vid upprättandet av intervjuguiden. 

Detta har således gett mig möjlighet att konstruera intervjuguiden i enlighet med faktorer som 

visat sig vara relevanta för studiens syfte. Ytterligare en aspekt vilket kan bedömas förstärka 

studiens validitet är pilotintervjun som skedde innan intervjuprocessen startade. Genomförd 

pilotintervju har syftat till att erhålla möjligheten att kontrollera frågorna i intervjuguiden för 

att reducera risken att de missuppfattas, något som skulle försvaga det erhållna resultatets 

tillförlitlighet. Ovan nämnt förarbete har därav bidragit till att säkerställa att studien mäter det 

den haft för avsikt att mäta. Begreppet reliabilitet behandlar huruvida upprepade mätningar ger 

samma resultat, en mätning med hög reliabilitet har således litet slumpmässigt fel. Reliabilitet 

är likafullt som validitet centralt i anslutning till kvaliteten i tillvägagångssättet av 

datainsamling och analys av data (Svensson, 2012). Föreliggande studie har strävat efter hög 

reliabilitet genom att samtliga intervjuer transkriberats ordagrant. Detta i syfte att säkerställa att 

det empiriskt insamlade materialet kan tolkas och analyseras utifrån goda förutsättningar. 

3.7 Etiska överväganden 

Denscombe (2004) beskriver forskningsetik i enlighet med att respektera och värna om 

deltagarnas rättigheter, värdighet och integritet. Föreliggande uppsats följer Vetenskapsrådets 

(u.å) fyra forskningsetiska principer och riktlinjer vilka lyder enligt följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I samband 

med att respondenterna tillfrågades om att medverka i studien försågs de med ett informantbrev 
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innehållandes deras rättigheter och information rörande studien. Informationskravet och 

samtyckeskravet har därigenom tillämpats genom att respondenterna tilldelats information om 

studiens syfte, att medverkan är frivillig och att de när som helst både under och efter intervjun 

kan välja att avbryta sitt deltagande. I förhållande till att föreliggande studie eftersträvat största 

möjliga konfidentialitet har respondenterna blivit informerade om att om att det insamlade 

materialet kommer behandlas konfidentiellt. Det vill säga att den inspelning av intervjuer som 

sker är material som endast kommer vara tillgängligt för mig och att ljudfilen kommer att 

raderas efter att studien är färdigställd. Samt att respondenterna i rapporteringen av resultatet 

kommer avidentifieras i syfte att försäkra att resultatet inte går att koppla till enskilda individer. 

Upplysning gällande nyttjandekravet har skett genom att informera om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas för studiens vetenskapliga syfte. Vetenskapsrådet (u.å) 

rekommenderar även att erbjuda intervjupersonerna tillgång till den färdigställda studien vilket 

jag muntligt upplyst respondenterna om vid intervjutillfället. 

3.8 Metoddiskussion 

Antalet genomförda intervjuer kan till synes bedömas som ett tämligen lågt antal. I 

förhållande till att uppnå en empirisk mättnad upplevdes det och andra sidan inte som något 

hinder. Detta eftersom liknande svar och mönster redan kunde identifieras efter tre intervjuer, 

något som fortlöpte under resterande intervjuer. Uppfattningen var att tillräcklig mängd 

relevant data erhållits, vilket indikerade på empirisk mättnad. Trost (2010) belyser att 

kvaliteten ska sättas i första rummet och att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer 

värda än ett flertal mindre väl utförda. Urvalets storlek kan även motiveras med att jag haft 

studiens tidsram i beaktning. Det vill säga, omfattning av tid har till viss del påverkat antalet 

intervjuer. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat vilket är indelat i sju centrala teman som består 

av materialet som framkommit under intervjuerna. Följande teman är arbetsbelastning, 

kollegors betydelse för trivsel och stöd, handlingsutrymme, lön, möjlighet till 

kompetensutveckling, relation till chef och ledning, samt val av arbetsgivare. I syfte att 

tydliggöra innehållet består en del teman av ytterligare ett antal underteman. 

4.1 Arbetsbelastning  

Samtliga respondenter beskriver att arbetsbelastningen som föreligger inom yrket är hög, vilket 

kan ses som en hämmande faktor för att en god psykosocial arbetsmiljö ska föreligga (Bohgard, 

2008). De sköterskor som har erfarenhet från arbete på olika avdelningar uppger att 

arbetsbelastningen mellan avdelningar varierar men att den generellt är hög. 

”Det är ju som skillnad på de avdelningar jag jobbat på, första stället var 

det jättehög arbetsbelastning, alltså vi var så dåligt med folk och man 

sprang liksom benen av sig varje dag, och man hann nästan aldrig fika eller 

äta lunch och sånt där, men på min avdelning nu, där är det som ganska 

bra, oftast tycker jag” 

Den höga arbetsbelastningen menar respondenterna grundar sig i underbemanning, det vill 

säga att de är för få sjuksköterskor i förhållande till antalet patienter. En person beskriver 

arbetsbelastningen med att berätta att hennes avdelning egentligen ska ha femton vårdplatser, 

men att de konstant ligger på mellan sexton och sjutton platser. En annan respondent redogör 

för hur pass lågt bemannad hennes avdelning är genom att berätta hur hon och hennes 

kollegor i ett jämförelsesyfte granskat samtliga avdelningar på hela sjukhuset. Det visade sig 

att det inte fanns någon avdelning med lika låg bemanning. Hon berättade att de även hade 

jämfört sin avdelning med samma avdelning på andra sjukhus i Norrland och fick i samband 

med detta konstaterat att även om de skulle bemannas med ytterligare en sköterska, skulle de 

fortfarande vara lägst bemannade. Hon uppger även att de påtalat det otillfredsställande 

arbetsförhållandet till sin chef utan något direkt gensvar. Sammantaget illustrerar detta hur 

höga krav präglar sjuksköterskorna i form av hög arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 

1990). I förhållande till det instrumentella stödet vilket kan organiseras fram genom assistans 

i arbetet vid hög arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990) kan respondentens beskrivning 

ses som ett uttryck för att en viss avsaknad av detta stöd föreligger. Följande citat beskriver 

hur en av respondenterna upplever arbetsförhållandet. 

”Det är som så sårbart, eftersom vi är så få huvuden, så behövs det inte så 

himla mycket för att det ska gå fel. Och det är just det att man känner... 

alltså man har den här känslan av att det är inte mycket som får gå fel, för 

att det ska gå fel. Det blir otryggt” 

Citatet ovan kan ses som en illustration av hur den höga arbetsbelastningen framkallar stress, 

vilket Rudman et al. (2014) argumenterar för att i förlängningen kan leda till 

utmattningssyndrom. Flera respondenter framhåller problematik kring att få ta sina raster som 

en konsekvens av de stressiga arbetsförhållanden som föreligger. De påpekar att det till 

exempel kan vara svårt att hinna gå och äta eller göra ett toalettbesök. En person beskriver det 
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med att säga att de får ta rast eller äta när verksamheten tillåter, vilket kan ses som ett uttryck 

för ett högstressarbete vilka karaktäriseras av arbetsförhållanden med höga krav och låg 

kontroll (Karasek & Theorell, 1990). En annan respondent framhåller vikten av att rasterna 

ska fungera och att det är något hon värderar högt i relation till huruvida hon skattar sina 

arbetsförhållanden. Hon påpekar att hon såklart vid vissa tillfällen inser att det är svårt att få 

gå på klockslaget. Samtidigt som hon beskriver att när hennes rast gång på gång förskjuts, hon 

är hungrig och hon skulle haft rast för flera timmar sedan, så blir hon irriterad och less. Hon 

påpekar även hur viktiga rasterna är för henne i syfte att hon ska orka hålla fokus och 

genomföra sitt jobb. I situationer där arbetskraven överstiger individens kontroll och 

inflytande dominerar olustkänslor (Karasek & Theorell, 1990), vilket respondentens missnöje 

till situationen kan tolkas som ett uttryck för. 

