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Sammanfattning 

 

Sverige är ett land som är i framkant med väldigt mycket. Allt ifrån den senaste innovativa 

tekniken, till trygga arbetsreformer som gör att vi kan slå oss på bröstet som ett land med rik 

och trygg välfärd. Allt är dock inte choklad och rosor. Sjukvården som är en väldigt viktig del 

i vår välfärd kantas av nyheter om en ohållbar arbetsmiljö, för höga krav och en lön som inte 

alls lever upp till det arbetet som sjuksköterskor i den offentliga sektorn utför dagligen. Min 

uppsats kommer handla mycket om sjuksköterskor i den offentliga sektorns arbetssituation och 

undersöka vad det är som gör att sjuksköterskor ändå stannar inom yrket som det har valt. Den 

kommer även att undersöka de brister som yrket kan tänka sig att ha och om dessa brister är i 

linje med vad media uttalar sig om ovan. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom 

intervjuer för att undersöka vad verksamma sjuksköterskor inom offentlig sektor på avdelningar 

runt om i Sverige anser sig tycka om sin nuvarande arbetssituation. De kommer uttala sig om 

vad de tycker är viktigt för att de ska känna motivation och vad som är faktorer som får dem att 

tappa motivation till arbetet. Resultat kommer att visa att det är till viss del som media påstår i 

förhållande till arbetsmiljö och krav, men även andra faktorer visar sig ha stor betydelse för 

deras motivation. Faktorer som kollegor, ledarskap och samhällsansvar är något som studien 

lyfter som styrkor och direkt motivationshöjande för deltagarna i denna studie. Med bakgrund 

av ovan så blir en första slutsats att styrkorna för sjuksköterskor inom den offentliga sektorn är 

samhällsansvar, kollegor och ledarskap. En annan slutsats blir att bristerna landar i det som 

media rapporterar om - det vill säga, arbetsmiljö, bristande kontroll och höga krav. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

Det som motiverade till denna studie var debatten som inför valet 2018 präglades av livliga 

diskussioner och nyheter om hur sjukhus, vårdcentraler och andra landsting landet över ansågs 

ha en ohållbar arbetsmiljö med för högt ställda krav sett till de resurser som de hade att 

tillhandhålla. Den ohållbara arbetsmiljön bottnar bland annat i att det är för lite personal i 

förhållande till de uppgifter som måste hinnas med. Detta kan i sin tur leda till en påtagligt 

högre stress hos de verksamma sjuksköterskorna vilket både kan leda till en psykisk ohälsa och 

att patientsäkerheten tappar i kvalité. Detta eftersom att det helt enkelt är för många patienter 

och för långa vårdköer i förhållande till antalet sjuksköterskor. I en tidigare studie av Rudman 

et al. (2014, s 613) så beskrivs det hur den ökade nivån av stress och utbrändhet leder till att 

nyexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna yrket redan under deras första fem år inom yrket. 

Närmare bestämt dubbelt så många som de sjuksköterskor som verkat inom yrket mer än fem 

år. Efter fem år så överväger var femte sjuksköterska att lämna yrket (Rudman et al. 2014, s 

613).  

 

De högt ställda kraven, en känsla av otillräcklighet och brist på personal har lett till att många 

sjuksköterskor har valt att avsluta sina karriärer inom vården. I Region Halland exempelvis 

hade den sjätte september 2018 nästan etthundra sjuksköterskor valt att avsluta sina karriärer 

det senaste året och det fanns nästan 41 vakanser (Lundström 2018). I Torsby i Region 

Värmland så sa samtliga sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen vid sjukhuset i Torsby 

upp sig på grund av att de inte ansåg att de fick den lön för mödan som de ansåg sig förtjäna 

(Olsson, 2018). Bristen på kompetenta sjuksköterskor inom vården är på väg att bli, om den 

inte redan är, ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot den välfärd som vi har i Sverige.  

 

Bilden som målades upp i första stycket är långt ifrån en utopi eller nått idealsamhälle över 

huvud taget. Det är en oroväckande utveckling som vi är med om, men hur kommer det sig att 

inte alla sjuksköterskor tackar för sig, hänger upp sin bussarong på en krok och lämnar 

vårdyrket? Vad motiverar sjuksköterskor att stanna i sitt yrke? Och samtidigt att tycka om att 

gå till jobbet? Ligger det mer i det än vad 76 procent av Sveriges befolkning inför valet 2018 

ansåg var lösningen - att höja lönerna (Vårdförbundet 2018)? Ett antagande jag har inför denna 

studie är att det kan bero på sjuksköterskor inte anser att lönen är proportion med de krav som 

ställs på dem. Ett annat antagande är också att det ligger mer i det än vad lönespecifikationen 

visar för att få sjuksköterskan motiverad till att fortsätta att verka inom vård och omsorgen. 

Skälet till att denna studie blev till är för att se på vad det faktiskt är som motiverar 

sjuksköterskor att fortsätta inom det ack så viktiga yrket som är essentiellt för vår välfärd och 

överlevnad. Det jag hoppas studien ska bidra med är material för sjukhus, vårdcentraler och 

andra vård- och omsorgs-organisationer i hur de kan jobba med olika faktorer som bidrar till 

att motivera sjuksköterskor och annan vårdpersonal att stanna, utvecklas och att älska det dem 

gör.  
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1.2 Yrkesrollen Sjuksköterskan inom den offentliga vården  

Yrkesgruppen sjuksköterska är rätt unik på det sätt att det är en av få yrkesgrupper som tillhör 

en egen profession. För att ett yrke ska få utgöra en profession så är ett kännetecken att de som 

verkar inom det har ett eget kunskapsområde som ligger i grund till utövningen (Nolin 2008 

refererad i Swenurse 2009).  

 

Sjuksköterskor i Sverige har ett högt förtroende av allmänheten att ge bästa möjliga vård till 

den unika patienten. Detta medför att sjuksköterskan i sin roll har ett stort eget ansvar över sitt 

arbete och utför det ofta självständigt (Swenurse 2016). Sjuksköterska är ett så kallat reglerat 

yrke vilket innebär att enbart de som erhållit legitimation från socialstyrelsen får praktisera 

yrket (Socialstyrelsen 2019).  

Sjuksköterska som yrkesroll har förändrats med tiden. Rollen har starkt påverkats av 

kapitalismens framfart och rörelsen New Public Management (NPM). NPM handlade primärt 

om att ta in idéer från den privata sektorn för att öka konkurrensen och genom det få effektivare 

processer (Hood 1991 refererad i Renman 2013, s 28). Detta har lett till mer mätbara och hårda 

reformer som tagit inspiration från det vinstdrivande näringslivet. Dessa typer av reformer har 

vidare lett till att yrkesgrupper som sjuksköterskan har fått en förändring i sitt arbetssätt. Det 

tidigare byråkratiska och lite mer försiktiga arbetssättet som präglade den offentliga sektorn för 

att säkerställa exempelvis patientsäkerhet har bytts ut mot ett mer rationellt och effektiviserat 

arbetssätt (Barker 1993 refererad i McHugh et al. 2001, s 35). Det här sättet att arbeta har lett 

till en allmänt högre belastning på vårdpersonal i allmänhet och sjuksköterskan är inget 

undantag. Denna ”rationalisering” av vården med högre ställda krav kan i sin tur lett till 

utbrändhet, vilket i sin tur gjort att sjuksköterskor har valt att lämna yrket vilket kan ha i min 

mening föranlett oss mot den sjuksköterskebrist vi idag har i Sverige.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att skaffa en djupare förståelse om vad det är som motiverar offentligt anställda 

sjuksköterskor att stanna inom yrket som de en gång har valt. Studien kommer fokusera på tre 

delar inom motivationsramarna. Först och främst på adekvata motivationsteorier men även den 

Psykosociala arbetsmiljö och Ledarskapets påverkan kommer att tas hänsyn till. Syftet med 

studien är sedan konkretiserat ner till två frågeställningar. 

 

• Vad är styrkorna inom sjuksköterskornas arbetssituation? 

• Vad är bristerna inom sjuksköterskors arbetssituation? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer vidare behandla den teoretiska referensramen som genomgående kommer 

att avgränsa uppsatsen och beskriva de teorier som jag i studien kommer att pröva. Efterföljande 

avsnitt kommer behandla en metod-del där läsaren får ta del av hur jag gått tillväga i skapandet 

och utförandet av studien.  
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Efter metoden så kommer resultatet och analys att redogöras för. I det sista avsnittet kommer 

en kortare slutsats och diskussion över det resultat som studien har visat. Sist kommer det att 

presenteras mitt egna förslag på vidare forskning inom aktuellt ämne. 



2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitlet redogör jag för den teoretiska utgångspunkten som jag har haft i studien. Viktiga 

teorier som ligger i bakgrunden för studien kommer här att redogöras för. Det kommer även 

att förklaras för hur dessa teorier är adekvata i förhållande till studiens ändamål. 

 

2.1 Motivation och Arbete 

Att vara motiverad kan innebära att vara driven att utföra något (Ryan & Deci 2000, s 54). Dock 

likt många andra begrepp så finns ingen direkt vedertagen och allmänt accepterad definition av 

begreppet motivation. Enligt Nationalencyklopedin (2019) så är motivation en ”psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. 

Motivation är alltså en kognitiv process som väcker något i oss för att utföra egentligen vad 

som helst. Utan den kognitiva processen motivation så skulle vi nog inte kunna överleva som 

art. Hur vi blir motiverade går att beskriva som en intern process i våra huvuden som ställer 

belöning mot kostnaden. Hur mycket får det kosta att gå till arbetet? Är det i proportion med 

den belöning arbetet ger?  

 

Att gå till jobbet för att utföra ett arbete är inte helt okomplicerat, ändå så är det ofta en av de 

mest dominanta sysslorna i en vuxen persons liv. Ryan och Deci (2017, s 532) menar på att hur 

motiverade vi är beror på hur vi ser på vårt på arbetet. Vissa finner det utmanande och 

engagerande medan andra ser det som något som måste härdas ut för att exempelvis en 

betalning ska kunna erhållas. Arbetsgivaren bör sätta ett högt värde i att hålla sina medarbetare 

motiverade. En motiverad arbetare är en arbetare som känner värde i sitt arbete och en hög grad 

av arbetstillfredsställelse. Detta är essentiellt för att medarbetaren ska trivas och visa på lojalitet 

till sin arbetsgivare (Bengtsson & Berglund 2018, s 455 f). 

Graden och form av motivation kan skifta beroende på vem en är och vad en vill uppnå med 

beteendet.  

 

2.1.1 Teori X och Teori Y 

I nästan alla teorier om vad som motiverar människor i arbetet så redogörs det för explicita 

antaganden och implicita antaganden om vad som får människor att utföra ett arbete (Bengtsson 

& Berglund 2018, s 153). Dessa antaganden kopplas ihop med två olika kategorier av 

människor som motiveras av olika saker. Dessa kallas för Teori X och Teori Y (McGregor 1987 

refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 153).  

 

En individ från kategorin Teori X antas vara motiverad av yttre incitament. Yttre incitament i 

form av olika belöningar, status och tydliga mål som denna kan uppnå för nån form av 

erkännande (Thompson & McHugh 2002 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 153). En 

individ från kategori Y är mer intresserad och finner motivation i inre incitament. Exempel på 

inre incitament är befogenheter, ansvar, personlig utveckling och en känsla av att tillhöra något 

(Bengtsson & Berglund 2018, s 154). 
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Utifrån dessa två typer så kan den unika arbetstagaren motiveras i högre utsträckning av 

antingen yttre incitament eller inre incitament beroende på hur just denna ser på sitt arbete. 

Vidare teorier som kommer redogöras för nedan kommer att behandla båda delar. 

 

2.1.2 Maslows Behovsteori 

I början av denna teoretiska referensram så inleds den med Maslows behovsteori, även kallad 

hierarkitrappan, är högst relevant som en inledande modell för vidare redogörelse av motivation 

i arbete.  

 

Maslow (1987, s 56) menar att det finns olika grundbehov som han anser att vi människor måste 

uppfylla i en hierarkisk ordning, men oavsett om behoven befinner sig längre ner på trappan 

eller högre upp så måste dessa uppfyllas. Det ligger i människans natur. Dock beroende på vart 

i trappan behovet ligger så prioriteras detta behov över andra behov som ligger högre upp. De 

behoven som vi människor har är: Fysiologiska behov, Säkerhetsbehov, Kärleksbehov, 

Uppskattningsbehov och självförverkligande (Maslow 1987, s 56 f). 

 

Här nedan följer en redogörelse om Maslows behovstrappa med de olika stegen i kronologisk 

ordning med det mest primära behovet först. I varje trappsteg så kommer det även exemplifieras 

hur behoven kan komma att visa sig i arbetslivet och hur de kan komma att påverka 

motivationen hos arbetstagaren.  

 

Maslows behovstrappa (Maslow 1987, kap 2): 

 

1. Längst ner på trappan så beskriver Maslow det Fysiologiska behovet. Exempel på 

Fysiologiska behov är hunger, törst och sömn. Sådana grundbehov som måste 

tillfredsställas1 för att vi ska fungera som människor och inte falla ihop. Detta behovet 

är det som måste tillfredsställas först. Exempel på hur detta behov visar sig i arbetslivet 

kan vara tillfredsställande arbetslokaler med redskap och arbetssätt som är ergonomiska. 

Även tillfredsställande ljud- och ljusnivå hamnar under det Fysiologiska behovet 

(Goodman 1968, s 51). 

 

Vidare menar Maslow att om något annat behov högre upp i trappan behöver 

tillfredsställas när även detta behov behöver tillfredsställas – så går detta behov först. 

När detta behov är fyllt så går vi naturligt vidare i vår strävan till optimalt tillstånd till 

nästa behov. 

 

2. På nästa trappsteg finner vi Säkerhetsbehovet. För att människan ska uppfylla detta 

behov så måste vi känna oss trygga. Människan ska vara fri från ångest, rädsla och ska 

                                                 
1 Jag har valt att inte ge nån definitiv utsaga på vad som är ”tillfredsställelse” för den unika människan då jag 

anser detta vara en subjektiv upplevelse av något. 
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känna att den har en trygg struktur kring sig. Detta behovet handlar också om att vara 

trygg sin sociala kontext och med människor runt omkring sig och över sig. Hur detta 

visar sig i arbetslivet kan handla om att känna anställningstrygghet med trygga 

förmåner, så som försäkringar om nått skulle hända (Goodman 1968, s 52). 

 

3. Kärleksbehovet handlar om att ha nära och bra relationer med familj, vänner och 

kollegor runt sig som en kan ge sin tillit till och att få tillit tillbaka. Att känna tillhörighet 

bland vänner och kollegor är också av vikt (Goodman 1968, s 52). När det här behovet 

behöver tillfredsställas så strävar individen efter relationer med andra.  

 

4. I princip alla människor världen över har nått typ av behov av bekräftelse och 

erkännande. Att få sitt beteende eller agerande bekräftat av andra genom antingen ord 

eller gester. Detta behovet kallas för Uppskattningsbehovet. Det ligger mer i det än 

enbart bekräftelse i behovet. Behovet handlar även att känna sig kompetent, stark och 

att känna prestige eller status. Om dessa behov bekräftas så ökar individens 

självförtroende. 

 

5. Längst upp på trappan finner vi det självförverkligande behovet. Hit når vi när alla 

behoven nedan är tillfredsställda. Maslow menar att när vi når hit så kan det infinna sig 

en känsla av rastlöshet och stagnerande. Det är här individen börjar leta sig mot nya 

utmaningar om den känner att sin nuvarande situation inte stimulerar nog. På arbetet så 

är detta behov tillfredsställt om individens nuvarande position är i linje med sitt eget 

självförverkligande. Att individen ser ett mervärde i det denne gör och att det leder dit 

den vill. Oberoende hur den unike individen väljer att självförverkliga sig så måste 

enligt Maslow de första behoven i trappan vara täckta först. 

 

Maslows behovsteori är välkänd världen över vid studier och diskussion om motivation. Det är 

en väldigt enkel och grundläggande teori som är lätt att applicera och modifiera efter det som 

studien vill mäta. Kritik har dock lyfts att teorin är kanske för enkel och tenderar att utgå ifrån 

att det inte är större individuella skillnader mellan olika människor. Att världen är mer komplex 

än vad Maslow menar och att behovstrappan kan skifta mellan människor (Sjöberg 1999). Det 

är dock trots detta en god första grundsten i denna studie för att första hur uppfyllande av 

sjuksköterskans grundbehov bidrar till att denne stannar på arbetsplatsen. 

 

2.1.3 Hertzbergs tvåfaktorsteori 

En ytterligare teori om vad det är som gör att den unika individen finner motivation och 

arbetstillfredsställelse är Hertzbergs tvåfaktorsteori. Då Maslow mer fokuserar på våra 

grundläggande behov och hur dessa motiverar oss så väljer Hertzberg (1966 refererad i 

Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f) att grovt dela in behoven i motivations- och 

hygienfaktorer. De två faktorerna utgör alltså motivation och hygien där hygienfaktorer är yttre 

faktorer så som lön, arbetsmiljö och anställningstrygghet medans motivationsfaktorerna 
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handlar mer om inre motivation som exempelvis arbetsinnehåll. 

 

Jag har valt denna teorin eftersom att den belyser mer konkreta faktorer som kan komma att 

påverka sjuksköterskans arbetstillfredsställelse istället för helhetsbilden som Maslows 

behovstrappa mer fokuserar på (Herzbergs, et al. 2002, s 6). Teorin finner jag högst adekvat för 

studiens syfte för att få en mer konkretisering av motivationsfaktorer och hygienfaktorer och 

dess direkta och indirekta påverkan på sjuksköterskans motivation att stanna på arbetsplatsen. 

 

Här nedan kommer en redogörelse på exempel av motivations- och hygienfaktorer enligt 

Herzberg: 

Hygienfaktorer (Herzbergs, et al. 2002, s 44 ff). 

- Lön. Den ekonomiska ersättningen som en anställd erhåller för sin prestation gentemot 

företaget. Om ingen lön eller för låg lön betalas ut så kan arbetstillfredsställelsen 

påverkas. 

 

- Erkännande belöning. En belöning eller en fördel som erkänner ett visst resultat eller 

bedrift som individen har nått. För att denna ska bli applicerbar så ska individen vara 

medveten om att prestationen är betingad med belöningen.  

 

- Arbetskamrater. Hur väl individen integrerar med sina närmsta kollegor och 

medarbetare. Hur individen värderar sina kollegor och chefer. 

 

- Arbetsledningen. Beroende på hur väl individen bemöter sin överordnad och annan i 

arbetsledarspositions direktiv och sätt att arbeta på så kan detta komma att påverka 

motivationen positivt eller negativt.  

 

- Arbetsvillkor. Huruvida arbetsmiljön anses vara tillfredsställande eller ej kan detta 

påverka motivationen. Detta gäller både den fysiska arbetsmiljön, så som ljus och ljud 

samt den psykosociala arbetsmiljön, så som arbetsbelastning och god kommunikation.   

 

- Familjelivets inverkan på arbetet. Beroende på till vilken utsträckning arbetet 

påverkar fritiden negativt eller positivt så kan detta ha inverkan på motivationen. 

Exempelvis om en arbetstagare tvingas flytta geografisk position inom sitt arbete så kan 

detta påverka familjen antingen negativt eller positivt och kan där med sedan påverka 

motivationen.  

 

- Status. Om en individ får en ny tjusig titel eller annan förmån som förknippas med 

status och prestige så kan detta komma att påverka motivationen till arbetet.  
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- Anställningstrygghet. Beroende på hur tryggt individen sitter i båten så kan detta 

påverka dennes motivation. En låg anställningstrygghet kan ge mindre motivation, likt 

en hög anställningstrygghet kan öka motivationen.  

Hygienfaktorer menar Herzberg (1966 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f) inte 

kan skapa arbetstillfredsställelse, men de bidrar till att förhindra att motivationen till arbetet 

hämmas och otillfredsställelse till arbete skapas. Hygienfaktorerna kan enbart leda till en 

acceptabel nivå av arbetstillfredsställelse. För att individen ska motiveras till att göra det där 

lilla extra så behövs motivationsfaktorer (Granberg 2011, s 752 f). 

Motivationsfaktorer (Herzbergs, et al. 2002, s 44 ff). 

- Prestation. Att lyckas med ett arbete och att vara nöjd med det resultat som 

åstadkommit kan generera motivation. Kan också minska motivation om utsatt mål inte 

uppnås eller om prestationen på något sätt hämmas. 

 

- Utvecklingsmöjligheter. Huruvida individen har möjlighet att växa och utvecklas inom 

sitt yrke eller inte så påverkar detta motivationen.  

 

- Ansvar. Beroende på hur mycket ansvar och kontroll som ges till individen så påverkar 

det motivationen. Ansvar behöver inte vara ett steg upp i hierarkin och ökad status, om 

det ska ligga inom motivationsfaktorer så handlar det mer om informellt ansvar som 

tilldelas en individ som kan och vill hantera det.  

 

- Arbetsgivarens policys. Beroende på om arbetsgivarens policys och värderingar är i 

linje med den anställdes så påverkar detta motivationen. En arbetstagare kan lättare 

känna sig motiverad om denne stolt kan identifiera sig med sin arbetsgivare.  

 

- Arbetsinnehållet. Om den anställde är tillfredsställt eller ej med sina arbetsuppgifter 

eller om det utmanar på en rimlig nivå så påverkar detta den slutgiltiga 

arbetstillfredsställelsen.  

Till skillnad från hygienfaktorerna som benämndes ovan så tillstår motivationsfaktorerna med 

en högre motivation och arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna berör mer den inre 

motivationen i arbetet och arbetets innehåll vilket bidrar mer till en långvarig 

arbetstillfredsställelse (Bengtsson & Berglund 2018, s 457). Granberg (2011, s 752) menar att 

för att organisationer ska öka sin effektivitet och arbetstillfredsställelse hos sina medarbetare så 

är det motivationsfaktorerna som måste vara det centrala. Dock så menar han vidare att 

hygienfaktorerna även dem måste tas till hänsyn för att inte riskera medarbetarnas missnöje. 

 

Kritik av Herzbergs tvåfaktorsteori har genom åren redogjorts för. Bland annat så menas det att 

teorin inte ser till den generella motivationen hos den unika individen. Huruvida motivations- 

och hygienfaktorerna bidrar till att individen i slutet av dagen innehar arbetstillfredsställelse 
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eller ej (House & Wigdor 1967, s 373). 

 

Det har även ifrågasätts om Herzbergs teori fortfarande går att applicera i dagens arbetsliv 

eftersom att sättet vi ser på arbete har förändrats sedan teorin skapades. Vidare menas det att 

urvalet vid skapandet av teorin inte har varit generaliserbart på alla yrkeskategorier då Herzberg 

byggde den utifrån undersökning av tjänstemän (Granberg 2011, s 753). Dock kan det vidare 

argumenteras att även arbetare idag har utvecklats och kan ställa liknande krav som tjänstemän 

på motivations- och hygienfaktorer (Granberg 2011, s 753).  

 

2.1.4 Self Determination Theory (SDT) och dennes uppdelning 

En annan teori om hur den unika individen finner motivation till att utföra något eller innehar 

en avsaknad av motivation till något är Self Determination theory (SDT). SDT fokuserar på 

individens självbestämmande och vikten av att känna frihet och kontroll över sitt arbete är 

centrala för att motiveras och utvecklas (Sheldon et al. 2003, s 5). Ryan och Deci (2000, s 55) 

menar att det är två tydliga skildringar av motivation beroende på vad syftet med handlingen 

eller beteendet är. Dem delar upp det i inre- respektive yttre motivation där den inre 

motivationen är mer orienterad till det genuina och äkta intresset av att utföra något. Den yttre 

motivationen handlar mer om att utföra något för ett uppnått resultat (Ryan & Deci 2000, s 55).  

      

SDT kan lätt påminna om Herzbergs tvåfaktorsteori där hygienfaktorerna likställs med den yttre 

motivationen och motivationsfaktorerna påminner om den inre motivationen. Det som dock 

skiljer dessa åt och varför teorin bör vara med för studiens syfte är Ryan och Decis redogörelse 

för deras teori. De menar att till skillnad från andra teorier där motivationsfaktorer som kommer 

utifrån enbart kan göra jobbet mer outhärdligt så menar dem att SDT visar på annorlunda. 

Vidare menar dem att den yttre motivation kan komma att påverka vissa typer av människor till 

lika hög grad av motivation – om inte i vissa fall högre grad – än den inre motivationen (Ryan 

& Deci 2000, s 55 f). Vidare menar Ryan och Deci att vi människor är mer komplexa och att 

allt inte är svart eller vitt. Att vi inte motiveras av antingen inre- eller yttre motivation beroende 

på exempelvis vilken uppgift vi ska genomföra. 

 

Inre motivation – Self Determination Theory 

Den inre motivation är definierad enligt Ryan & Deci (2000, s 56) som en aktivitet som en utför 

för den inre njutningen av exempelvis utmaningen eller utvecklingen av att utföra aktiviteten 

oberoende till resultatet eller konsekvensen av detta.  

 

Teorin om den inre motivationen grundar sig i att vi människor redan från födseln är naturligt 

nyfikna och utforskande varelser som alltid strävar efter att lära oss mer. Denna kognitiva 

utveckling ligger i grund till vår överlevnad som art. Det är den inre motivationen som 

motiverar oss till att vara de nyfikna och utforskande varelser vi är (Ryan & Deci 2000, s 56). 
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Den inre motivationen menar Ryan & Deci (2000, s 56) att vi ofta hittar i relationen mellan 

individen och uppgiften. Vidare menar dem att beroende på hur uppgiften är i linje eller inte 

med vad vi finner njutning i så skiftar vår inre motivation mot denna.  

 

Ryan och Deci (2000, s 57 f) menar att det finns tre psykologiska faktorer som direkt påverkar 

den inre motivationen. 

 

- Kompetens. Huruvida den unika individen känner att den har den rätta kompetensen 

att utföra en uppgift. Hur individen kan känna sig kompetens kan införlivas genom 

stimulerande utmaningar, positiv feedback och att inte få nedsättande kritik från andra.  

 

- Autonomi. Frihet och kontroll över sitt arbete. För att kompetensen ska bidra till inre 

motivation så måste autonomin inför detta finnas med i ekvationen enligt Deci och 

Ryan.  

 

- Social samhörighet. Likt kompetens inte fungerar utan autonomi, så fungerar inte 

kompetens och autonomi i lika hög grad om inte den sociala kontexten tillåter individen 

att känna sig kompetent och att denna har hög kontroll över sitt arbete. 

 

Yttre motivation – Self Determination Theory 

Att den inre motivationen är viktigt är enligt Ryan och Deci viktigt, men precis som det 

redogjorts för ovan så finns det sådant som en unika individen måste hitta vid det yttre för att 

finna motivation inför det (Ryan & Deci 2000, s 60). Vidare menar dem att i exempelvis skolan 

så motiveras elever oftare av den yttre motivationen, det vill säga förstärkelse av goda betyg 

eller för att slippa repressalier av besvikna föräldrar eller lärare. Även det sociala ansvaret och 

upprätthållning av bilden av att vara en god medmänniska är exempel på yttre motivation (Ryan 

& Deci 2000, s 60). Denna typ av yttre faktor kan ofta motivera personer till att exempelvis 

arbeta som sjuksköterska i den offentliga sektorn. 

 

Den yttre motivationen är mer orienterad till resultatet än till prestationen där konsekvensen av 

ett handlande sätts i fokus. Ryan och Deci (2000, s 60) menar att individen som utför något på 

grund av yttre motivation vet vad eller kan gissa sig till som väntar efter utförandet.  

 

Ryan och Deci (2000, s 60 ff) beskriver fyra faktorer för yttre motivation som alla kan komma 

att påverka den inre motivationen. De fyra faktorerna redogörs för i kronologisk ordning efter 

minst påverkade av den inre motivationen till den mest påverkande av den inre motivationen. 