4.1.1 Konsekvenser av hög arbetsbelastning 

Under intervjuerna uttrycker även en del av respondenterna frustration över att den höga 

arbetsbelastningen påverkar kontinuiteten i arbetet. De menar att de ofta blir avbrutna i 

arbetsuppgifter vilket de upplever som irriterande och jobbigt. De påpekar även att det bland 

annat är i sådana situationer de upplever negativa känslor gentemot arbetet. En av 

respondenterna visualiserar ett exempel på en situation med att berätta att hon kan sätta sig 

ner för att dokumentera och att telefonen ringer. Det är någon patient som har ont och då 

måste hon avbryta sin arbetsuppgift för att gå iväg och ge smärtlindring. När hon sedan ska gå 

tillbaka och dokumentera kanske läkaren kommer och de ska ronda. Därigenom upplever hon 

att hon i princip hela tiden avbryts i hennes arbetsuppgifter, vilket är en aspekt hon anser bidra 

till låg arbetstillfredsställelse. En annan respondent menar att genom att bli avbruten i 

arbetsuppgifter både innan hon ska gå iväg och utföra dem eller mitt i uppgiften, genererar i 

att hon hela tiden måste tänka ”vad var det nu jag skulle göra?”. Hon menar att det dels är 

irriterande överlag, men att hon också blir otrygg och osäker i förhållande till 

arbetsuppgifterna. Respondentens otillfredsställdhet angående bristande kontinuitet i 

arbetsuppgifter framgår i följande citat. 

”Om jag istället får fokusera på det i lugn och ro så att jag kan känna mig 

säker på att jag ger rätt medicin till rätt patienter och att jag gör mitt 

arbete korrekt, då kan jag känna en trygghet i mitt jobb och då blir det 

roligt” 

En annan respondent berättar att hon ofta upplever arbetet som svårarbetat. Hon beskriver 

problemet med att säga att det är ett strukturfel, och menar att det finns möjligheter att 

organisera arbetet på ett bättre sätt. Hon framhåller att hon gärna hade velat få möjlighet att 

frisätta mer tid till det som hon har profession till att utföra, vilket skulle göra henne mer 

tillfredsställd. Hennes upplevelse av arbetssituationen framgår i följande citat. 

”Så en dag är rätt splittrad, man är på jobbet åtta timmar men det känns 

som att man effektivt jobbar med sjuksköterskeuppgifter kanske hälften av 

den tiden. Sen känns det som att det är mycket administrativt eftersom 

mycket går ut på dokumentation. Det finns inte riktigt tid för det som är 

avsatt utan det ska man som hinna med mitt emellan allt det andra” 
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Några av respondenterna framhåller på vilket sätt hög arbetsbelastning har en negativ 

inverkan på patientsäkerheten. Detta genom att berätta om situationer där underbemanning 

lett till att patienter skadat sig eller inte fått den vård de är i behov av. En av respondenterna 

berättar hur den höga arbetsbelastningen på grund av låg bemanning tog sitt uttryck genom 

två patienter som blev akut dåliga samtidigt. Hon var vid tillfället bemannad själv och 

beskriver hur hon var tvungen att springa mellan salarna, och påpekar att båda patienterna 

egentligen var i behov av varsin sköterska. En annan respondent beskriver sin upplevelse av 

hur låg bemanning påverkar patientsäkerheten genom att berätta om ett tillfälle då en patient 

ramlat och hon och hennes kollega satt fast med andra patienter och inte hade möjlighet att ta 

larmet. Hennes frustration över situationen framgår i citatet nedan. 

”Vi har en massa vårdplaner som vi ska följa, men det går ju inte om man 

bara är två personer som är fast med varsin patient. Då känner man låg 

arbetstillfredsställelse, när man som har fixat alla vårdplaner men det 

fungerar som inte, det som är planerat” 

Majoriteten av respondenterna uppger att arbetsbelastningen är så pass hög att de har svårt att 

hinna med alla sina arbetsuppgifter. De påpekar samtidigt att de hinner med det viktigaste, men 

upplyser om att påföljden blir att någonting annat blir lidande genom bortprioritering. Att inte 

hinna med arbetsuppgifterna eller att endast ha tid att utföra de uppgifter som absolut måste 

genomföras, resulterar i att arbetsområden respondenterna anser och värderar som roliga, 

viktiga och värdefulla hamnar i skymundan. I denna aspekt är samtliga ense om att det främst 

är kontakten med patienter som blir lidande. Respondenternas uttalanden går i linje med Aiken 

et al. (2013) som beskriver att omvårdnadsåtgärder är något som bortprioriteras på grund av 

arbetsbelastning och tidsbrist. 

Upplevelsen och känslan av att patientkontakten blir lidande framgår synonymt i 

respondenternas uttalanden. Att tiden inte räcker till för att sätta sig ner och ha ett stödjande 

samtal med någon som verkligen behöver det är en faktor flera av respondenterna uppger att de 

gärna vill ha tid till, men som sällan återfinns. Detta kan ses som ett uttryck för Ausserhofer et 

al. (2014) argument, som hävdar att den omvårdnadshandling som bortprioriteras mest frekvent 

är trygghetssamtal med patienter. En respondent menar att genom att inte hinna göra det där 

lilla extra som hon verkligen vill och som hon känner behövs, skapar en dålig känsla inom 

henne. I följande citat beskriver en annan respondenterna hennes upplevelse av hur den höga 

arbetsbelastningen i kombination med stress tar sitt uttryck på patientkontakten. 

”Man hinner inte ge det där lilla extra, det är bara ”hej hej, här har du 

dina mediciner, hur mår du idag? Okej bra, hejdå”. Då blir det ju liksom 

inte... när man har tid för patienten, det är ju det som kan förgylla hela ens 

dag. Att man hinner göra det där lilla extra och att de då blir så glada” 

Det framgår från majoriteten av respondenterna att sättet de utför arbetsuppgifter som direkt 

härrör till patienter påverkar uppfattningen om huruvida de anser sig ha uträttat ett bra arbete. 

En av respondenterna beskriver det med att säga att det räcker med att hon känner att hon 

gjort en patient superglad, och att det blir något speciellt. Hon menar att det kan övervinna allt 

annat som varit tråkigt eller mer negativt. Respondentens beskrivning kan ses som ett uttryck 
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för att sjuksköterskor värderar omvårdnad och relationen till patienter som en betydande 

faktor för deras arbetstillfredsställelse (Holmberg et al., 2016). 

4.1.2 Värdet i att få utföra sina arbetsuppgifter tillfredsställande 

Det framgår vid samtliga intervjuer och belyses i flera av intervjufrågorna hur viktigt det är för 

respondenterna att det finns tid att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. De 

vill således känna att de utför sina arbetsuppgifter med kvalitet och inte behöva göra eller lämna 

någonting halvdant. Vid de tillfällen respondenterna trots allt inte kan genomföra arbetet på 

sättet de önskar, är orsakerna på grund av stress som är en förlängning av hög arbetsbelastning 

i relation till låg bemanning. En av respondenterna berättar hur hon känner vid tillfällen stress 

hindrar henne från att utföra arbetet på sättet hon önskar. Hon beskriver att även fast hon gör 

sitt bästa så blir hon inte helt nöjd eftersom hon inte hinner göra klart det hon hade velat göra. 

En annan person berättar hur känslan av att inte hinna med sina arbetsuppgifter gör att hon 

känner sig dålig, vilket illustreras i följande citat.  

”När man känner att man inte hinner med… då känner man sig dålig. Och 

när man vet att man hade kunnat göra saker bättre, att jag har gjort 

nånting dåligt och det är inte för att jag inte kan utan det är bara på grund 

av att jag inte hinner, eller att vi har för hög belastning så vi måste 

prioritera annat. Det är nog det mest negativa, den känslan är aldrig kul” 

Ovanstående kan tolkas som karaktäristisk för ett arbete med höga krav och låg kontroll, det 

vill säga där arbetstagare i låg utsträckning kan välja hur och när arbetet ska utföras (Karasek 

& Theorell, 1990). I detta fall på grund av höga krav i form av hög arbetsbelastning. Flera av 

respondenterna nämner begreppet otillräcklig i samband med deras upplevelser av att inte ha 

möjlighet att utföra arbetsuppgifterna på sättet de önskar. Känslan av otillräcklighet relaterar 

de till situationer där arbetsbelastningen bidrar till att de inte har möjlighet att avsätta tid till 

patienter som de både vet vill ha och behöver den. Följderna av den höga arbetsbelastningen 

är även en aspekt flera respondenter menar påverkar deras negativa känsla för arbetet, och 

något de bär med sig hem efter arbetsdagen. En person beskriver att hon kan känna sig orolig 

och stressad av att behöva gå hem från jobbet och känna sig ofärdig med arbetsuppgifter. Hon 

menar att hon dels kan komma hem och tänka om hon till exempel gav den där patienten sin 

medicin, men framhåller också att det inte känns bra att lämna över för mycket arbete på 

kollegor. Med utgångspunkt i att symptom som oro betraktas som ett samband med låg 

arbetstillfredsställelse (Spector, 1997), kan detta tolkas som ett uttryck för att den höga 

arbetsbelastningen bidrar till låg arbetstillfredsställelse. En annan respondent beskriver att 

känslan av att hon inte har gjort ett tillräckligt bra jobb är någonting som kan vara svårt att 

skaka av sig när hon kommer hem. 

”Att komma hem och veta att, fan den där patienten fick vänta en kvart för 

länge med att få smärtlindring, den hann ha ont mycket längre än vad den 

egentligen hade behövt, för att jag inte hann” 

En annan respondent beskriver hur hennes tankar kan gå efter en väldigt stressig dag på jobbet. 
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”När man åker hem från jobbet och det har varit jättestressigt, det är då 

man känner mest såhär ba nä, alltså vill jag jobba med det här längre?” 

Ovanstående citat kan ses som ett uttryck för hur arbetets psykosociala förutsättningar präglar 

individen även när hon befinner sig utanför den fysiska arbetskontexten (Kazemi, 2009). 

4.2 Kollegors betydelse för trivsel och stöd 

På frågan om det finns någon aspekt respondenterna anser som särskilt viktig för att de ska 

trivas på arbetet framhåller majoriteten att kollegor har stor betydelse för trivseln. De belyser 

värdet i att kunna skratta och ha kul tillsammans med sina kollegor, och menar att det behövs i 

förhållande till de krävande och påfrestande arbetsförhållanden som föreligger. Med 

utgångspunkt i socialt stöd, kan detta tolkas som ett uttryck för att ett starkt socialt stöd 

föreligger, där samhörigheten med kollegor fungerar som en resurs när det gäller att hantera 

omgivningens krav (Eriksson, 1991). En person skildrar i följande citat sitt svar på frågan ”finns 

det någon särskild aspekt för att du ska trivas på arbetet?” 

”Att jag har kul på jobbet, att man får skratta, så att det liksom inte alltid 

är döds-allvarligt och man bara jobbar på” 

Utöver att skratta och ha kul tillsammans menar flera av respondenterna att en bra relation med 

kollegor gör att de upplever klimatet som öppet, vilket gör att de kan prata med varandra om 

mångt och mycket. Det framgår även att en god relation med kollegor gör att respondenterna 

känner sig trygga. En person berättar att hon känner sig trygg på arbetet i och med hennes goda 

relation till kollegor. Hon beskriver att det alltid finns stöd om hon behöver och någon att prata 

med om det skulle vara någonting särskilt. En annan respondent berättar att hon upplever att 

hon och hennes kollegor är bra på att stötta varandra vid tillfällen det inträffat något särskilt 

jobbigt eller tråkigt. De brukar då försöka samla ihop sig innan de går hem i syfte att prata ut 

om händelsen. Genom att få prata ut och reflektera med kollegor upplever respondenten att hon 

känner sig trygg och att hon inte behöver ta med sig saker hem. Detta då de pratar ut om det på 

jobbet innan. Hon tillägger att hon tror det är ett viktigt stöd att ha eftersom det är ett yrke där 

man kan vara med om ganska obehagliga händelser. Respondenternas ovanstående 

beskrivningar av deras relation till kollegor kan tolkas som ett uttryck för att en form av 

emotionellt stöd återfinns (Karasek & Theorell, 1990). En aspekt som bedöms viktig eftersom 

tid för reflektion och diskussion med kollegor har visat sig motverka risk för 

utmattningssyndrom (Sellgren et al., 2009). 

Samtliga respondenter upplever att de har ett gott stöd av kollegor när det berör det 

instrumentella stödet i form av kompetens eller arbetsbelastning. En person berättar hur hon i 

situationer märker att kollegor har det stressigt, går dit och frågar vad hon kan hjälpa till med. 

Hon menar att hon på så vis vet att hon själv får hjälp tillbaka när hon har det stressigt. Vidare 

framhåller flera respondenter att de gärna vill underlätta arbetet för sina kollegor som kommer 

och ska jobba nästa pass. Detta genom att göra bort de tyngsta arbetsuppgifterna. Majoriteten 

av respondenterna upplever att det är lätt att få tag på en kollega om de behöver hjälp eller 

rådgivning med någonting som ligger utanför deras kompetens. 
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”Från kollegor får man ju mycket stöd, det finns många som har jobbat 

länge så är det nånting man inte har gjort eller känner sig osäker med så 

har man ju alltid någon att fråga, så det tycker jag är bra” 

Möjligheten att erbjudas hjälp av kollegor med både arbetsbelastning och kompetens kan 

betraktas som ett uttryck för att en form av instrumentellt stöd återfinns (Karasek & Theorell, 

1990). 

I förhållande till feedback och positiv bekräftelse beskriver respondenterna att kollegor 

emellan är det någonting de upplever att de är bra, eller ganska bra på att ge varandra. Med 

utgångspunkt i emotionellt stöd (Karasek & Theorell, 1990) vilket inkluderar feedback, kan 

detta tolkas som ett uttryck för att en form av emotionellt stöd föreligger. Majoriteten 

upplever att patienterna är de som är bäst på att visa uppskattning. På frågan om det är viktigt 

för respondenterna att få feedback och uppskattning på det arbete de utför är samtliga eniga 

om att det är viktigt. En person beskriver att hon tycker det är viktigt att få uppskattning på 

det hon gör eftersom arbetet är tungt och stressigt. Hon menar att det då är skönt att få höra av 

någon att det arbete hon gör är bra och uppskattas. En annan respondent upplever att hon blir 

tryggare i det arbete hon utför och att hon utvecklas genom feedback. Detta illustrerar en 

upplevelse vilket går i linje med Banks och Bailey (2010) som menar att sjuksköterskor som 

upplever stöd från kollegor främjar deras utveckling av kompetens och självförtroende. 