 

- Externa regleringar. Detta är beteenden som är utformade för att tillfredsställa ett 

externt behov eller för att erhålla en belöning som den unika individen vet är betingad 

med efterfrågat beteende eller handling. Här infinner det sig en låg grad av kontroll och 

låg känsla av självbestämmande. Det externa behovet sätter regleringen (Ryan & Deci 
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2000, s 61 f). 

 

- Introjicerande regleringar. Är snarlik den externa regleringen, men här finner vi 

regleringarna internt. Individen utför handlingen eller beteendet för att slippa känna 

exempelvis ångest eller skam. Det kan också vara för att känna självförtroende eller 

mening med livet (Ryan & Deci 2000, s 62). 

 

- Identifikation. Vid detta stadiet så börjar individen att känna sig mer autonom. 

Individen definierar sig själv med de handlingar som den utför och är tillfreds med 

beteendet. Denne börjar inte längre känna att den tvingas till något, utan denne har 

kommit mer tillfreds med det hela (Ryan & Deci 2000, s 62). 

 

- Integrerade regleringar. Integrerade regleringar är den mest självbestämmande och 

autonoma form av yttre motivation. När individen når hit så är den fullt tillfreds med de 

regleringar som finns och trivs att arbeta under dessa premisser. Individen känner inte 

att den måste uppoffra någonting för sitt agerande, utan den fria viljan lyser med stark 

närvaro (Ryan & Deci 2000, s 62). 

 

Även om SDT primärt handlar om faktorerna inre- och yttre motivation så finns det en tredje 

faktor som inte får glömmas vid. Amotivation som är ett begrepp utformat av Ryan och Deci 

som innebär att individen har bristfället eller ingen motivation till att utföra något 

(Psykologiguiden 2018). Amotivation skapas när individen inte känner något värde, inte 

innehar kompetensen eller saknar tro att resultatet kommer vara tillfredsställande genom 

efterfrågad handling (Ryan & Deci 2000, s 61).  

 

SDT är involverad i studien för att fungera lite som en motpol mot Herzberg tvåfaktorsteori. 

Då Herzberg (1966 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f) menar att yttre faktorer 

(hygienfaktorer) enbart leder till en uthärdlig arbetstillfredsställelse så visar SDT på att dessa 

faktorer leder desto längre och bidrar till en större del av sjuksköterskans anledning att stanna. 

 

2.1.5 Public Service Motivation (PSM) 

För att få en bredare och en mer rättvis bild om vad som motiverar offentligt anställda 

sjuksköterskor så behövdes de tas in ett ytterligare perspektiv i redogörelsen för motivation. 

Detta för att få en ytterligare förklaring till varför den unika sjuksköterskan håller sig motiverad 

och väljer att fortsätta utöva yrket. Allt för ofta så bottnar befintliga motivationsteorier i den 

privata sektorns intressen och att det utifrån dessa generaliserar att arbetstagare oberoende till 

offentlig eller privat sektor motiveras av samma incitament (Schepers et al. 2005, s 193). I en 

studie av Wittmer (1991 refererad i Schepers et al. 2005, s 193 f) så visades det att offentligt 

anställda ansågs att det var mer motiverande att tjänstgöra för allmänheten än att erhålla en bra 

lön.  
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När den offentliga sektorn reformerades i samband med New Public Managements framfart så 

började det ses över teorier om motivation i den offentliga sektorn. Hur de offentligt anställda 

skulle hållas motiverade när det blev mer fokus på hur offentliga organisationer styrdes istället 

för varför de styrdes som de gjorde (Park & Word 2012, s 711). 

 

När det pratas om motivation i den offentliga sektorn så går det inte att undgå Public Service 

Motivation (PSM). PSM är en unik typ av inre motivation som visar sig framförallt i den 

offentliga sektorn där de inre värdena motiverar personalen i den offentliga sektorn mer än de 

yttre värden - så som lön, status och erkännande - som är vanligare i den privata sektorn. Teorin 

grundar sig i att offentligt anställda känner ett högt socialt värde samt en högre medmänsklighet 

än anställda i den privata sektorn (Perry et al. refererad i Park & Word 2012, s 710).   

 

För att koppla Public Service Motivation till yrkesrollen sjuksköterska så används Schepers et 

al. (2005, s 202) studie om hur anställda i den offentliga sektorn är motiverade. Detta för att 

förankra teorin mer i den yrkesgrupp som studien undersöker. Schepers et al. (2005, s 202) är 

transparenta i teorins koppling till att mäta sjuksköterskors motivation då organisationen ofta 

kan anses vara likvärdig den privata sektorn med sin hierarkiska organisationsstruktur. Vidare 

menar dem dock att arbetsmiljön för sjuksköterskan är så pass annorlunda, där relationen 

mellan vårdare och patient värdesätts på ett annat sätt, vilket leder till högre krav på empati 

(Schepers et al. 2005, s 202).  

 

En arbetssituation som kräver en högre grad av empati och medkännande för sitt arbete kan ha 

direkt och indirekt påverkan på den psykosociala arbetsmiljön vilket kan i sin tur leda till 

motivationsutmaningar.  

      

2.2 Psykosociala arbetsmiljön 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar alla de sociala relationer individen har på arbetet, så 

som chefer, medarbetare och kunder. Den innehåller också arbetsbelastningen och hur 

verksamheten är organiserad utifrån människors behov av kontroll (Bengtsson & Berglund 

2018, s 432).  Ett antagande är att om den psykosociala arbetsmiljön inte tas hänsyn till så kan 

detta leda till överstressade och utslitna medarbetare som både kan leta sig vidare till andra 

branscher och i värsta fall, tvingas sjukskriva sig.  

 

Stress kan som tidigare benämnt leda till utbrändhet, men stress är inte enbart ett ont omen, om 

det likt allt annat – portioneras i rimliga mängder. En hanterbar stress i kombination med en 

lust att utföra något kan vara stimulerande för arbetstagaren och bidra till en högre motivation 

(Granberg 2011, s 660).  

 

Karaseks och Theorell (1990, s 32) menar att om den unika individen har en grad av stress som 

är i balans med den kontroll över arbetet som denne innehar så kan detta leda till en ökad 

motivation till att utvecklas. 
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2.2.1 Krav och kontrollmodell 

Karaseks krav och kontrollmodell är en modell som ska belysa hur två faktorer inom 

arbetstillfredsställelse förhåller sig till varandra hur dessa bidrar till arbetstillfredsställelse. 

Dessa två faktorer är egenkontroll över arbetet och mängden krav utifrån som individen anser 

att denne har i sin yrkesroll (Granberg 2011, s 662). 

 

Egenkontrollen handlar primärt om hur mycket självbestämmande och kontroll individen har 

över sin arbetssituation. Enligt Bengtsson och Berglund (2018, s 433 f) så väljer Karasek att 

dela upp egenkontrollen i två delar:  

 

Den ena delen är arbetets kvalifikationsgrad som behandlar individens möjlighet att visa vad 

denne kan, att få utlopp för sina förvärvade kvalifikationer gentemot det arbete som ska utföras. 

Kvalifikationsgrad handlar också om individens möjlighet att utvecklas och att lära sig nya 

saker på arbetet. Den andra delen är i vilken grad individen känner att denne har inflytande i 

sin arbetssituation. Att denne själv får välja hur arbetet prioriteras och utförs. 

 

Kravet handlar om de krav som ställs på individen att utföra något och pressen denne känner 

med det. Kraven kan delas upp i två typer. Den ena typen är de fysiska krav som en individ kan 

känna. Exempelvis att känna krav på att behöva lyfta ergonomiskt eller andra krav som är en 

variabel utifrån rådande arbetsmiljö.  

 

Den andra typen av krav är de psykiska krav som ställs på individen. Dessa psykiska krav kan 

visa sig genom pressade deadlines, för hög arbetsbelastning, via chefer eller att arbetet är 

monotont (Bengtsson & Berglund 2018, s 433). 

 

Modellens olika typer av arbete (Karasek & Theorell 1990, s 31–37): 

 

Jobb med hög anspänning. När individen känner att kraven utifrån är ohälsosamma och att 

denne känner att den inte har kontroll över sin situation så anser Karasek och Theorell att 

individen hamnar här. Här har individen ofta inget högre självbestämmande över sin 

arbetssituation och denne får finnas sig i att de fysiska och psykiska kraven som får bestämma 

hur arbetet ska utföras, vilken takt det ska utföras i och vad som ska prioriteras. I denna typ av 

arbete så är det inte helt ovanligt att individen kan drabbas av psykiska sjukdomar så som 

överansträngningar, ångest, depression och kanske tillslut väljer att lämna yrket.  

 

Aktiva jobb. Bland de aktiva jobben så hittar vi individer som har högra krav på sig, men som 

ändå innehar en hög kontroll och självbestämmande över sin arbetssituation. Ett typexempel på 

individer som befinner sig här så kan vi hitta professionella atleter. Professionella atleter har 

ofta höga krav på sig från coachen, publiken, sponsorer etc. men de har ofta full kontroll i hur 

dem vill uppnå dessa krav. Det är upp till dem hur dem vill införliva dessa krav eller ej. De 

individer som har en arbetssituation som är i linje med det aktiva jobbet mår ofta väldigt bra 

och balanserar krav utifrån mot sin kontroll på ett tillfredsställande sätt.  
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Avspända jobb. De avspända jobben tillhandhåller en hög grad av kontroll till individen i 

kombination med en låg grad av krav. Vid första anblick så låter denna typ av arbete som det 

mest optimala med inga större krav och högt självbestämmande. Denna typ av arbete dock kan 

även den påverka arbetstillfredsställelsen negativt. Med inga större krav så stagnerar 

utvecklingen av individen och denne kan känna en viss hopplöshet och amotivation till slut. 

Det har dock visats att individer med dessa typer av arbete är allmänt lyckligare och mår 

generellt ganska bra. Det hör inte heller till ovanligheten att individer som är utbrända på grund 

av tidigare jobb med hög anspänning hamnar här för återhämtning och rehabilitering. Detta för 

att komma tillbaka till fullvärdig arbetsprestation 

 

Passiva jobb. Genom att ha ett passivt jobb så uppfattar individen inga större krav på sig men 

samtidigt så kan denne inte anse att en vidare hög egenkontroll eller självbestämmande finns 

heller. Detta kan i många fall leda till att individen helt tappar motivationen till arbete och har 

svårt att känna sig behövd. Att inneha ett passivt arbete kan även leda till psykiska besvär på 

grund av känslan att inte bidra till nån form av välfärd eller resultat. 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Karasek & Theorell 1990, s 32 

 

Vidareutvecklingen av krav- och kontrollmodellen 

Jeff Johnson (1989, 1991 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 433) har sedan 

vidareutvecklat krav- och kontrollmodellen genom att ha applicerat det sociala stödets inverkan 

på arbetstillfredsställelsen. Vidare menar han att det sociala stödet som kan visa sig genom 

grupptillhörighet bland kollegor, att känna sig behövd och omtyckt och få feedback. Det sociala 

stödet kan antingen visa sig av arbetsledare, kollegor eller kunder/patienter. Det är tänkt att det 

sociala stödet ska fungera som ett komplement till krav och egenkontrollen (Bengtsson & 

Berglund 2018, s 433 f). Med det menar en att vid exempelvis hög arbetsbelastning så kan ett 

gott socialt stöd från exempelvis chefer och kollegor bidra till att arbetstillfredsställelsen ändå 

fortfarande kan anses vara tillfredsställande hos sjuksköterskan. Detta är även essentiellt för 

motivationen hos den unika sjuksköterskan. Här nedan finnes den reviderade modellen för krav, 

kontroll och sociala stöd som denna studie kommer att utgå ifrån. 
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Figur 2. 

 

Källa: (Johnson 1991 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 434) 

 

 

2.3 Ledarskap 

Ledarskap tas med i denna studie för att konkretisera ner det som tidigare teorier redan snuddat 

vid. Att ett gott socialt stöd från en ledare som tillhandhåller ett öppet klimat med tydliga 

direktiv, feedback, erhållande och med personlig utveckling i åtanke är högst relevant till att 

sjuksköterskan ska finna fortsatt motivation till att stanna på arbetsplatsen. 

 

2.3.1 Ledarskap vs chefskap 

Att vara en ledare behöver inte självverkande innebära att en är en chef, lika väl som en chef 

inte alltid kan anses vara en ledare. Många är överens om att chef är en formell position som 

kommer med en anställning, medans en ledare är en informell position som bygger på relationer 

mellan dem som känner sig ledda av denne (Granberg 2011, s 581). Ledarskapet menar 

Northouse (2004 refererad i Granberg, s 580) är en process och inte ett personlighetsdrag hos 

någon. Den här processen utgår i att ledaren har goda relationer med sin följare. 

 

Med detta i baktanken så är det inte skrivet i sten att en formell chef är god ledare. Då ledare 

inte är en formell position så är det inget som kan förändras över en natt. En god ledare värnar 

om sina relationer och har genom relationsutbytet utvecklas processen ledarskap i berörd grupp. 

Där av detta så är det inte helt orimligt att anta att det finns en del chefer som inte är goda 

ledare. 

 

2.3.2 Management By Objectices (MBO) 

En teori som är adekvat för att mäta ledarskapets betydelse i den offentliga sektorn är 

Management By Objectives (MBO). MBO växte fram i början av 1900-talet och har använts 

av framgångsrika näringslivsaktörer så som General Motors. Idag är dock MBO vanligare i den 
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offentliga sektorn (Drucker 1976, s 12). Den offentliga sektorn till skillnad från den privata 

sektorn har en annan komplexitet vad gäller målstyrning och mätbara resultat. Den privata 

sektorn har ofta som regel att vara vinstdrivande och har lättare att sätta mål och delmål efter 

företagets ekonomiska situation. Den offentliga sektorn som ska tjäna allmänheten och verka 

för dem har inte samma ekonomiska press och ska i slutet av dagen endast fungera, vilket gör 

det svårare att mäta prestation och målsättning (Drucker 1976, s 12 f). På grund av detta kan 

det finnas problem att bibehålla motivationen upp eftersom att kan infinna sig en känsla av 

mållöshet, att en enbart arbetar utan att uppnå något.  