4.3 Handlingsutrymme 

På frågan om och på vilket sätt respondenterna anser att de har möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, är möjligheten att få lägga sitt eget schema i princip det enda de anser att de kan 

påverka. Vidare uppger respondenterna att de även har flextid, vilket emellertid är något de 

sällan har chans att tillämpa. Ovanstående omdömen rörande möjligheten att påverka sin 

arbetssituation kan tolkas som uttryck för att ett lågt handlingsutrymme präglar arbetet (Karasek 

& Theorell, 1990). Möjligheten att själv i stor utsträckning få lägga sitt eget schema är 

någonting samtliga respondenter värderar som viktigt och värdefullt, och det framgår att detta 

är en aspekt av arbetet de är tillfredsställda med. Flertalet uppger även att möjligheten till att i 

stor grad kunna styra sitt schema, är något de värderar som en av de viktigaste faktorerna för 

att de ska känna sig nöjda med sin arbetssituation. Sammantaget framgår det att respondenterna 

upplever att de inte har ett särskilt stort handlingsutrymme genom deras svar på den 

övergripande frågan, ”om och på vilket sätt de har möjlighet att påverka sin arbetssituation”. 

Detta illustreras i följande två citat från skilda respondenter. 

”Nej! eller ja, jag kan ju tacka nej om dem ringer och ber mig jobba extra 

men det är väl det jag kan påverka i min arbetssituation” 

”När man jobbar på landstinget… det enda man kan påverka egentligen är 

ju typ schemat” 

4.4 Lön 

Det framgår tydligt att lönen är en viktig eller väldigt viktig aspekt av arbetet för 

respondenterna. Flera framhåller att lönen självklart är viktig då det är deras huvudsakliga 

inkomstkälla. En respondent beskriver hur lönen påverkar hennes motivation till arbetet, det 
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vill säga hon tror att hennes motivation skulle öka med en förhöjd lön. På frågan om, och på 

vilket sätt lönen har betydelse för respondenternas arbetstillfredsställelse, anser flera att den 

påverkas negativt. De menar att lönen är för låg i förhållande till det ansvar de innehar och den 

arbetsinsats som fordras. En person berättar att hon ofta känner att hon inte får nog betalt i 

förhållande till stressnivån och så mycket och tungt arbete som hon faktiskt utför. En annan 

respondent beskriver i följande citat vad hennes kollega brukar säga när de på arbetsplatsen 

talar om lönen, vilket är något hon själv håller med om. 

”Jag får inte nog betalt för att stressa”  

Liknande resonemang angående huruvida lönen inte matchar arbetsinsatsen framgår genom 

flera av respondenternas uttalanden. En person uppger att hon vill se lönen som ett gott resultat 

på att det arbete hon utfört varit värt det. Hon menar att i förhållande till hur pass mycket hon 

stressar och ställer upp genom att ta extrapass, är lönekuvertet inte tillfredsställande. Hon 

tillägger även att lönen är en av de aspekter av arbetsvillkor som har störst betydelse för hennes 

arbetstillfredsställelse. En annan respondent menar att lönen självklart är en viktig del av 

arbetsvillkoren och något som bidrar till arbetstillfredsställelse, men beskriver i följande citat 

hur lönen inte är det viktigaste för henne. 

”Jag hade ju kunnat bli bemanningssköterska och tjäna typ det dubbla än 

vad gör nu, så samtidigt för mig har det inte jättestor betydelse [---] för mig 

är det nog viktigare med trygghet, men det är självklart att lönen påverkar 

arbetstillfredsställelsen” 

Två av respondenterna framhåller att deras lön gör att de upplever att det är jobbigt och 

stressande att vara sjuk och att då behöva vara sjukskriven från arbetet. Detta eftersom de 

anser att det ger ett stort negativt utslag på den redan låga lönen. Respondenterna menar att 

det känns som att de i princip inte kan vara borta från jobbet fast de är sjuka, då deras låga 

inkomst ytterligare reduceras. 

4.5 Möjlighet till kompetensutveckling 

På frågan om respondenterna upplever att arbetet kan erbjuda dem de karriär- och 

utvecklingsmöjligheter de önskar, är svaren tveksamma från majoriteten. De framhåller att de 

är medvetna om att det föreligger möjligheter i förhållande till karriär genom att utbilda sig 

vidare, men utöver det ställer de sig tveksamma till frågan. Det framgår således i intervjuerna 

att respondenterna inte upplever att utbildningar erbjuds i den mån de önskar. En person 

beskriver det genom följande citat. 

”Man skulle ju ändå vilja ha lite mer chans till vidareutbildning, det känns 

inte riktigt som att man får de för att det är sån brist på sjuksköterskor. Det 

känns som att vi knappt får gå på nå utbildningar för vi behövs på passen 

typ. Så kompetensutvecklingen påverkas av att vi är så kort om folk” 

Mindre omfattande utbildningar som varar ungefär två timmar och erbjuds dagtid är någonting 

som förekommer på samtliga avdelningar, med vilken frekvens skiljer sig emellertid åt. 

Möjligheten att få delta i olika former av utbildningar varierar således stort mellan 

respondenterna. En person berättar att hennes avdelning har kortare utbildningar varannan 
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vecka, medan en annan person uppger att dessa utbildningar erbjuds ett par gånger per år. De 

respondenter som i större utsträckning erhåller möjlighet till utbildningar säger sig vara nöjda, 

medan resterande påtalar en önskan om att de gärna vill få möjlighet till mer utbildning. Detta 

kan tolkas som ett uttryck för att möjlighet till kompetensutveckling är betydelsefullt för 

arbetstillfredsställelse. Enligt respondenterna är det upp till varje avdelningschef att planera och 

förlägga utbildningar. En av respondenterna som endast arbetar natt berättar att hon sällan eller 

i princip aldrig kan ta del av de kortare utbildningar som erbjuds eftersom detta sker på dagtid. 

Hon är inte tillfreds med situationen vilket framgår i följande citat. 

”Det blir liksom inte samma förutsättningar, så det är lite tråkigt att vi på 

natten som glöms bort” 

Det är ingen av respondenterna som uppger att de känner att de behöver mer kompetens inom 

de arbetsuppgifter som ingår i deras dagliga arbete för tillfället. Och andra sidan påpekar några 

att de tror att de förmodligen skulle utföra ett bättre arbete eftersom utbildning ger dem en 

vidare kunskap. Flera av respondenterna betonar och upplever att om det är något arbetsmoment 

de känner sig osäkra på, eller om de påtalar att de gärna vill ha mer kunskap inom något, skulle 

deras chefer ta det till sig och förlägga utbildning inom det. De påpekar dock att det ofta är 

något de själva måste upplysa om, och att det annars antagligen inte skulle ske. Ett par andra 

respondenter ser situationen mer kritiskt och menar att de inte tror att deras chefer skulle kunna 

erbjuda de något, även ifall de skulle uppge att de skulle vilja gå någon särskild utbildning. Att 

inte få möjlighet till kompetensutveckling i den grad de önskar menar respondenterna påverkar 

deras arbetstillfredsställelse negativt. En del beskriver hur det påverkar motivationen, det vill 

säga att de blir mindre motiverade. Detta kan tolkas som ett uttryck för att arbeten som erbjuder 

nytt lärande i låg utsträckning genererar i att individen upplever monotoni, tristess och låg 

arbetsmotivation (Karasek & Theorell, 1990). Något som avspeglas i följande citat. 

”Om jag känner mig för överkvalificerad för en viss sak, men att 

verksamheten liksom inte värdesätter eller använder det, typ tillåter oss gå 

någon vidareutbildning. Det kan vara vad som helst på en arbetsplats som 

gör att man känner att man får kompetensutveckling. Då blir det ju också 

lite grann att… det blir monotont, man står och stampar och tappar 

motivation” 

4.6 Relationen till chef och ledning 

Det råder delade åsikter mellan respondenterna angående hur de ser på sin närmaste chef. Ingen 

påtalar ett konkret missnöje, men flertalet är mindre nöjda och relativt likgiltiga till hur de 

upplever sin chefs agerande och relationen dem emellan. Uppskattning och feedback är något 

de upplever förekommer sällan, men att de självklart ibland får höra att de gjort ett bra arbete. 

Några respondenter påpekar att de sällan får uppskattning även fast de jobbar över eller går in 

och jobbar extra, och menar att det hade varit kul om chefen visat mer uppskattning vid sådana 

tillfällen. När det handlar om stöd upplever flera respondenter att de inte får särskilt mycket 

stöd från sin närmaste chef, men påpekar att de ändå tror att chefen skulle hjälpa dem om de 

skulle påtala att de behöver hjälp, eller om det skulle vara något särskilt. Följande citat 

illustrerar hur en av respondenterna upplever stöd från sin chef. 
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”Man får ju inte jättemycket stöd från henne men det är bättre nu än på min 

förra avdelning. Det känns ju mer som att jag kan gå till min chef jag har 

nu om det skulle vara nånting och liksom… att man behöver hjälp eller så. 

Min förra chef skulle jag nog säga att vi nästan inte fick något stöd alls av” 

Två av respondenterna avviker från resterandes åsikt gällande deras chef och menar att de har 

väldigt bra chefer. Båda framhåller att de upplever ett bra stöd och att de får uppskattning och 

feedback på sitt arbete. Vidare beskriver de situationer som gör att de upplever deras chefer 

som närvarande och delaktiga i arbetet. En person beskriver hur hennes chef ser när de har det 

”kaosigt” och då kommer och hjälper till i omvårdnadsarbetet eller med någonting annat som 

underlättar för dem. Den andra respondenten beskriver hur hennes chef tar sig tid att komma in 

tidigare till arbetet i syfte att hinna träffa den personal som då ska gå av sitt skift. Hon berättar 

att de då hinner stämma av läget, och att hennes chef frågar om allting gått bra. Respondenten 

menar att hon uppskattar den kontakten och om det har varit något särskilt så finns det möjlighet 

att prata om det direkt. 

Samtliga respondenter innehar i stort sett samma åsikt gällande sjukhusledningen. De påtalar 

att de sällan eller i princip aldrig är ute i verksamheten utan bara sitter och fattar beslut. Flera 

respondenter uppger att det känns dåligt att ledningen sällan besöker deras verksamhet, och att 

de upplever att ledningen därav inte heller har full förståelse för deras arbetssituation. I samband 

med att de anser att ledningen inte har förståelse och är engagerade i dem, tror några 

respondenter att det genererar i att de själva inte är tillfredsställda med ledning och har förståelse 

för de beslut som fattas på ledningsnivå. Möjlighet till kontroll i arbetet kan delvis avse 

huruvida individer får vara delaktiga vid beslut (Karasek & Theorell, 1990). Respondenternas 

upplevelse angående ledningens agerande kan därav ses som ett uttryck för att de upplever låg 

grad av egenkontroll ur denna aspekt. 

Det framgår vid intervjuerna mer konkreta exempel angående hur respondenterna upplever 

ledningens beslut som problematiska. De menar att en del av de problem som föreligger rörande 

arbetet som bedrivs i verksamheten delvis beror på ledningen styrsätt och beslutsfattande. Det 

framgår att så kallade förbättringsmetoder och olika sätt att jobba efter frekvent implementeras 

i verksamheten. Respondenterna framhåller och andra sidan att dessa metoder många gånger 

bara håller i någon vecka eller månad, och att de sen går tillbaka till gamla rutiner. En person 

beskriver att hon upplever ledningens ambition rörande omvårdnaden liknande 

massproduktion, och att det inte är hållbart i längden när det handlar om människor. Hon 

visualiserar det med att säga ”om vi får in tio stycken patienter med höftfraktur, då är det skrivet 

i sten att vi ska behandla alla på samma sätt och efter lika många dagar ska de skrivas ut”. 

Respondenten hävdar och andra sidan att de istället behöver ta hänsyn till individuella 

förutsättningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. På grund av detta menar hon att 

verksamheten inte tillåter henne att utföra arbetet på det sätt hon hade önskat. Hennes 

uppfattning gällande situationen framgår i följande citat. 

”Vården idag tänker att det ska vara som en kedja som massproducerar 

från inskrivning till utskrivning [---] men att man då kanske måste gå lite 

andra vägar för att uppnå samma resultat för alla patienter, och det är ju 

som där det brister att… ja, men jag som enskild person kan ju försöka göra 
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det bättre men då blir det ju som att tiden inte finns till för att verksamheten 

inte tillåter mig som sjuksköterska att utföra jobbet på det sätt jag 

föredrar” 

Citatet ovan illustrerar delvis på vilket sätt ledning och medarbetare inte är förenade i de 

organisatoriska strategierna kring organiseringen av arbetet. 

4.7 Val av arbetsgivare 

4.7.1 Motiv att lämna 

Samtliga respondenter uppger att de har funderat kring valet av arbetsgivare, det vill säga att 

stanna kvar hos landstinget eller att byta och arbeta som inhyrd sjuksköterska för ett 

bemanningsföretag. Det framgår från samtliga att det framförallt är lönen som lockar, vilket 

enligt Fochsen et al. (2005) är den främsta anledningen till att sjuksköterskor väljer att avsluta 

sin anställning. Flera av respondenterna framhåller även att de anser 

bemanningssjuksköterskornas arbetsförhållanden som mer tillfredsställande än deras egna. I 

egenskap av arbetsförhållanden refererar de som nämnt lönen bland annat. Flera beskriver även 

deras frustration över att arbeta tillsammans med bemanningssjuksköterskor som tjänar mycket 

mera, men behöver deras stöd och hjälp och innehar ett mindre ansvar. De menar till exempel 

att de inte behöver vara delaktiga i att bedriva utvecklingsarbete och liknande insatser. 

Ytterligare en fördelaktig aspekt respondenterna framhåller att bemanningssjuksköterskorna i 

större utsträckning innehar, är att de i princip fritt kan välja när de vill arbeta. Det vill säga, 

större möjlighet att styra över sitt eget schema. Detta kan tolkas som ett uttryck för hur 

upplevelsen av arbetsvillkoren samspelar med graden av kontroll över arbetet (Karasek & 

Theorell, 1990). Vidare menar flera respondenter att de upplever att de inhyrda 

sjuksköterskorna kan fokusera mer renodlat på deras arbetsuppgifter och inte behöver vara 

delaktig i det som berör verksamheten i övrigt. En av respondenterna beskriver det som att 

bemanningssjuksköterskorna kommer in och gör det som är roligt och det som de är utbildade 

till att göra, alltså omvårdnadsarbetet. En annan respondent beskriver på vilket sätt hon upplever 

skillnaden i arbetsuppgifter i följande citat. 

”Bemanningssköterskor som kommer och jobbar, dem behöver inte bry sig 

om förbättringsarbete på en avdelning, dem blir ju aldrig engagerade i allt 

sånt här... ja men gnäll i personalgrupperna, att det här funkar inte och det 

här måste vi förbättra, schemaläggningen tjorvar, sånt ligger dem som 

utanför. Så en stor del av det här som tar energi på en arbetsplats glider ju 

som dem bara förbi” 

På frågan om det varit vid någon särskild situation eller tillfälle respondenterna börjat tänka i 

banor om att byta arbetsgivare, beskriver flera att det är eller varit i samband med tillfällen då 

de upplevt att det varit en dålig arbetsdag i form av stress eller att det varit allmänt jobbigt. En 

av respondenterna svarar på frågan i enlighet med följande citat. 