 

MBO kan definieras som ett sätt att mäta prestationen i arbetet som utförs mot gemensamt 

uppsatta mål som är satta i samråd med de anställda och hur varje individ vet vad deras bidrag 

till målet är (Odiorne 1965 refererad i Greenwood 1981, s 225) 

 

Drucker (1976, s 16) menar att tre element måste tas till hänsyn till för att organisationens 

MBO-arbete ska fungera: 

 

Övervägande av verksamhet. Att med jämna mellanrum stanna upp och reflektera över hur 

verksamheten är uppbyggd och fungerar. Om något inte är fullt fungerande så bör det planeras 

om hur verksamheten fås på rätt väg igen genom mål och delmål. 

 

Specifika mål och strategier. Att sätta mål för individ och verksamhet som bottnar i de 

resurser, kompetens och medarbetare som finns i verksamheten. Planen måste vara förankrad 

och realistisk för att den ska anses gälla. 

 

Mätbarhet. Hur verksamheten mäter, bedömer och erkänner de prestationer som görs på 

arbetsplatsen.  

 

MBO är också ifrågasatts i tidigare studier. Kondrasuk (1981, s 425) menar att det saknas 

empiriskt belägg på vilka omständigheter som måste gälla för att MBO ska anses vara en 

effektiv motivationsfaktor. Vidare menar Kondrasuk (1981, s 425 f) att experter anser att MBO-

studier kan behövas utföras på längre sikt för att öka träffsäkerheten i studien och att 

reliabilteten kan ifrågasättas då det lämnar mycket på ledarna i hur de implementerar teorin i 

sin verksamhet.  



3. Metod 

 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för hur jag har gått tillväga i studien. Kapitlet 

kommer även att redogöra för vilka som deltagit i undersökning, hur urvalet gjordes, vilken 

teknik som användes och vilka etiska förhållningssätt det har tagit hänsyn till. Även 

intervjumallen kommer att förklaras närmare. 

 

3.1 Val av Metod 

Studiens syfte är som benämnt i början av texten att skaffa en djupare förståelse om vad det är 

som motiverar offentligt anställda sjuksköterskor att stanna inom yrket som de en gång har valt. 

Syftet bröts sedan ner och konkretiserades ner till två frågeställningar. 

 

- Vad är styrkorna inom sjuksköterskornas arbetssituation? 

- Vad är bristerna inom sjuksköterskors arbetssituation? 

 

Valet av datainsamlingsteknik grundade sig i syftet och frågeställningarna i denna studie. Med 

bakgrund till detta så ansåg att en kvalitativ metod med intervjuer var den mest lämpliga 

tekniken för studiens ändamål. Detta eftersom jag ville få en mer djupare och fylligare bild av 

respondentens tankar om motivation samt för att få en djupare förståelse om hur olika faktorer 

påverkar arbetstillfredsställelsen (Patel & Davidson 2011, s 83 f). Med en kvalitativ studie så 

möjliggörs även det faktum att jag kunde få en ökad uppfattning om den unika respondenten 

och i det sammanhang som denne befann sig (Holme & Solvang 1997, s 79).  

 

Det har dock inte varit självklart att jag skulle använda mig av kvalitativa intervjuer. En 

kvantitativ studie hade givit studien ett större bredd där flera respondenters uppfattning av 

arbetstillfredsställelse hade kunnat beaktas. Jag hade även haft större möjlighet att uttala mig i 

mer generella termer om motiverande faktorer via statistiska generaliseringar av populationen 

(Holme & Solvang 1997, s 80). Dock så anser jag att motivation är något relativt komplex och 

behöver förklaras verbalt av respondenten. Detta för att få en djupare förståelse om individens 

vardag och hur denne reagerar vid olika frågor. Människans sätt att svara tas inte i beaktning 

vid en kvantitativ studie som primärt fokuserar på statistiska bearbetningar (Patel & Davidson 

2011, s 13 f). 

 

Jag använde mig av kvalitativa intervjuer med en lägre grad av strukturering. Att ha en låg grad 

av strukturering innebär att intervjuaren skapar ett klimat där respondenten fritt kan tolka och 

välja hur denne vill svara på frågorna (Patel & Davidson 2011, s 75). Under intervjun så ställdes 

frågorna på ett semistrukturerat sätt. Detta innebar att intervjuaren bestämde innan vilka ämnen 

som skulle behandlas men att respondenten själv fick formulera sina svar. Frågorna var satta 

innan, men hade inga krav på vilken ordning dessa skulle ställas. Ordningen av frågorna fick 

bestämmas av respondentens svar och vad intervjuaren ansågs vara applicerbart utifrån det 

(Patel & Davidson 2011, s 81 f).  
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3.2 Förförståelse 

En persons förförståelse är det som finns med hos personen inför exempelvis en intervju. Det 

som en redan vet eller tros sig veta om respondenten sen innan. Detta kan direkt påverka hur 

intervjuaren angriper och prioriterar de frågar som ställs eftersom att intervjuaren kan tro sig 

redan veta vart problematiken sitter (Holme & Solvang 1997, s 151). Intervjuaren behövde 

tänka på att syftet med intervjun var att studera - inte bekräfta. 

 

Jag anser att det kan höra till vanligheten att sjuksköterskan som yrkesgrupp lyfts i media som 

en yrkesgrupp som det är väldigt synd om. Med detta menar jag att sjuksköterskan, främst i 

primärvården, ofta målas upp som en pressad kår som slits ut och tärs på. Min egen förförståelse 

är mycket i linje med det som beskrivits ovan, jag kan dock argumentera för att min 

förförståelse är mer positiv och inte lika anklagande. Jag är förstådd med att det är ett pressat 

yrke där proportionen mellan medel och mål kanske inte alltid är helt optimal. Jag går dock in 

med bilden av att det är i grund och botten en stolt yrkeskår som jag hoppas och tror vet om sin 

vikt i vårt samhälle.  

 

Med bakgrund till det så var det viktigt inför och under intervjun att jag gick in med en objektiv 

och öppen inställning till hur den skulle genomföras och inte lät mig påverkas av min 

förförståelse. 

 

3.3 Forskningsansats 

Vid varje studie så är ofta målet att skapa en teori om något eller någon som kan vara applicerbar 

och så nära den verkliga kontexten som möjligt. För att skapa en teori så behövs nån form av 

material som är hämtat ur verkligheten. Detta material kallas för ”empiri” (Patel & Davidson 

2011, s 23). För att få ut en färdigbakad teori så finns det tre metoder för att presentera relationen 

mellan teori och empiri. Dessa kallas för deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson 

2011, s 23).  

 

Studien har i sin forskningsansats låtit sig inspireras av en abduktiv forskningsansats. Detta 

innebär att studien utgått ifrån redan färdiga teorier som sedan prövats empiriskt genom formen 

kvalitativ intervju. Datan, det vill säga det empiriska materialet, har sedan placerats i relation 

till de redan befintliga teorierna för att utveckla teorin ytterligare. Studien har alltså haft en 

växelverkan mellan deduktion och induktion (Patel & Davidson 2011, s 24). 

 

Om studien skulle inspirerats av en deduktiv forskningsansats så innebär det att forskaren utgår 

från en redan befintlig teori om det som ska undersökas. Att en företeelse eller ett fenomen 

förklaras av forskaren genom en redan förekommande teori (Patel & Davidson 2011, s 23). På 

andra sidan så hittar vi den induktiva forskningsansatsen. Om studien har inspirerats av denna 

ansats så hade studien utgått i det empiriska underlaget och från detta bildar sig en teori om det 

studerande fenomenet. Det brukar sägas att forskaren tar ”upptäckandets väg” (Patel & 

Davidson 2011, s 23).  
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Studiens metod har även inspirerats av Corbin och Strauss som menar att varje teori grundar 

sig i den empiriska data som samlas in. Vidare menar dem att teorin inte är utgångspunkten, 

utan den är en process som utvecklas gemensamt med verkligheten som analyseras (Holme & 

Solvang 1997, s 57). Grounded Theory som dem kallar teorin var adekvat i denna studie för att 

inte fastna för mycket i redan utvecklade teorier. Risken med att vara för låst till befintlig teori 

kunde inneburit att frågorna riktades mot just redan denna teori. Detta blev trots detta en 

utmaning genom hela intervjutillfället. 

 

3.4 Intervjumall 

Studien har som tidigare benämnt använt sig av en kvalitativ metod med semi-strukturerade 

intervjuer för att samla in det empiriska materialet för studiens ändamål. I utformandet av 

intervjumallen så användes inte ett standardiserat frågeformulär. Detta för att intervjun inte 

skulle styras för mycket av intervjuaren i utförandet (Holme & Solvang 1997, s 100). Jag ville 

samtidigt minimera riskerna att frågorna blev för slutna och mer riktade åt ett kvantitativt håll 

där jag inte kunde förse respondenterna med intervjuklimat som öppnade upp för dialog och 

svar åt det öppnare hållet. 

 

Intervjumallen skulle till största möjliga mån tillhandhålla ett klimat där respondenten är direkt 

avgörande för kvalitén på intervjun och där dennes tankar i högsta grad styr intervjuns 

inriktning (Holme & Solvang 1997, s 100 f). Det som tillhandhålls i intervjun är de ämnen och 

faktorer som studien, utifrån teoretisk utgångpunkt, ska genomsyras till färdiga frågor till 

respondenten. I utformningen av mallen så hade jag med mig att frågorna inte behöver ställas i 

den ordningsföljd som de var nedskrivna. Jag gick även in med vetskapen om att följdfrågor 

mer ofta än sällan behövdes ställas för att det kvalitativa materialet som behövdes skulle 

erhållas. Det var även en balansgång mellan vilka områden frågorna skulle täcka och hur 

frågorna ställdes (Holme & Solvang 1997, s 101). Jag behövde också ha med mig att under 

intervju-tillfället så kan det komma upp saker som material som kommer kräva att jag tillfälligt 

eventuellt måste frångå min mall, men för att sedan kunna styra tillbaka intervjun på rätt spår 

(Holme & Solvang 1997, s 101).  

 

I det praktiska utformandet av mallen så var operationalisering av de teoretiska 

utgångspunkterna ett viktigt moment. Att operationalisera innebär att det görs en översättning 

från den teoretiska utgångspunkten studien innehar till en intervju-fråga (Patel & Davidson 

2011, s 54). Att operationaliseringen går rätt till är ett kritiskt moment och det är av stor vikt 

att teorin direkt genomsyrar frågorna i intervjumallen. Frågorna måste ha en så pass stark 

koppling till teorin att studien får svar på det som studien vill ha svar på (Holme & Solvang 

1997, s 160). 

 

I min intervjumall så började jag med att dela upp studiens olika teoretiska utgångspunkter i 

olika delar. Varje del fick sedan en kort redogörelse för vad teorin innebär. Jag plockade sedan 

ut viktiga nyckelord ur varje teori för göra det enklare för mig att koppla den slutgiltiga frågan 

till min ursprungliga teori. Detta kallas för den teoretiska kodningen och innebär att teori 
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översätts till kod-ord som är i linje med de frågor som sedan formuleras (Aspers 2011, s 168 f). 

Frågorna formulerades sedan. 

 

Figur 3.  

Utdrag ur intervjumall (Resterande mall finnes i slutet av texten under Figur 5.) 

 

 

3.5 Urval 

Hur urvalet går till i en undersökning påverkar ofta utfallet i en studie. Vid kvantitativa studier 

är urvalet av större vikt då syftet ofta är att göra statistiska och generaliserande slutsatser. Då 

denna studie är av kvalitativ karaktär och med en djupare förståelse över det fenomen som 

studeras så är det väsentlig för studiens syfte att urvalet behöver vara till vis mån strategiskt 

(Holme & Solvang 1997, s 101).  

 

Urvalet till denna studie gjordes systematiskt efter förutbestämde kriterier som var redogjorda 

för i studien (Holme & Solvang 1997, s 101). Kriterier som behövdes fyllas av respondenten 

var innehavande av titeln sjuksköterska och att denna var offentligt anställd. Detta då syftet var 

att undersöka vad som motiverar offentligt anställda sjuksköterskor att stanna inom yrket. Jag 

använde mig då alltså av ett urval som inte var baserad på slumpmässiga grunder, detta kallas 

för ett icke-sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997, s 183).  

 

Urvalet gick till som så att förfrågan om deltagande i studien skickades ut via mail. Individerna 

som nåddes av mailet fick då kontakta mig om de ville delta och hur de ville delta. Detta 

tillvägagångssätt kan lika ett ”urval genom självselektion” som är en version av 

tillfällighetsurval som innebär att individen själv tar kontakt med studieledaren om denne 

önskar delta (Holme & Solvang 1997, s 183). Jag är dock medveten om att detta kan leda till 

svaren som gavs av varje unik respondent kan vara missvisande i förhållande till resten av 

sjuksköterska-kåren då det finns risk med dem som vill delta att de planmässigt avviket från 

den generella bild som finns om fenomenet (Holme & Solvang 1997, s 101). Urvalet gick även 

till som sådant att vänner som arbetar som sjuksköterska inom offentlig sektor frågade runt på 

Teori Definition Kod Fråga 

Public Service 

Motivation 

Teori om motivation 

till att verka i den 

offentliga sektorn 

istället för den mer 

ofta ekonomiskt 

fördelaktiga privata 

sektorn. 

• Medkännande 

• Samhällsansvar 

• Sociala arbeten 

• Offentlig sektor 

• Bidrag till 

allmänheten 

- Hur ser du på att 

jobba inom 

offentlig sektor? 

- Varför inte privat 

sektor? 

- Hur känner du med 

att inne ha ett 

samhällsansvar? 