”Ah men nu senast var det väl för att hela verksamheten kändes väldigt 

oorganiserad. Det känns som att man för en halv taskig lön, det är stressigt, 
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det vill säga hyfsat dålig arbetsmiljö, harvar på och får liksom driva ett 

sjunkande skepp, med allt vad det innebär” 

Flera respondenter framhåller även att tankar på att byta arbetsgivare uppkommer i situationer 

då de arbetar tillsammans med de inhyrda sjuksköterskorna. De beskriver att det då blir mer 

påtagligt att de innehar bättre arbetsförhållanden vilket de upplever som frustrerande. En person 

beskriver i vilka situationer hon kan börja tänka i banor om att byta arbetsgivare. 

”Ja det är ju när det kommer bemanningssköterskor och jobbar, så vet man 

att dem tjänar det dubbla, de kan inte avdelningen, de kan inte rutiner, så 

att JAG får hjälpa dem, och jag gör ett bättre jobb än vad dem gör och är 

stöd för dem men dem tjänar mer än vad jag gör. Då blir man ju ganska 

frustrerad. Och jag måste ibland typ diffa om mitt sommarschema och flytta 

mig för att bemanningssköterskorna kommer in och ba ”här ska jag jobba, 

jag kan inte jobba något annat”, och då är det ju lite som att deras ord är 

lag för att... det är liksom vi som måste anpassa oss efter dem” 

Respondenten menar att hon i sådana situationer känner sig besviken på sin egen arbetsgivare 

och tänker att ”fan, nu skiter jag i det här, jag kan väl också bli bemanningssjuksköterska”. 

Sammantaget framgår det att lönen och respondenternas upplevelse av att 

bemanningssjuksköterskor kan bedriva sitt arbete mer renodlat som de främsta faktorerna till 

att lämna landstinget som arbetsgivare. 

4.7.2 Motiv att stanna 

Majoriteten uppger tryggheten i att ha en fast anställning som ett centralt motiv till varför de 

väljer att arbeta inom landstinget framför bemanning. De menar att det känns skönt att veta att 

de har sitt jobb på sitt sjukhus. Några av respondenterna framhåller även att de trivs bra på 

orten, är hemmakära och att de skulle tycka det var jobbigt att behöva åka runt till olika 

ställen. Ytterligare en aspekt flera respondenter framhåller som en trygghet i deras arbete hos 

landstinget är att de kan rutinerna och vet vart saker och ting finns. En respondent menar att 

hon på så sätt har förutsättningar att göra ett bra arbete. En annan person beskriver det med 

följande citat. 

”Att aldrig riktigt kunna känna att, jag vet vart saker och ting är på den här 

avdelningen, alltså det är ju bara såna här grejer som, jaha vart får jag tag 

på här förbandet eller vart finns det en rullstol? Så att man inte hittar eller 

kan rutinerna som man har, det skulle jag tycka var jobbigt. På avdelningen 

man är på nu, där vet man ju, ja men här finns alla grejer och det här är 

rutinen för det här” 

Majoriteten av respondenterna framhåller även sina kollegors betydelse som ett motiv till 

varför de väljer att arbeta kvar hos landstinget. En aspekt som befäster Sellgren et al. (2009) 

argument om att relationen till kollegor är en faktor som har inflytande på sjuksköterskor val 

att stanna kvar inom professionen. Respondenterna påpekar hur bra de trivs med sina 

kollegor, och en person beskriver hur hon och hennes kollegor är som en liten familj och att 

de är guld värda. Samma respondent uppger även att det endast skulle vara på grund om 
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kollegor skulle börja säga upp sig och arbetsgruppen splittras, eller om det inte visar sig 

fungera bra med hennes nya chef som ska tillsättas, som hon kan tänka sig att lämna 

landstinget. En annan person menar att hon blir hon trygg och känner sig mer tillfreds med 

arbetet genom att hon har en bra relation till de personer hon arbetar tillsammans med. 

Respondenternas ovanstående resonemang kan tolkas som ett uttryck för att kollegialitet 

bland sjuksköterskor är den aspekt av arbetet sjuksköterskor betygsätter som mest 

tillfredsställande (Halcomb & Ashley, 2016)  

I citatet nedan illustreras det sammantaget att arbeta hos landstinget som arbetsgivare och 

andra sidan inte betyder att respondenterna är tillfreds med sin arbetsgivare. 

”Alltså det är ju inte landstinget som arbetsgivare egentligen jag väljer att 

stanna hos så, utan det är ju mer att jag stannar på min arbetsplats för att 

jag trivs på själva platsen och med mina kollegor, inte med arbetsgivaren 

egentligen” 
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5. Diskussion 

Syftet med studien har varit att skapa djupare förståelse för landstingsanställda sjuksköterskors 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. Föreliggande avsnitt redogör för en sammanfattande 

diskussion av det presenterade resultatet i relation till studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning. Avsnittet har tillika för avsikt att besvara studiens övergripande syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras slutsats och förslag till vidare forskning. 

Det empiriska resultatet visar att respondenterna upplever höga arbetskrav i form av hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och stress. Vad gäller begreppet egenkontroll ger studiens resultat 

uttryck för att respondenterna innehar låg grad av kontroll. Vilket kan tolkas i termer av att de 

har ett lågt beslutsutrymme och i liten grad kan påverka när, vad och hur arbetet ska organiseras. 

I förhållande till socialt stöd kan resultatet tolkas som ett uttryck för att ett gott stöd av 

socioemotionell karaktär återfinns. Detta till följd av de goda relationer med kollegor som 

föreligger. Det instrumentella stödet återfinns delvis, men brister i omfattning på grund av 

respondenternas ringa möjlighet till stöd vid hög arbetsbelastning. 

När respondenterna besvarar frågorna ”när de upplever positiva känslor kopplade till arbetet” 

och ”vad arbetsglädje är för dem” härrör svaren utöver kollegor, till situationer då de känner att 

de gjort någonting bra för en patient, som att till exempel ha ett stödjande samtal. Eller att de 

fått utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, det vill säga utan stress. 

Respondenternas förutsättningar till att uppleva positiva känslor gentemot arbetet och till att 

känna arbetsglädje kan analyseras med krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) som 

verktyg. Studiens resultat tyder på att respondenternas arbetsförhållanden som tidigare nämnt 

präglas av höga krav och låg kontroll, vilket genererar i att respondenterna har små möjligheter 

att lyckas med de arbetsuppgifter som gör att de känner arbetsglädje och positiva känslor till 

arbetet. 

En av studiens frågeställningar är vilka faktorer som främjar respektive hindrar 

arbetstillfredsställelse. Med utgångspunkt i denna studie framstår relationen till kollegor som 

en viktig faktor för att främja arbetstillfredsställelse. Det framgår tydligt att kollegor är en viktig 

aspekt som gör att respondenterna trivs på arbetet och känner arbetsglädje. När det handlar om 

faktorer som hindrar respondenternas arbetstillfredsställelse påvisar resultatet en mängd olika 

aspekter som berör deras arbetsförhållanden och arbetsvillkor. De faktorer som identifierats 

som hindrande är arbetsbelastning, graden av handlingsutrymme, lön, möjlighet till 

kompetensutveckling, samt relationen till chef och ledning. Samtliga av de ovan presenterade 

faktorerna är inte direkt kopplade till missnöje och vantrivsel hos respondenterna. Däremot är 

alla synonyma med varandra i enlighet med att de hindrar respondenternas möjlighet till 

arbetstillfredsställelse, dock i varierande utsträckning. De bör således betraktas som aspekter 

av arbetet som är i behov av utveckling i syfte att respondenterna ska uppleva de som 

tillfredsställande. I relation till fasett- och förväntansteorin (Kaufmann & Kaufmann, 2016) 

illustrerar sammantaget ovan att begreppet arbetstillfredsställelse kan fragmenteras till enskilda 

aspekter av arbetet. Fasett- och förväntansteorin hävdar att genom att jämföra det förväntade 

arbetsresultatet med individens upplevelse av det erkännande eller belöning hon eller han 

erhåller från det enskilda arbetsområdet, avgör graden av arbetstillfredsställelse. Genom att 

ställa det empiriska resultatet mot teorin bidrar med förståelse till varför respondenterna är 
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tillfredsställda med vissa aspekter av arbetet, medan de är otillfredsställda med andra. 

Respondenterna framhåller bland annat att de är otillfredsställda med sin lön på basis av att de 

upplever att deras arbetsinsats är för hög i förhållande till den ersättning de får tillbaka. På ett 

liknande sätt kan respondenternas tillfredsställelse angående kollegor visualiseras. I förhållande 

till sin egen sociala insats bemöts individen med ett gott socialt stöd vilket resulterar i att hon 

blir tillfredsställd ur arbetsaspekten som berör kollegor. I förlängningen utgår teorin från att 

människor är motiverade att arbeta när de förväntar sig att uppnå det som de vill få ut av sitt 

arbete, vilket i relation till studiens empiriska resultat kan betraktas oroväckande. Genom att 

slå ihop empiri med teori identifieras risk för att det kan uppstå lägre grad av motivation i 

förhållande till vissa arbetsuppgifter. I relation till Jönsson (2005) som menar att 

arbetstillfredsställelse skapar arbetstagare som är engagerade i arbetet och benägna att 

tillhandahålla en högkvalitativ service, kan låg motivation bedömas resultera i ett lågt 

engagemang vilket in sin tur kan inverka negativt på vårdkvalitén och patientsäkerheten. 

Föreliggande studie har presenterat tidigare forskning som argumenterar för betydelsen av att 

sjuksköterskor känner arbetstillfredsställelse. Det empiriska resultatet kan därför betraktas 

bekymmersamt ur en både organisatorisk och samhällelig aspekt. Som tidigare nämnt kan 

otillfredsställda sjuksköterskor influera negativt på vårdkvalitet och patientsäkerhet (Sellgren 

et al., 2009). Sjuksköterskor som upplever låg grad av arbetstillfredsställelse har även visat sig 

byta arbetsgivare eller helt lämna professionen (Vårdfokus, 2017). Vidare har det visat sig 

samspela med utmattningssyndrom och andra former av ohälsa (Sellgren et al., 2009; Spector, 

1997). Sammantaget ovan belyser vikten av att arbetsgivare tillhandahåller en god psykosocial 

arbetsmiljö och att de reflekterar kring hur arbetet organiseras. I relation till föreliggande studies 

resultat bör arbetsgivare således uppmärksamma aspekter av arbetet sjuksköterskor upplever 

som otillfredsställande. Samt att dessa sedan organiseras i enlighet med att rimliga krav 

kombineras med egenkontroll och tillgång till socialt stöd. 

Med utgångspunkt i begreppet byråkratisering kan ovan nämnd problematik nyanseras och 

återspeglas ur ett annat perspektiv. Byråkratisering är en aspekt som utmärker organiseringen i 

dagens arbetsliv, vilket dels handlar om standardisering, kontroll och utvärdering av arbetet. 

När detta implementeras i vård- och omsorgssektorn kan den professionella rollen som 

sjuksköterska tänkas utmanas. Det framgår tydligt att respondenterna ser ett stort värde i att få 

utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga möjlighet att möta patienter 

på ett bra sätt, samt att kunna avsätta den tid som fordras. Det framgår även att organisationens 

vision och regelverk kring hur arbetet ska utföras inte går i linje med respondenternas vision 

och ambition. Det blir i detta sammanhang uppenbart att respondenterna känner sig 

otillfredsställda i och med att de inte kan arbeta utifrån professionens kunskap och värderingar 

på grund av organisationens byråkratiska regelverk. I förhållande till föreliggande studies 

resultat indikerar problematiken kring att inte kunna uppfylla sin professionella roll på 

konsekvenser i form av arbetsrelaterad ohälsa, så som stress och oro. Detta eftersom det är när 

arbetet inte kan utföras på ett tillfredsställande sätt respondenterna upplever att tankar kring 

arbetet präglar livet utanför arbetsplatsen. I syfte att värna om individens välmående är detta 

ytterligare ett motiv till vikten av att arbetsgivare både uppmärksammar och kommer till rätta 

med de aspekter av arbetet som leder till låg arbetstillfredsställelse. 
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Studiens andra frågeställning behandlar vilken betydelse arbetstillfredsställelse har för valet av 

arbetsgivare. Respondenterna uppger att byta arbetsgivare från landstinget till ett 

bemanningsföretag och arbeta som inhyrd sjuksköterska främst skulle vara på grund av 

löneaspekten. Vidare framhåller de kollegor och trygghet som motiv till valet att stanna kvar 

hos landstinget. Studiens resultat visar att respondenterna i princip endast uppnår 

arbetstillfredsställelse genom kollegor, och att det finns en mängd andra faktorer vilka gör att 

de inte känner sig tillfredsställda. Därav kan arbetstillfredsställelse antas ha liten effekt på valet 

att lämna landstinget för annan arbetsgivare. Och andra sidan kan det sociala stödet från 

kollegor bedömas ha stor betydelse för respondenterna. Genom att både erhålla det emotionella 

stödet som benämns som direkt stöd, samt det indirekta som liknas fungerar som en slags buffert 

mellan arbetskrav och individuella förutsättningar (Eriksson, 1991), kan det sociala stödet antas 

vara så pass starkt att respondenterna lyckas balansera de höga arbetskraven och den låga 

egenkontrollen med ett starkt socialt stöd. Respondenterna uppger även trygghet som ett motiv 

till att stanna kvar hos landstinget. De refererar trygghet till sin fasta anställning, samt 

tryggheten i att veta avdelningens rutiner och vart saker och ting finns. Någonting de upplever 

skulle vara jobbigt att inte veta, om de skulle arbeta som bemanningssjuksköterska. Detta kan 

analyseras som att kontroll är viktigt för respondenterna. I förhållande till den låga grad kontroll 

som arbetet erbjuder de i stort, kan detta potentiellt tolkas som ett uttryck för att de vill och 

behöver hålla fast vid den kontroll de förfogar över. 

Det är trots allt intresseväckande huruvida respondenterna upplever deras arbetsförhållanden 

som otillfredsställande, och att de likväl väljer att stanna kvar och finna sig i situationen. I 

förhållande till att studiens respondenter innehar jämförelsevis kort yrkeserfarenhet, och är 

relativt unga kan ovanstående analyseras i enlighet med att deras tålamod till situationen 

möjligtvis kan brista med tiden. Samt att deras inställning förändras till följd av förändrad 

livssituation, där till exempel familj och barn kan antas spela en betydande roll för valet av 

arbetsgivare. I förlängningen kan detta potentiellt ge utslag i att de lämnar landstinget för 

bemanningsbranschen eller att de helt väljer att lämna professionen. I syfte att reducera 

personalomsättningen bör landstinget som arbetsgivare därav uppmärksamma 

arbetsförhållanden vilka upplevs som otillfredsställande, och sträva efter att förändra dessa. 