- Hur ser du på att 

inneha ett socialt 

arbete? 
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arbetsplatsen för att få respondenter att vara med i studien. Detta går att likna vid ett urval av 

”tillgänglig grupp” då dessa var tillgängliga för mig för min studie (Patel & Davidson 2011, s 

59) 

 

3.6 Genomförande 

Jag märkte ganska snabbt att den semi-strukturerade intervjun var rätt metodval. En för 

strukturerad intervju kan mycket väl ha lett till en signifikant lägre öppenhet med en lägre grad 

av kvalitet på materialet. Intervjun var en så kallad respondentintervju där respondenten är själv 

delaktig i det fenomen eller omständighet som studien syftade på att undersöka (Patel & 

Davidson 2011, s 104). 

 

För att hedra samtyckeskravet (Vetenskapsrådet) så fick respondenterna själva vara med och 

bestämma och påverka deras deltagande i studien. Detta ledde till att intervjuerna genomfördes 

på olika sätt. Intervjuerna genomfördes i ett av fallen på arbetsplatsen i samband med dennes 

arbetspass, i andra fall via videosamtal, telefonsamtal och även hemma hos respondenten.  

 

3.7 Analysen av data 

Det var sex stycken respondenter som intervjuades under olika former som redogjordes för i 

kapitel 3.6. Längden på intervjuerna varierade med allt ifrån 25 minuter till 40 minuter, men de 

flesta landade på cirka 30 minuter.  

 

När intervjuerna hade genomförts så påbörjades transkriberingen av materialet. Jag valde att 

själv transkribera samtliga intervjuer. Detta då det var jag som genomförde samtliga intervjuer 

och var ensam med att fånga respondentens sinnesstämning samt graden av engagemang i de 

olika ämnena som intervjun behandlade.  

 

När intervjuerna var transkriberade så kodades detta med en Grounded Theory-inspirerad 

metod. Företrädare till Grounded Theory menar att empirin föregås teorin genom en induktiv 

process. Med det menas att all teori grundar sig i nån form av empirisk botten och genom analys 

av empirin så byggs teorier (Aspers 2011, s 32). Då studien enbart låter sig inspireras av Ground 

Theory i sin behandling av datan så finner jag det inte oproblematiskt med att denna studie 

utgår ifrån en befintlig teori i sitt sätt att angripa empirin.  

 

Med behandling av data så menar jag hur materialet från intervjuerna har kodats. I kapitel 3.4 

så redogjorde jag kort för den teoretiska kodningen. När materialet sedan var insamlat kunde 

alltså det induktiva koderna hämtas som sedan kunde utgöra resultatet. Att koda induktivt 

innebär att, utifrån respondenternas svar, så kategoriseras detta med en etikett (Aspers 2011, s 

169). Detta går sedan att jämföras med både teori och andra respondenters upplevelse. Här 

nedan kommer exempel på hur detta kunde se ut. 
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Figur 4. 

Intervjufråga Respondentens svar Kod 

Hur är en bra chef? Jaa, det är en väldigt stor 

fråga, det första man tänker 

på är att en chef som går att 

få tag på liksom, som som 

svarar i telefon, mail och som 

är tillgänglig…  

Ledarskap 

Vill du ha specifika mål att 

jobba efter? 

Jag tror det, […] för då kan 

man liksom säga att jag 

arbetat med dem här målen 

och därför förtjänar jag en 

högre lön eller mindre 

arbetstid eller det man nu vill 

ha.  

Målstyrning, motivation 

 

Jag valde att dokumentera samtliga respondenters svar i samma dokument för att lätt kunna 

jämföra svaren med varandra utifrån vilken etikett som kodning hade givit svaret. Utifrån de 

etiketter som respondenternas svar fick så kunde jag utläsa vissa återkommande etiketter som 

sedan fick spela en huvudroll i resultatet och analysen. Dessa var: Kontroll, Krav, Socialt stöd, 

Lön, Ledarskap, Arbetsmiljö och Samhällsnytta. Dessa kommer att redogöras för ytterligare 

under Resultat och Analys. 

 

3.8 Reliabilitet och Validitet 

Hur det bestäms huruvida en studies reliabilitet är hög eller låg så utgås det ifrån hur studien är 

genomförd och hur noggrant materialet utifrån intervjuerna är bearbetat. Det bör ligga i varje 

studies intresse att ha en så hög reliabilitet som möjligt (Holme & Solvang 1997, s 163). En 

tumregel vid en undersökning av hög reliabilitet är inom den kvantitativa metoden att det ska 

kunna gå att repetera studien och få liknande resultat (Patel & Davidson 2011, s 105 f). Inom 

den kvalitativa metoden är det dock lite annorlunda då det inte går att räkna med att vid 

exempelvis en intervju att samma svar ska fås två gånger av respondenten. Det hör inte till 

ovanligheten att respondenten kan ha bytt åsikt under tidens gång. Istället fokuseras det mer på 

hur det essentiella i den situationen som forskaren vill undersöka. Detta kan sedan visas på flera 

sätt, men ämnet som frågan är menad att beröra ska beröras (Patel & Davidson 2011, s 106).   

 

Respondenterna i studien fick inför intervjun information om syftet med studien och på så sätt 

så kunde dem forma sina svar åt syftets håll. Om exempelvis inte syftet med studien hade 

redogjorts för innan så anser jag att risken funnits att viss problematik kunde ha infunnit sig 

med att fånga det som studien villa undersöka. Studiens reliabilitet utmanades även i de olika 

sätt som intervjuerna genomfördes då de tillfällen när det var över telefon inte gav mig 

möjlighet att följa respondenternas ansiktsuttryck vid olika frågor. 
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En studies validitet är ofta direkt påverkad av studiens reliabilitet. En studies validitet är 

beroende av det som studien är avsedd att mäta och om den metod som valts undersöker just 

det (Holme & Solvang 1997, s 163). Att en studie har en hög reliabilitet ger dock inga 

förutsättningar för att studien ska direkt ha en hög validitet. Sättet att bearbeta material kan vara 

hur tillförlitligt som helst, men om det inte är i linje med studiens syfte och frågeställningen så 

blir det per automatik en lägre validitet (Holme & Solvang 1997, s 167). För att en studie ska 

ha en hög validitet så måste forskaren ha gjort en noggrann och eftertänksam operationalisering 

av den teorin som studien utgått ifrån (Holme & Solvang 1997, s 167). Studien måste även 

anses vara av hög kvalité och att den fångar innebörden av det som den är ämnad att studera 

(Patel & Davidsson 2011, s 105).  

 

Utifrån studiens resultat så anser jag att studien innehar trots en bristande reliabilitet inneha en 

relativt god validitet i hur frågorna har operationaliserats utifrån den teoretiska ramar som 

studien innehar. Detta syntes framförallt i det stadie där respondenternas svar skulle kodas för 

att sedan kopplas tillbaka till. Detta anser jag gick att utläsa genom den kodning som låg i grund 

till det resultat som presenteras i kapitel fyra. Det är från detta faktum jag utgår ifrån i min 

redogörelse för studiens relativt goda validitet. Att studien mäter det som den faktiskt gör 

utifrån de teorier som studien avgränsas till. 

 

3.9 Etiska regler och riktlinjer 

Vid varje studie med människor involverade så finns det potentiella risker med det etiska 

perspektivet. Ur varje humanitär forskning så ska respekten ligga som utgångspunkt. I en studie 

eller ett forskningsprojekt så ska inte människan betraktas som ett medel för att uppnå studiens 

syfte. Den unika individens personliga integritet måste beaktas, tystnadsplikten måste tas på 

allvar och individen får inte luras delta på falska grunder samt inte heller tvingas till deltagande 

(Holme & Solvang 1997, s 32). För att dessa premisser ska tas full hänsyn till så har 

vetenskapsrådet utformat fyra grundkrav på etiska bestämmelser som varje studie ska hedra i 

sitt genomförande och resultat (Vetenskapsrådet). 

 

Informationskravet  

Informationskravet har som grundregel att informera respondenten om villkor och 

förutsättningar för dennes deltagande. Denne ska även informeras om att deltagandet i studien 

är helt frivilligt och att denne kan avbryta sin medverkan när som helst i studien. Respondenten 

ska informeras om eventuella obehag eller liknande som kan uppkomma i studien 

(Vetenskapsrådet). I denna studie hedrades informationskravet att individen fick information 

om detta i förfrågan om deltagande. Detta förklarades sedan närmare under tillfället för 

intervjun. 

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste få respondentens samtycke om att delta i 

studien. Om respondenten är under 15 år så måste även samtycke från vårdnadshavare 
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inhämtas. Respondenten ska även få bestämma över de villkor som ska gälla för dennes 

medverkan och ska kunna avbryta studien om denne känner att dessa villkor inte hedras. 

Respondenten har även rätt till att i efterhand få material om denne stryket om denne skulle 

begära så. Respondenten får inte heller utsättas för påtryckningar eller annat som sätter denna i 

beroendeställning till forskaren (Vetenskapsrådet). I denna studie så togs samtyckeskravet till 

hänsyn genom att individen själva bestämma över sitt deltagande i studien och under vilka 

premisser deltagandet skulle gälla. Där av detta så hölls intervjuer efter individens möjligheter 

att delta.  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens uppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet ifrån att andra utifrån studien ska kunna komma åt dessa. Forskare som måste 

ur studiens syfte ha tillgång till sådana uppgifter ska behandla dessa med tystnadsplikt. Med 

konfidentialitetskravet och tystnadsplikten så är även syftet att det till största möjliga mån inte 

ska kunna gå att identifiera eller knyta ann uppgifter till enskilda individer (Vetenskapsrådet). 

Att studien skulle hållas med största möjliga konfidentialitet och tystnadsplikt fick 

respondenten information om redan i förfrågan om deltagandet, men även detta förklarades åter 

igen under tillfället för intervjun. Det förklarades att inga namn eller annat som går att förknippa 

med respondenten kommer att redogöras för i studien. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som lämnar till forskaren ska enbart verka för studiens 

syfte. Uppgifter som lämnar i studiens syfte får inte nyttja för individer utifrån studien, så som 

företag eller myndigheter (Vetenskapsrådet). I början av intervjun så förklarades syftet till 

varför jag gör denna studie och vad det är tänkt att nyttan ska bli. Respondenten fick även 

förfrågan om denne ville ta del av studien i efterhand om denne skulle vilja. Det förklarades 

även att det enbart är jag som kommer ta del av uppgifter som lämnas i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultat och Analys 

 

I detta kapitlet så kommer jag att redogöra för resultat av studien. Respondenternas svar i 

intervjuerna kommer att redogöras för och analyseras till de teorier som låg i bakgrund för 

utformningen av intervjumallen. Materialet från intervjuerna kommer att delas upp i 

kategorier utifrån respondenternas uppfattning om begreppet Motivation. Sist kommer 

resultatet och analysen att kort sammanfattas för att sammansvetsa de olika underrubrikerna. 

 

4.1 Resultat och Analys 

Studiens syfte är att undersöka vad det är som motiverar offentligt anställda sjuksköterskor att 

stanna inom yrket som de en gång har valt. Syftet konkretiserades sedan ner i två 

frågeställningar: 

 

• Vad är styrkorna i sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation? 

• Vad är bristerna i sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation? 

 

Efter att ha bearbetat och analyserat materialet från intervjuerna så kommer här nedan en 

redogörelse för resultatet och hur jag valt att analysera det utifrån den teoretiska referensramen. 

 

4.1.1 Bristen av Kontroll 

Under sökandet av att få ett grepp om sjuksköterskors arbetssituation så var ett återkommande 

ämne sjuksköterskors resonemang om bristen på kontroll och hur detta påverkar deras 

motivation negativt. I tidigare studie av Rudman et al. (2014, s 613) så är kontroll en av många 

faktorer som kan lindra faktorer som höga arbetskrav och bristande evenemang. Individens 

behov av kontroll finner vi också högst upp i Maslows behovstrappa och handlar om att 

självförverkliga oss och inte stagnera. Kontroll är också en av de inre motivationsfaktorerna 

som finnes i Self Determination Theory (Ryan och Deci 2000, s 57 f). 

Respondenterna i vår studie hade vitt skilda resonemang om hur de såg på sin kontroll över sin 

arbetssituation och olika typer av upplevelse eller inställning av graden av kontroll. Den första 

respondenten som hade jobbat 10 år på en akutmottagning uttryckte sig så här över sin grad av 

kontroll: 

 

Näääj man kan väll säga att jag har, jag kan kontrollera det jag gör, men jag kan inte kontrollera nått 

annat i princip.  Jag kan liksom, jag kan inte 100% kontrollera det jag gör också, […] vi har massa 

verktyg men det räcker inte till det vi har, dem resurserna vi har. Och då känner man ingen kontroll 

och det är ganska påfrestande. (Linda, 34 år) 

 

En annan respondent med ett liknande arbete på en akutmottagning som verkat två år inom 

yrket resonerade så här över sin möjlighet att kontrollera sin situation i sitt arbete:  
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Det är väldigt svårt att förutse, som sagt ena timmen kan det vara väldigt lugnt och sen 10 min senare 

så smäller det. Kontroll har man, men det kan ju blir övermäktigt, givetvis. Och då gäller det att veta 

vad man ska prioritera. Och det lär man sig efter tiden, det är inte så lätt för någon som är ny här på 

akuten att veta eller ha den erfarenheten vad som är det viktigaste. (Calle, 29 år) 

 

En annan av respondenterna med enbart ett år inom yrket beskriver sin kontroll mer åt ett håll 

som är mer hjälplöst betingat, att det nästan går att rikta mot, vad jag tolkar det som, nått form 

av systemfel i hur vården är upplagd: 

 

Jamen det är det, det blir nästan mer och mer. Det kommer uppifrån nya liksom restriktioner och 

direktiv från våra chefers chefer att vi ska göra på nya sätt. Så det blir med administrativt att sitta 

vid datorn och fylla i protokoll och sånt. Allt ska bara bockas av, så ibland känns det nästan som att 

vi gör många saker bara för statistikens skull och lägger tid på det som man egentligen skulle kunna 

lägga på patienten. Nu ska vi fylla i att den här personen har vart här och det måste fyllas i här så 

vår verksamhet kan följa upp det. Sen måste vi fylla i det på datorn för det är statistik till ett annat 

program. Det är mycket sånt som man gör bara för att. (Lotta 26 år) 

 

Att detta är väldigt typiskt just inom den offentliga sektorn stämmer nästa respondent in på i 

sitt resonemang om hur just landstingens organisation är uppbyggd. Respondenten resonerar så 

här angående hur hon ser på den offentliga sektorn i stort och hur detta hämmar den egna 

kontrollen:  

 

Eh jag tycker att när man jobbar i landstinget så har man väldigt lite inflytande, det är inte bara att 

man inte har ett vinstintresse utan man har mindre inflytande. Det är en så stor organisation och en 

person är så himla liten i organisationen. Så även om du ser massa fel och brister så kan du aldrig 

göra nått åt det. Hur mycket förbättringsförslag du kommer med. Hur mycket du än sliter så kan du 

aldrig göra det bättre. (Pia, 50 år) 

 

Vidare resonerade Pia om hur just hon såg på kontrollen i sitt eget arbetsinnehåll och dess 

upplägg på frågan om vad som hon hade kontroll över: ”Ja, vad vi ska äta till middag kanske. 

Det är ingenting som direkt påverkar patienten ur en vårdsynpunkt liksom”. 

 

Att denna upplevelse gäller större delen av yrkesgruppen sjuksköterskor aktar jag mig för att 

uttala mig om då detta inte på något sätt ger uppskov till något sådant. I intervjun med en 

respondent från en annan akutmottagning så resonerade hon på detta sätt över kontrollen i 

arbetet när jag frågade hur hon vill ha sin grad av kontroll. Här uttrycktes det till skillnad från 

de tidigare respondenterna som något betryggande och som kan bidra till arbetstillfredsställelse. 

Johanna berättar:  

 

Både och, det är väldigt skönt att ha riktlinjer i hur vi jobbar med vissa saker då. Och det är skönt 

att ha det i ryggen, men sen vill du ändå lägga upp jobbet självständigt. Det gillar jag. […] Jag tyckte 

ändå jag kunde påverka ganska mycket faktiskt. (Johanna 27 år) 
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Respondenternas redogörelser skiljer sig mellan varandra. Jag tycks ändå kunna utläsa ur 

respondenternas svar att den offentliga sektorn är mer ofta än sällan toppstyrd. Detta kan lämna 

väldigt lite kontroll till de som arbetar längst ner i golvet och motivationsfaktorn autonomi är 

där av hämmad. Att sjuksköterskor kan känna en lägre grad av kontroll kan vara en produkt av 

att sjukvården rent generellt har mycket regler och riktlinjer i hur vården ska utföras. Dessa 

externa regleringar påverkar individens arbetssituation, när det på förhand redan vet hur denne 

ska utföra något med låg grad av självbestämmande enligt Ryan och Deci (2000, s 61 f) Det 

blir även mer problematiskt när den låga kontrollen kombineras med för höga krav. 

 

4.1.2 Bristen av kontroll i samband med högt ställda krav 

Att ha höga krav i sin arbetsroll kombinerat med en låg grad av kontroll över situationen och 

kan leda till utbrändhet. Att inneha för höga krav i förhållande till kontroll och resurser är utifrån 

respondenternas förklaring nästan en gemensam nämnare i deras arbetssituation. Så här 

resonerade Linda om sina krav i arbetet: 

 

Nej det som är grejen är att det finns inget tak, att bero på att man inte kan kontrollera, för det kan 

inte vår arbetsgivare heller göra. Jag menar, om det är nått specialfall och du vet man kanske har 30 

patienter som är medicinakuta, som är väldigt mycket på så få personal, […] sen blir det väldigt 

påfrestande för personalen, […] det ställs ju krav på oss att vi ska ta hand om patienten på ett 

optimalt, på ett tryggt och bra sätt oavsett hur det ser ut, vilket blir väldigt svårt att upprätthålla, det 

blir ju naturligtvis inte lika bra vård när det är 30 patienter som är i behov. (Linda, 34 år) 

 

Precis som jag var inne på så kan för högt ställda krav bidra till stress. Precis som krav så kan 

lite stress bidra till en anställds amotivation, men vid för mycket så kan bägaren lätt rinna över. 

Så här resonerar en annan sjuksköterska vidare om hur denne såg på de krav som ställs på denne 

och hur det ibland kan rinna över: 

 

Alltså man har ju en hög puls när man är här. Så är det. Sen så går det upp och ner som sagt, ena 

stunden så kan man slappna av lite mer men sen så blir det stressigt igen. Det finns de dagar då det 

är för mycket helt enkelt. Har det vart en dag där det har vart mycket larm, mycket patienter som 

kommer in, övermäktigt. Då är du trött när du kommer hem helt enkelt och ska du sedan upp och 

dagen efter att göra ett nytt pass så får du inte många timmars sömn. Då ska du ändå komma ner i 

varv när du kommer hem och har kanske en lång sträcka till jobbet. Så stressen finns ju där. (Calle, 

29 år) 

 

Vidare så resonerar Calle om hur han ser på just stressen på sin arbetsplats och jämför sig själv 

med sina kollegor: 

 

Jag kan jobba i den här stressen, men det finns dem som är mycket äldre och jag tycker det är synd 

att det ska vara ett sånt jävla stresspåslag och så på äldre och unga att vi ska behöva slita för 10 

personer. Det saknas personal helt enkelt. (Calle, 29 år) 
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Krav i arbetet kommer ofta uppifrån och ibland från chefers chefer. Vilket jag kan tolka som 

att det är något som är väldigt vanligt i stora organisationer som landstinget ändå är. Dessa 

chefer som kommer med dessa direktiv kanske inte riktigt förstår arbetsbördan på golvet precis 

som en sjuksköterska resonerar här nedan:  

 

…sen tycker jag ledningen kan vara väldigt oförstående. Ehm på psyk så kunde man prata med 

ledning för att få stöttning och hjälp och öka bemanning men då fick man väldigt ofta noll respons. 

(Johanna, 27 år) 

 

Liselott berättar om hur hon ser vad hon kallar en ”tornado-effekt”, att på grund av höga krav 

och ohälsosam arbetsbelastning så väljer många att lämna yrket och lämnar mycket till dem 

som faktiskt väljer att stanna. Med ”tornado-effekt” så menar att hon att något så litet som att 

en sjuksköterska väljer att lämna i förtid kan leda till att de som är kvar får en högre 

arbetsbelastning. Detta leder sedan till att vårdenheten får ta in bemanningspersonal som kostar 

mycket pengar. Detta leder i sin tur till att det inte går att göra något åt sjuksköterskors löner 

eftersom att pengarna är slut. Liselott berättar: 

 

Det här blir en tornado-effekt eftersom att man har ont om sjuksköterskor så blir det ju en större 

stress för dem som är kvar och man blir tvungen att hyra in bemanningspersonal eh som dranerar 

stället på pengar, så dem som jobbar fast inte kan få högre lön. (Liselott, 43 år) 

 

Respondenterna tycks vara relativt överens om att kraven inte alltid är i proportion med arbetet 

som utförs. Att det begärs mycket och att sjuksköterskor behandlas som någon form av, vad jag 

tolkar det som, en ”slit och släng-funktion”. Detta kan, i min mening, leda till att det på längre 

sikt kan leda till utbrändhet. 

 

Att individen känner utbrändhet hittas i det lägsta trappsteget och som, vad jag tolkar det som, 

en del i det fysiologiska behovet i Maslows behovstrappa (1987, s 56) och som jag tolkar som 

att individen sätter hälsan först och främst i sin tillvaro. Där av detta så kan det bero på att 

sjuksköterskan lämnar yrket för att det behovet inte fylls till en tillfredsställd nivå. Utbrändhet 

har i tidigare studiet visat ha ett samband med att sjuksköterskor generellt har lämnat yrket i 

förtid (Rudman et al. 2014, s 613). 

 

Det finns dock faktorer som kan bidra till att lätta höga krav och låg egenkontroll och det är 

den sociala samhörigheten på arbetsplatsen (Bengtsson & Berglund 2018, s 433 f). 

 

4.1.3 Vikten av ett tillfredsställande Socialt stöd på arbetsplatsen 

Att ha ett gott socialt stöd från kollegor, chefer och andra människor som är i direkt och indirekt 

kontakt med ens arbetsliv anser jag vara av stor vikt. Jag anser att goda relationer är viktigt 

oavsett yrke och inte just inom sjukvården. Ett gott socialt stöd kan dock hämma den negativa 
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effekten av högt ställda krav och brist på kontroll över sin arbetssituation enligt Jeff Johnson 

(1989, 1991 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 433). Dock menar Herzberg att kollegor 

som är en hygienfaktor enbart kan förhindra att motivation hämmas helt. Kollegor kan aldrig 

skapa arbetstillfredsställelse (1966 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f). Så här 

resonerade en av respondenterna om sin relation mellan upplevd stress och kollegor: 

 

… alltså man kan ju uppleva mycket stress när de är hög arbetsbelastning, men samtidigt så är det 

ju de jobbet vi utför väldigt roligt när det funkar bra så är det jättebra och vi har mycket god relation, 

får mycket energi från patienter och kollegor sådär. Det tycker jag är bra. (Linda, 34 år) 

 

En annan av respondenterna stämde in och utvecklade resonemanget om att det inte bara är av 

vikt att ha gott socialt stöd. En annan viktig del är kommunikationen och lagarbetet i sig, att det 

ska funka och att oklarheter inte ska finnas. Så här resonerade Calle över hur han såg på 

kontrollen och vikten av hans sociala stöd i sitt arbete: 

 

Det är olika ärenden. Ehm å, läkarna rycker tag i en, men det är otroligt viktigt med lagarbetet. 

Läkarna, ambulans, undersköterskor, sjuksköterskor, man måste kunna prata ihop sig om vad som 

är viktigast just nu liksom. Att ta den som är svårast sjuka först och sen går vidare där ifrån. (Calle, 

29 år) 

 

Även Pia stämde in på Calles resonemang och menar på att det är viktigare att en kommunicerar 

och inte hur en kommunicerar: 

 

A, det är klart det är viktigt. Det är viktigt att man kan kommunicera med varandra. Att man inte, 

man kan tycka olika, man kan ryka ihop om saker men man måste kunna prata om det och bli sams 

sen. Vi är olika och tycker olika. Men man måste kunna våga säga vad man tycker och ändå kunna 

vara vänner sen. (Pia, 50 år) 

 

Vikten av kollegor stämmer även Lotta in på och argumenterar för att det är essentiellt, om inte 

det mest essentiella för hennes upplevelse av motivation i sitt arbetet: 

 

Det är nog nått av de viktigaste, dem gångerna jag inte kommer överens med nån, […] Dem 

gångerna har jag känt att jag vill byta jobb. […] Så att ja, det är jätteviktigt. Skulle jag inte trivas 

med kollegorna så skulle jag nog inte trivas med mitt arbete. (Lotta, 26 år) 

 

Generellt genom intervjuerna tycker att jag fick en bild av att kollegor, social samhörighet och 

kommunikation är en inre motivationsfaktor som kanske är starkare än motivatorn 

arbetsinnehåll och utveckling. Johanna förklarar betydelsen av social samhörighet för sin del: 

 

Jättestor betydelse. Jag tycker nästan det är halva jobbet. Jag tycker i alla fall det är så att man kan 

ha ett ganska bra, man kan ha ett jobb med roliga arbetsuppgifter, men har du det och dåliga kollegor 

så är det inte superkul. Så jag tycker kollegorna är superviktiga. (Johanna, 27 år) 
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Även Liselott stämmer in på Johannas inställning till ett gott socialt stöd: 

 

Otroligt viktigt, det är jätteviktigt. Man är ju väldigt exponerad eftersom att det är så oförutsägbart 

det som händer. Stället har en hög hot- och våldsrisk och då är man väldigt beroende av att man 

jobbar tight ihop tillsammans med kollegor som man litar på och känner att man har en samsyn 

liksom på hur man sköter arbetet. (Liselott, 43 år) 

 

Genom att analysera respondenternas resonemang om krav, kontroll och det sociala stödet så 

anser jag att det går att hålla med tidigare studier. Att sjuksköterskors sociala stöd kan ses som 

en bensintank för att göra det lättare att uthärda krav och bristande kontroll utifrån (Rudman et 

al. 2014, s 614). Herzbergs resonemang om att kollegor enbart är en hygienfaktor och inte direkt 

påverkande i en individs inre motivation kan jag tycka inte stämmer in utifrån respondenternas 

resonemang. Utifrån deras berättelser så får jag känslan av att känslan av lagarbete är något 

som direkt nästan är av avgörande karaktär i deras arbetsroll. 

 

4.1.4 Lönens egentliga påverkan av arbetstillfredsställelsen 

När det pratas om sjuksköterskor i den offentliga sektorns arbetssituation så är det nästan regel 

att det snubblas in på hur hygienfaktoren lön inte är i linje med det arbetet som utförs. Men 

påverkar detta deras motivation till arbetet? Är det en faktor som påverkar att många väljer att 

sluta yrket i förtid? Enligt Herzberg et al. (2002, s 44 ff) så kan arbetstillfredsställelsen 

påverkas, men det är inte avgörande. 