5.1 Slutsats 

Utifrån det presenterade resultatet kan ett antal slutsatser konstateras i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och problemområde. För det första kunde resultatet i stor utsträckning stödjas 

av Karasek och Theorells modell angående krav, kontroll och socialt stöd. Detta då resultatet 

ger uttryck för att det föreligger samband mellan arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd och 

upplevd arbetstillfredsställelse. För det andra kunde hindrande och främjande faktorer för 

arbetstillfredsställelse identifieras. Den gedigna mängd faktorer vilka identifierades som 

hindrande för arbetstillfredsställelse, gav å andra sidan uttryck för att inte direkt influera på 

valet att lämna landstinget som arbetsgivare. Därav kan arbetstillfredsställelse i denna studie 

inte identifieras ha en stark påverkan på valet av arbetsgivare. För det tredje och avslutningsvis 

kan resultatet tolkas som ett uttryck för att det starka sociala stöd från kollegor som föreligger, 

balanserar upp höga arbetskrav och låg egenkontroll. Detta kan potentiellt betraktas vara en 

bidragande faktor till att respondenterna både kan hantera arbetsförhållandena i stort, samt till 

att de väljer att stanna kvar på arbetsplatsen. 
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5.2 Förslag på vidare forskning 

Föreliggande studie har ämnat att skapa en djupare förståelse för landstingsanställda 

sjuksköterskors val av arbetsgivare med utgångspunkt i begreppet arbetstillfredsställelse. 

Studiens resultat har genererat i ett antal uppslag vilka kan bedömas vara intressanta för 

eventuell framtida forskning. I förhållande till att denna studie undersökt sjuksköterskor som 

både är relativt unga och har kort yrkeserfarenhet jämfört med många andra inom yrket, hade 

det varit intressant att undersöka huruvida resultatet kontrasterat sig genom att belysa en äldre 

och mer erfaren undersökningspopulation. En annan inriktning vad gäller framtida forskning 

som hade varit intressant att belysa är huruvida studiens respondenter upplever möjligheten till 

kompetensutveckling som liten. I relation till att lärande och kompetensutveckling är viktigt, i 

synnerhet inom välfärdsprofessionella yrkesgrupper finns i denna kontext intressanta 

infallsvinklar. Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka om det föreligger ett 

potentiellt samband mellan psykiskt tunga arbeten, så som sjuksköterskeyrket och skapandet av 

en stark gruppsammanhållning, gentemot andra branscher. Och i förlängningen om så 

föreligger, anledningen till detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Kön 

• Ålder 

• Antal år i yrket? (ev, följ upp med tidigare arbetsgivare/avdelningar, var/hur de jobbat) 

• Anledning till yrkesval? Kan du beskriva de viktigaste anledningarna till att du blev 

sjuksköterska? 

Tema – Arbetstillfredsställelse 

• Kan du beskriva hur du trivs med att arbeta som sjuksköterska? 

• Finns det någon aspekt som du anser är särskilt viktig för att du ska trivas på arbetet? 

- Utveckla gärna på vilket sätt/vad beror det på? 

• Vad är arbetsglädje för dig? 

• Kan du beskriva när du känner/upplever positiva känslor kopplade till ditt arbete? 

• Och tvärt om, kan du beskriva när du känner/upplever negativa känslor kopplade till ditt 

arbete? 

• Vilka faktorer/saker anser du är bidragande till låg arbetstillfredsställelse? 

• Kan du berätta om ett tillfälle då du känt låg arbetstillfredsställelse? dvs. negativa känslor 

kopplade till ditt arbete. 

- Hur kom det sig? 

Tema – Arbetsvillkor och arbetsmiljö 

• Beskriv din upplevelse av arbetsbelastningen. 

- Hinner du med alla arbetsuppgifter? om nej, varför inte?  

• Upplever du att arbetskraven är tydliga? 

- Har du en tydlig bild av din yrkesroll och dina arbetsuppgifter? 

• Upplever du att arbetsuppgifterna är för svåra och något som du skulle vilja och behöva 

ha mer kunskap för att utföra?  

• Upplever du att ditt arbete kan erbjuda dig de karriär- och utvecklingsmöjligheter som 

du önskar? 

- Om nej, på vilket sätt påverkar det din arbetstillfredsställelse? (positiva/negativa 

känslor för arbetet) 

• Anser/upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 

- Om ja, på vilket sätt? (t.ex. schema, raster, om det finns olika sätt att utföra arbetet 

på, kan du välja hur du ska göra det? Val av arbetsuppgifter) 

- Om nej, finns det några inom några speciella aspekter du skulle vilja ha ett större 

handlingsutrymme?  

• På vilket sätt upplever du att du får stöd i din yrkesroll?  

• Upplever du att du får uppskattning/feedback av ledning, chef, kollegor och patienter 

på det du gör? 

 



 

   
  

 

• Är det viktigt för dig att få uppskattning/feedback på det du gör? 

- Utveckla, varför/varför inte? 

- Hur påverkar dessa typer av erkännande din arbetstillfredsställelse? 

• Har lön någon betydelse för din arbetstillfredsställelse och i så fall på vilket sätt? 

Avslutande frågor 

• Om du övergripande får lyfta fram det som du anser är det bästa med ditt yrke, vad 

skulle det då vara? 

• Och om du sammanfattningsvis får lyfta fram det som du anser är det mest negativa, 

vad skulle det vara? 

• Har du någon gång funderat över att byta till att arbeta för ett bemanningsföretag som 

inhyrd sjuksköterska? 

- Utveckla gärna om det var vid någon speciell situation eller tillfälle. 

- Vilka är de främsta saker/faktorer som skulle påverka ditt val att byta och arbeta 

som bemanningsanställd sjuksköterska? 

- Finns det några särskilda saker/faktorer som får dig att stanna kvar hos landstinget 

som arbetsgivare? 

• Med den erfarenhet av yrket du har idag, och i dagsläget skulle få välja yrke, skulle det 

fortfarande vara sjuksköterska?  

• Finns det någonting annat som du skulle vilja lyfta fram eller något du känner att du 

skulle vilja tillägga? 

• Går det bra om jag återkommer till dig om jag har några övriga frågor eller funderingar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
  

Bilaga 2: Informantbrev 

Informantbrev 

Förfrågan om deltagande 

Hej! Jag heter Amanda Fräki och studerar min sista termin på Sociologiprogrammet på Luleå 

tekniska universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om 

arbetstillfredsställelse och val av arbetsgivare bland landstingsanställda sjuksköterskor. Det 

som kommer undersökas är därav vad som får dig att känna arbetstillfredsställelse. 

Med anledning av ovanstående tillfrågas du att delta i studien genom att medverka i en 

individuell intervju som beräknas ta cirka 40-60 minuter. Du väljer tid och plats för intervjun 

men den bör ske på en plats där vi kan prata ostört, förslagsvis vecka 16 eller 17. Ditt deltagande 

är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan någon motivering. 

Intervjuerna kommer att spelas in och största möjliga konfidentialitet eftersträvas i 

undersökningen vilket innebär att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så 

att det bara är åtkomligt för mig och ljudfilen kommer att raderas efter transkribering. I 

rapporteringen av resultatet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer. 

Vid ytterligare upplysningar eller om du har frågor eller funderingar kring undersökningen är 

du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning  

Amanda Fräki 

Fanny-amanda@hotmail.com 

070-xxxxxxx 

 

Handledare 
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