 

Huruvida lönen var den primära motivationshöjaren är delat mellan våra respondenter. Jag får 

dock en känsla av att lönen enbart ska fungera som ett symbolvärde – alltså att det inte är 

väsentligt att den ska vara en viss summa, men att den samtidigt ska vara i proportion till utfört 

arbete. Här resonerar Calle om hur de inre motivationsfaktorerna är det drivande men att yttre 

motivation fungerar som ett komplement till exempel ett rikt arbetsinnehåll. Calle förklarar: 

 

Absolut, eh å du vet mer vad det handlar om, du får mer erfarenhet och kunskap, det blir roligare att 

arbeta på det viset. Det är inte direkt av lönen så som motiverar mig. Det är ingen mega-lön man får 

men det är inte därför man är här. Det är mer att kunna få hjälpa personen som mår dåligt. Mer 

arbetsinnehållet för mig. (Calle, 29 år) 

 

Även Lotta stämmer in i Calles resonemang och menar att hon visste vad hon gav sig in på när 

hon valde sin yrkesinriktning. Det var mer den inre motivationen i arbetsinnehållet som 

lockade. Lotta berättar: 

 

Jag var ganska förberedd vad jag skulle få för lön när jag sökte dit. Och ja begärde mer än vad jag 

fick och ändå så valde jag det jobbet. Eh och jag har väl tänkt som så att så länge jag inte har barn 

eller liksom nått som tar massa pengar så är inte inkomsten det viktigaste. (Lotta, 26 år) 
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Pia stämmer in med Lotta och berättar om vad hon tror är ett problem till att många sjukskörskor 

lämnar yrket i förtid, att det handlar om en inställningsfråga hos många unga idag: ”Eh och sen 

så tror jag att lönen spelar in. Jag är lite irriterad att alla som är 24 år ska ha, man ska först visa 

vem man är innan man börjar skrika om en högre lön. Kan jag tycka.” 

 

I Maslows (1987, s 56) behovstrappas lägsta stege så finner vi, som tidigare benämnt, det 

fysiologiska behovet. Där hittar de mest grundläggande faktorerna för en individs motivation. 

Här finner vi även lön som en grundfaktor för motivation. Liselott resonerade kort hur hon ser 

på lönen:  

 

Ja, det är ju generellt en rätt låg lönesättning för sjuksköterskor och det var jag väl medveten om när 

jag utbildade mig till det. Jag, det är ju en av nackdelarna helt enkelt. […] Att ha ett arbete som jag 

kan försörja mig på och mina barn. Jag måste ju leva. (Liselott, 43 år) 

 

Johanna är tvådelad i sitt resonemang. Hon berättar nedan om sin inställning till lön som 

motivationshöjande incitament:  

 

Jag har alltid vart intresserad av psykiatrin så jag tror att jag hade landat där oavsett tror jag, men 

självklart blir det ju en motivationsfaktor, absolut. Det är en av de största motivationsfrågorna som 

drivs av sjuksköterskor. Det är väl lönen. (Johanna, 27 år) 

 

Vidare menar hon ändå att det är lönen som är knäckfrågan. Här berättar Johanna om vad hon 

tror är lösningen på att många lämnar: ”Ehm generellt skulle jag säga, höj lönerna. […] Kan 

dem se över det och höja lönerna och göra arbetsvillkoren bättre så skulle nog många stanna.” 

 

Lönen som är en hygienfaktor ska enbart lindra eller hämma en individs amotivation enligt 

Herzberg (1966 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f). Det är de inre 

motivationsfaktorerna som ska skapa en långvarigare arbetstillfredsställelse (Bengtsson & 

Berglund 2018, s 457). Exempel på en sådan är ledarskap som är nästa faktor som ska 

behandlas. 

 

4.1.5 Vikten av det goda Ledarskapet 

Ett gott och stödjande ledarskap från sina närmsta chefer är även det något som Rudman et al. 

(2014, s 614) beskriver som något som kan användas som en bank att ta av när faktorer utifrån 

påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. Ett tillfredsställande ledarskap anser jag är direkt 

avgörande för hur andra motivationsfaktorer visar sig för sjuksköterskans arbete. Jag anser att 

det är chefen som är ansvarig för att tillhandhålla ett klimat som bibehåller och utvecklar 

sjuksköterskors motivation till arbetet. 
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Respondenterna är eniga om hur att ett bra ledarskap helt klart påverkar deras motivation till 

arbetet positivt. En bra chef ska exempelvis vara deltagande och närvarande. Calle förklarar 

hur det påverkar hans motivation att ha en deltagande chef: 

 

Ja, jag har haft andra chefer förut och inte vart ett stort fan av dem. Vi har nya chefer och man kan 

redan se förbättring, mer deltagande. Exempelvis häromdagen var jag ensam på medicin där vi 

egentligen ska vara tre stycken. Då gick ju båda cheferna ut och hjälpte mig. (Calle, 29 år) 

 

Att ha en delaktig och närvarande chef är för många av vikt, även om det kan skapa en viss 

stress av att känna att sin kontroll blir hämmad med någon som tittar över ens axel. Lotta 

förklarar hur hon ser på saken: 

 

Dem är mycket delaktiga, så man känner sig liksom aldrig lämnad. Eh, dem ser de man gör bra och 

de man gör dåligt. Så att det är positivt tycker jag. Dels så skärper man sig men också ser dem ju de 

man är duktig på. Mycket feedback tack vare detta. (Lotta, 26 år) 

 

Att en chef är delaktig är i min mening ofta bra, men räcker det hela vägen för att uppnå 

arbetstillfredsställelse? Pia förklarar vad hon önskar se i en chef: 

 

En bra chef ska lyssna på sina anställda, ska inte göra nån skillnad på oss som människor. Sen såklart 

så måste man göra skillnad på ett jobb. […] Sen tycker jag hon ska vara ganska empatisk och snäll 

faktiskt. (Pia, 50 år) 

 

Ett deltagande och lyhört ledarskap är en faktor i den inre motivationen som påverkar 

arbetstillfredsställelse. En chefs sätt att vara kan också enligt mig ses som en hygienfaktor i hur 

denne förstärker eller bestraffar ett beteende. Detta påverkar också en individs motivation 

antingen positivt eller negativt. Johanna berättar vad hon önskar se i ett chefskap: 

 

Lyhörd och kan vara chef. Gärna att dem absolut vill sitta och ha en fika med dem, men dem måste 

kunna skilja på liksom, man kan inte vara kompis med alla sina anställda. Man måste gå in och vara 

chef också. (Johanna, 27 år) 

 

Att vara chef, speciellt att vara en mellanchef som måste göra intressenter både över en, samma 

grad och under en nöjda är inte alltid en lätt uppgift med många som drar i en. Mellanchefen 

kan i min mening ofta stöta på problem i hur den kommunicerar, med speciellt sina anställda 

hur dennes situation ser ut. Linda förklarar mer ingående: 

 

Min närmsta chef är ju alltid mellanchef, vilket är en fruktansvärd svår position. Jag förstår att det 

är svårt att vara en bra chef liksom som liksom ska göra folk nöjda både uppåt och neråt om man 

säger. Såå, jag har full respekt för att det är en väldigt svår uppgift, men sen har jag mindre förståelse 

för om man säger högre uppsatta. (Linda, 34 år) 
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Jag fick känslan av att alla respondenterna värdesatte högt ett deltagande, lyhört och tydligt 

ledarskap. De alla verkar vara nöjda med deras relation med sin närmaste chef. Viss tendens av 

uppgivenhet kunde dock lysa igenom i att det faktiskt var ett systemfel där individer högre upp 

gör fel beslut i sitt ledarskap. Pia berättar: ”Jag tror inte eftersom den offentliga sektorn är styrd 

från politikerna, så du måste ju väldigt högt upp om du vill få din röst hörd. Det är inte jättelätt 

att få sin röst hörd genom politikerna”. 

 

Vilket ledarskap som chefen utövar anser jag är direkt påverkande för våra respondenters 

motivation. Det är chefen som tillhandhåller vilket klimat som ska råda samt i hur arbetsmiljön 

formas vilket kommer redogöras för nedan. 

 

4.1.6 Den fysiska- och psykiska Arbetsmiljöns påverkan 

En individs arbetsmiljö delar jag i den här studien upp i fysisk och psykisk arbetsmiljö. Båda 

två delar är enligt mig av lika stor vikt högst bidragande till en individs arbetstillfredsställelse. 

Arbetsmiljön hittar vi i princip alla stegen i Maslows behovstrappa. Där det grundläggande 

fysiologiska behovet är i linje med de fysiska behoven, så som ljud, ljus, arbetsställningar, 

arbetskrav och annat som kan främja ohälsa i arbetet (Goodman 1968, s 51). Även då de fysiska 

och psykiska behoven är starkt representerade i behovstrappan så menar Herzberg att 

arbetsmiljön enbart hör till hygienfaktorerna och då enbart kan lindra amotivation. 

Arbetsmiljön kan alltså inte höja motivationen (Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f). Så här 

resonerade Linda om sin arbetsmiljö:  

 

Njaae, just på akuten det är mycket som inte är särskilt bra med arbetsmiljön, det är för trånga.. på 

akuten Karlstad har vi för trånga lokaler, för mycket patienter på liten yta, väldigt störande ljudmiljö, 

väldigt mycket telefoner som ringer, ehm som stör och avbryter, mycket larm som piper hela tiden 

eeheeh, dåligt ljusinsläpp, inte så mycket chans till återhämtning under pågående skift, alltså under 

det , såå ää det finns en del att förbättra där. […] Det som sagt tar det en del energi, arbetsmiljön är 

ju en del av dää, den psykiska stressen, vilket som, som gör att man, jag behöver en break just nu. 

(Linda, 34 år) 

 

Även Calle stämmer in på att arbetsmiljön är ett påfrestande moment som är också lite i linje 

med att kontrollen över sitt eget arbete inte är fullt tillfredsställande. Calle berättar: 

 

Psykiskt som fysiskt. Psykiskt framförallt för att det är mycket fläng, mycket apparater. Man kopplar 

ju in dem på ett eller annat sätt, sen är det ju patienter som kommer och frågar, ambulans som ramlar 

in. Ehm, anhöriga, barn som gråter, lite allt möjligt. Läkare som rycker tag i en, undersköterskor 

som rycker tag i en, det är liksom allt som kommer. (Calle, 29 år) 
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Herzberg (1966 refererad i Bengtsson & Berglund 2018, s 456 f) som menar att arbetsmiljön 

enbart kan lindra amotivation får direkt motstånd i Johanna resonemang om hur arbetsmiljön 

påverkar henne i sitt arbete:  

 

Ja själv tycker det är jätteviktigt. Att den är viktigare än arbetet många gånger, ehm, men en bra 

arbetsmiljö skulle jag säga att jag har just nu, jag har nog haft väldigt tur men jag har alltid haft en 

bra arbetsmiljö. Både den fysiska och den psyiska. (Johanna, 27 år) 

 

Johanna fyllde även i vad hon tyckte behövdes för att fler skulle stanna inom yrket: 

 

Lyssna på dem, jag tror att det är väldigt många speciellt från ledningens håll att dem, dem verkar 

tro att sjuksköterskor är några supermänniskor som inte alls behöver kissa, äta eller sova. Eh och det 

måste man se över. (Johanna, 27 år) 

 

Lotta stämmer in och vill också ha en större förståelse om att sjuksköterskor inte är en slit-och-

släng-yrkesgrupp och att det måste finnas en större förståelse och uppskattning. Lotta berättar 

vad hon tror skulle behövas för att få fler sjuksköterskor att stanna inom yrket och inte sluta i 

förtid: 

 

Ja, asså typ en förståelse för det jobbet man gör och att man blir uppskattad för det man gör. För det 

är många som sliter arslet av sig. […] vet många som gör det och att då att nån ser det och det 

behöver inte vara att man får mer lön, men att man blir uppskattad för det jobb man gör, då kanske 

gör att man orkar lite till. (Lotta, 26 år) 

 

Utifrån respondenternas resonemang i hur arbetsmiljön påverkar deras motivation till sitt arbete 

så är dem överens om att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön är av största vikt till att 

dem ska känna sig motiverade. I min mening så är en tillfredsställande arbetsmiljö en subjektiv 

upplevelse och något som kan vara en tillfredsställande arbetsmiljö för någon behöver inte vara 

det för någon annan. Oavsett dock för vad det faktiska arbetsmiljön är så ska den enligt 

respondenterna i studien anses vara tillfredsställande. 

 

4.1.7 Vikten av att känna Samhällsnytta 

Jag anser att det är relativt säkert att säkerställa att den typiska sjuksköterskan inte söker sig till 

yrket för dess ekonomiska fördelar. Trots att en lön som är i linje med de jobb de utför helt klart 

bidrar till deras motivation så verkar det inte vara avgörande. En bra lön och goda villkor är 

ofta förknippade med den privata sektorn som i grund och botten har ett större intresse 

ekonomisk vinning. Det måste finnas något som ger mervärde i att jobba inom vården i den 

offentliga sektorn. Är det som PSM-teorin menar, att de inre värden – så som det sociala värdet, 

yrkesstolthet och känslan av att ge tillbaka – väger upp de yttre värden som är starkt betingade 

med den privata sektorn (Perry et al. refererad i Park & Word 2012, s 710). 
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Linda berättar om hur hon ser på sitt ansvar som kommer med hennes yrkesroll: 

 

Just att man inte har det medicinska ansvaret så blir omvårdnaden det viktiga å att ge god omvårdnad 

vilket är att ge ett bra bemötande och skapa en bra relation med patienten så att den känner sig sedd 

och trygg, det tycker jag är ett enormt ansvar som just jag som sjuksköterska har och som jag tycker 

är jätteviktigt. (Linda, 34 år) 

 

Att just sjuksköterska som yrkesval kan vara en självklarhet för många och ofta inringat väldigt 

tidigt när det är dags att välja yrkesbana så kan även det generella arbetet med att hjälpa och 

ansvara för andras hälsa som också locka. Lotta berättar: ”Jag vill ju jobba med människor. Sen 

hade det nog inte spelat nån roll vilket yrke, jag hade nog tyckt om det lika mycket ändå.” Även 

Pia stämmer in: 

 

Från början var det faktiskt polis, men jag gjorde testerna och kom in. Men sen så gick jag 

kriminalvårdsutbildningen på högskolan och kände väl att den hära kåranda-stilen inte riktigt var 

min grej. (Pia, 50 år) 

 

Det kan alltså också vara att de som söker sig till yrket värderar de inre värdena och inre 

motivationen rent generellt. Att det är det sociala ansvaret, hjälpandet och det solidariska som 

lockar en i yrket. 

 

En starkt bidragande till att känna yrkesstolthet anser jag är hur ett yrke bemöts utifrån, dels 

från media men sedan självklart från familj och vänner. Calle berättar om hur han ser på sin 

yrkesstolthet: 

 

Jag är stolt att ta hand om patienter. Det är ju mellan liv o död och ibland går det inte så bra. Men 

vet jag om att jag gjort så gott jag kan så kan jag vara stolt över det. […] Många blir väldigt glada 

över att jag jobbar som sjuksköterska. Speciellt eftersom att jag är kille. (Calle, 29 år) 

 

Även fast det kan komma mycket bra bemötande utifrån från sin omgivning så kan det även 

bemötas annorlunda och kommentarer kan vara riktade från ett, vad jag tolkar det som, ”tycka 

synd om”-perspektiv. Johanna berättar: 

 

Jag vet bara när man började plugga så fick man mycket kommentar från släkt och så och frågar 

varför man inte blir läkare. Det tror jag alla får. Ehm, så det kan man ju få stöta på och få försvara 

kommentarer som ”det är ju så dålig lön”. Det är de första folk sa. (Johanna, 27 år) 

 

Även Liselott berättar här nedan att hon inte resonerat över det tidigare, men att just den 

inriktning som hon vill jobba inom inte finns i den privata sektorn på grund av avsaknad av 

ekonomisk vinning. Så indirekt så tror jag hon att hon valt yrket på grund av hennes inre 
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motivation istället för den yttre motivation som ofta är förknippad med den privata sektorn 

(Perry et al. refererad i Park & Word 2012, s 710). Liselott berättar: 

 

Det här är ingenting som finns privat så det fanns inget annat att välja för mig, det finns inga privata 

aktörer som har nån akut sjukvård som har en akutvård för ungdomar med missbruk, så att jag inte 

har gjort det valet. […] Sen är det ju så att den offentliga sektorn har det här innehållet som den har, 

eftersom att den privata sektorn inte kan se nån ekonomisk vinning på just det här området. Så det 

betyder ju alltså något såklart – indirekt liksom. (Liselott, 43 år) 

 

Utifrån de resultat av intervjuerna så går det att se en viss likhet i vad som respondenterna 

värdesätter högre än annat. Faktorer som ett gott socialt stöd och ledarskap är en av de stora 

styrkorna i deras arbetssituation. Jag får känslan att känslan av ett starkt lagarbete är något som 

verkligen är av yttersta vikt hos sjukskörskorna. Huruvida de styrkorna kan räcka för att väga 

upp den bristande kontrollen och höga krav som ställs på dem ska jag lämna osagt då detta 

högst troligt är en subjektiv upplevelse i vad en prioriterar. Mer om detta i nästa kapitel. 



5. Slutsats och sammanfattande diskussion 

 

I slutsatsen och den sammanfattande diskussionen så kommer jag att redogöra för de slutsatser 

som jag väljer att dra utifrån de resultat och analys som har presenterats i kapitlet innan och 

huruvida studiens syfte och frågeställningar har besvarats. 

 

5.1 Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka vad det är som motiverar offentligt anställda sjuksköterskor att 

stanna inom yrket som de en gång har valt. Detta konkretiserades sedan ner till två 

frågeställningar som ställde frågan vilka styrkor och vilka brister som respondenterna i studien 

såg i sin arbetssituation som sjuksköterskor i den offentliga sektorn. 

 

5.1.1 Brister  

Där sjuksköterskorna i den offentliga studiens arbetssituation visar på tydliga brister är utifrån 

respondenternas redogörelse av bristen av kontroll över sitt eget arbete. Jag får känslan av att 

de inte har så mycket möjligheter att själva påverka och när de väl försöker så försvinner deras 

röster i den stora organisation som ändå landstinget är. Även högt ställda krav som våra 

respondenter inte själva har någon kontroll över verkar också vara något som i kombination 

med den bristande delaktigheten i beslut bidrar till bristande arbetstillfredsställelse. Detta kan 

mycket väl vara en anledning till att många väljer att lämna yrket när känslan av hopplöshet 

infinner sig. 

 

Bristen på kontroll i samband med högt ställda krav anser jag kan vara en anledning till att den 

psykiska arbetsmiljön faktiskt brister i stort sett och är inget som en högre lön kan rädda. Lönen 

kan nog lindra i form av dess symbolvärde men summan är vad jag tolkar respondenternas svar 

som nästan oväsentlig. Även den fysiska arbetsmiljön lämnar mycket att önska för 

respondenterna i studien. Detta kan vara ett resultat av just vårdens bristande resurser och den 

”tornado-effekt” som drabbar landstingens ekonomi negativt när bemanningspersonal måste tas 

in vid för att åtgärda bemanningsproblem. 

 

5.1.2 Styrkor 

Det finns dock styrkor i deras arbetssituation som jag tycker är värda att lägga vikt i. Vad gäller 

styrkorna i respondenternas arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna inom yrket 

så finner jag det sociala stödet som nästintill livsviktigt för att de ska känna 

arbetstillfredsställelse. Det sociala stödet ska dock inte enbart visa sig från kollegor, det ska 

även visa sig från chefer i verksamheten där alla respondenterna värdesatte ett deltagande, 

empatiskt och lyhört ledarskap. 

 

Vad gäller lönen så är den inte en så hög motivationsfaktor som jag gick in i den här studien 

med tanken om. Respondenterna berättade att en lön självklart kan bidra till motivation och att 

det är något som ska ge förutsättningar för att de ska kunna överleva på, men om det ger en 
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större inverkan på arbetstillfredsställelsen kunde jag inte se. Respondenterna lade mer vikt i ett 

rikt och utmanade arbetsinnehåll som leder till någon form av stimulans som en större anledning 

till att fortsätta hålla sig motiverade. Respondenterna fann också motivation i att inneha ett så 

pass stort samhällsansvar i sin yrkesroll. 

 

5.2 Sammanfattande diskussion 

Jag gick in i den här studien med en förförståelse som jag ändå kan påstå är en gnutta färgad av 

den bild som media målar upp samt av litteraturgenomgången inför den här studien. Min 

förförståelse som hittas i kapitel 3.2 är något som målar upp sjuksköterskan i den offentliga 

sektorn som en pressad yrkeskår med hög arbetsbelastning som ofta inte får lön för mödan. Min 

förförståelse i förhållande till studien inser jag är för banal och missar flera viktiga aspekter till 

både styrkor och brister i sjuksköterskors arbetssituation, men framförallt så missar den de 

styrkor som redogjorts för. 

 

I min mening så tycker jag, utifrån respondenternas svar, att det blir missvisande att enbart titta 

på en sida av myntet i sjuksköterskans arbetssituation. Bristerna finns där och ska inte blundas 

för, men för att få en helbild så anser jag att faktiskt lyfta det som jag tror är rätt unikt inom 

denna yrkesgrupp – lagarbete och motivation att hjälpa bidra till samhället och sina 

medmänniskor.  

 

Jag anser att studien visar på styrkor i att den bottnar i den media-rapportering som präglar 

dagens nyhetsflöde om sjuksköterskor i den offentliga sektorns arbetssituation. På grund av 

detta så är den väldigt uppdaterad där teorierna som hämtats är tagna med medias rapportering 

i åtanke. Där av detta så anser jag även att validiteten är att anse som god. Jag anser även att 

den visar på styrkor tack vare de respondenterna som deltog. I intervjutillfället så upplevde jag 

aldrig att respondenten behövde tänka särskilt länge innan denne hade en åsikt om frågan som 

rådde för tillfället. 

 

Där studien visar på brister är i vilka respondenter som deltog i studien. Då varje respondent 

som deltog i studien fortfarande var verksamma inom yrket så har studien inte tagit del av någon 

som faktiskt har lämnat yrket. Jag tror att det perspektivet hade lyft studien ytterligare. Sedan 

går det inte att frångå det faktum att en observation i en sjuksköterskas dag hade vart av intresse, 

men det hade dock vart en helt annan studie. En sådan typ av studie hade även dock inneburit 

mer tid och resurser.  

 

5.2.1 Förslag till vidare forskning på aktuellt område  

Mitt förslag på vidare studier inom detta högst aktuella område är, som jag lite rörde vid innan, 

att få ytterligare perspektiv på ämnet. Dem två perspektiven som jag skulle vilja ge förslag på 

är först och främst från ögonen från en som lämnat yrket och sedan på en som bytt från den 

offentliga sektorn till den privata. Jag vill även också ge ett förslag på forskning i hur det är att 

vara en mellanchef i den offentliga vården. Hur det går att på vardaglig basis vara till lags för 

både anställda, patienter och högre chefer. 
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7. Bilagor 

 

Figur 5 – intervjumall 
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Teori Klargörande av 

teori 

Nyckelord  Intervjufrågor 

Öppna frågor 

 

För att få en bild av 

respondenten som 

ska intervjuas 

• Bakgrund - Beskriv din 

nuvarande 

yrkesroll  

- Hur gammal är 

du? 

- Hur många år har 

du verkat inom 

yrket? 

- Hur ser en typisk 

arbetsdag ut för 

dig? 

- Hur ser du på ditt 

nuvarande arbete? 

- Hur kommer det 

sig att du sökte dig 

till utbildningen 

och sedan yrket? 

 

Maslows 

Behovsteori 

Individens 

grundbehov i 

hierarkisk ordning 

som måste uppfyllas 

i ordning för att 

denne ska känna sig 

tillfredsställd.  

Steg 1 

• Lön 

• Arbetsmiljö 

Steg 2 

• Anställningstrygg

het 

• Försäkringar 

Steg 3 

• Kollegor 

• Relationer 

Steg 4 

• Bekräftelse 

• Feedback 

• Kompetens 

Steg 5 

• Utveckling 

• Utmaning 

- Hur ser du på 

lönen i förhållande 

till din 

arbetsprestation? 

- Beskriv din 

arbetsmiljö. 

- Till vilken grad 

värdesätter du din 

anställningstryggh

et? 

- Är trygghet viktigt 

för dig?  

- Värdesätter du 

relationerna med 

dina kollegor? 

- Får du 

regelbunden 

feedback och 
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• Självförverkligan

de 

bekräftelse i ditt 

arbete?  

- Är det av 

betydelse att du 

känner att du har 

kompetens till att 

utföra något? 

- Är det viktigt för 

dig att utmanas 

och utvecklas på 

arbetet?   

Hertzbergs 

tvåfaktorsteori 

Motivation är 

indelat i 

motivations- och 

hygienfaktorer. 

Hygienfaktorer leder 

enbart till att arbetet 

anses uthärdigt. 

Motivationsfaktorer 

tar 

arbetstillfredsställels

en längre.  

Hygienfaktorer 

• Lön 

• Erkännande 

• Arbetskamrater 

• Arbetsvillkor 

• Privatlivet 

• Status 

• Anställningstrygg

het 

Motivationsfaktorer 

• Prestation 

• Ansvar 

• Policys 

• Arbetsinnehåll 

- Är du nöjd med 

dina arbetsvillkor? 

Om inte, varför? 

- Känner du att ditt 

arbete påverkar 

ditt privatliv? På 

vilket sätt? 

- Hur ser du på ditt 

yrkes sociala 

status?  

- Hur ser du på det 

sociala ansvar en 

sjuksköterska har?  

- Är du stolt över 

din yrkesroll? 

- Hur ser du på ditt 

arbetsinnehåll? 

- Hur är en bra 

chef? 

Self 

Determination 

Theory 

Individens 

motivation bygger 

på 

självbestämmande, 

frihet och kontroll. 

Skiljer på inre 

motivation och yttre 

motivation där båda 

kan motivera i lika 

hög grad beroende 

på uppgift och 

omständighet. 

Inre motivation 

• Kompetens 

• Autonomi 

• Social 

samhörighet 

Yttre motivation 

• Externa 

regleringar 

• Introjicerande 

regleringar 

• Identifikation 

- Anser du att du 

själv kan 

bestämma hur du 

vill genomföra ditt 

arbete? 

- Vilken betydelse 

har social 

samhörighet på 

arbetet för dig? 

- Bidrar yttre 

belöningar till att 



 50 

• Integrerade 

regleringar 

du utför ett arbete 

bättre?  

- Kan du känna en 

ångest över att inte 

ha hunnit utföra en 

arbetsuppgift? 

Public Service 

Motivation 

Teori om motivation 

till att verka i den 

offentliga sektorn 

istället för den mer 

ofta ekonomiskt 

fördelaktiga privata 

sektorn. 

• Medkännande 

• Samhällsansvar 

• Sociala arbeten 

• Offentlig sektor 

• Bidrag till 

allmänheten 

- Hur ser du på att 

jobba inom 

offentlig sektor? 

- Varför inte privat 

sektor? 

- Hur känner du 

med att inne ha ett 

samhällsansvar? 

- Hur ser du på att 

inneha ett socialt 

arbete? 

Krav- och 

kontrollmodell

en med socialt 

stöd 

Hur mängden yttre 

krav är i relation 

med mängden 

kontroll som 

individen känner 

över sin situation. 

Det sociala stödet är 

med som en buffert 

som kan göra höga 

krav mer 

outhärdliga. 

• Krav 

• Egenkontroll 

• Socialt stöd 

- På en skala 1–10, 

hur skulle du 

rangordna den 

grad av krav du 

har på dig i din 

yrkesroll? Hur 

tänker du? 

- På en skala 1–10, 

hur skulle du 

rangordna den 

grad av kontroll du 

har över din 

arbetssituation? 

Hur tänker du? 

- På en skala 1–10, 

hur skulle du anse 

att ditt sociala stöd 

från kollegor, 

chefer och 

patienter är? Hur 

tänker du? 

Management 

By Objectives  

Hur ledare i 

offentlig sektor ska 

jobba med väl 

förankrade och 

• Ledarskap 

• Mål 

• Mätning 

- Vet du vad just er 

verksamhets 

övergripande mål 

är? 
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mätbara mål för att 

motivera de 

anställda och bidra 

till 

arbetstillfredsställels

e 

• Erkännande - Vet du vad dina 

specifika mål är? 

- Diskuterar du dina 

uppsatta mål med 

din chef?  

- Får du feedback 

och erkännande i 

hur du fungerar på 

arbetet från din 

chef? 

Avslutande 

frågor 

 • Öppet avslut - Vad tror du skulle 

motivera fler att 

stanna inom yrket? 



 


