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Abstract 
The Swedish labour market is facing major challenges with regard to supply of skilled staff 

and recruitment of new employees. This concerns especially the welfare sector where an 

important group to attract is nurses. The purpose of this study is to elucidate what factors 

students in the nursing program at Umeå University value as important in future employers. 

The results from this study could be of value for the organisations to take into account; also, 

for employer branding. To find this out, an internet-based questionnaire was sent out via email 

to the nursing students attending semester 4–6. Based on the answers received, it is shown that 

the nursing students at Umeå University value social work environment, a high salary and good 

leadership as the three most important in future employment. High wages were equally valued 

between the genders but all the other areas where more highly valued by women. This study 

shows similarities to previous research within the field and how it looks today in the nursing 

profession, that is the soft and post-materialistic values where highly valued. What contradicts, 

and even makes this study unique, is that the nursing students also valued the materialistic 

values a safe and secure employment and a high salary as an incredibly important factor in their 

future professional life. To attract these students future employers has to offer a good social 

work environment where they can have fun with colleagues and ask for help if needed. They 

must also be given an adequate salary that corresponds to what their work actually entails. 
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Förord 
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sjuksköterskestudenter som besvarat vår enkät, utan er medverkan hade vår studie inte varit 
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Inledning 
I dagsläget sker ett stort generationsskifte bland arbetskraften där stora pensionsavgångar 

kommer påverka arbetsmarknaden påtagligt över hela Sverige (Regeringen 2013). Enligt 

Arbetsförmedlingens (2018) arbetsmarknadsprognos 2018–2020 kommer dessa 

pensionsavgångar generera en stor brist på arbetskraft då antalet som tar sig in på 

arbetsmarknaden är betydligt färre än pensionsavgångarna. Utöver detta kommer det enligt 

prognosen även skapas cirka 111 000 nya jobb till 2020. Enbart välfärdssektorn beräknas 

behöva anställa cirka 200 000 personer fram till 2026 (SKL 2017). 

I och med detta står hela välfärdssektorn i Sverige; kommuner, regioner och landsting, inför en 

stor utmaning inom kompetensförsörjning och rekrytering (SKL 2017). Befolkningens 

livslängd gör att befolkningsmängden ökar. Detta sker samtidigt som den yngre generationen 

som är på väg in på arbetsmarknaden är färre till antalet än tidigare generationer som nu går i 

pension. Som följd av förskjutningarna mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft kommer 

konkurrensen om denna att öka (SKL 2013). Konkurrensen gör att arbetsgivare måste göra sig 

och sina organisationer mer attraktiva för att locka till sig arbetskraft ur den yngre generationen 

(Drury 2016). Ytterligare kommer de demografiska effekterna med en åldrande befolkning leda 

till ett ökat behov av de tjänster Sveriges välfärdssektor, men främst vården, tillhandahåller för 

medborgarna.  

Enligt Statistiska centralbyråns [SCB] (2017) arbetskraftsbarometer är sjuksköterskor, läkare 

och undersköterskor några av de största yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården. Det har 

under flera års tid varit en brist på arbetskraft inom denna sektor, främst på sjuksköterskor med 

både grundutbildning samt specialistutbildning. Nästan alla, 20 av 21, regioner och landsting 

rapporterar att de har en brist på grundutbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2019). 

För att klara personalförsörjningen behöver regioner och landsting bli attraktivare som 

arbetsgivare för att fler ska vilja jobba inom branschen. För att kunna göra detta måste de veta 

vad framtida arbetskraft vill ha för arbetsvillkor. Att kunna möta och erbjuda vad framtida 

arbetskraft inom hälso- och sjukvården eftersöker på arbetsmarknaden kan ge stora fördelar 

mot konkurrerande verksamheter. Men vad söker egentligen framtida sjuksköterskor på 

arbetsmarknaden?  

Ett tydligt politiskt mål inom flera regioner och landsting är att erbjuda sina medarbetare så 

attraktiva anställningar som möjligt. Många strävar efter att erbjuda tillsvidaretjänster och i så 
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stor utsträckning som möjligt heltidsanställningar (SKL 2018). Förr har höjda löner varit den 

största attraktionskraften för arbetstagare (Nationalencyklopedin). Inglehart (1977) menar att 

höja lönerna för att attrahera och behålla arbetstagare inte fungerar som ensam drivkraft, då 

arbetstagare idag är mer fokuserade på självuppfyllelse och att uppnå ett välbefinnande. Fokus 

i livet har flyttats från ekonomiska och materiella ting till ett intresse av att det man gör i sin 

vardag och i arbetet ska skapa och ge värde (Inglehart 1977). Även om arbetstagare vill hitta 

ett arbete som är mer självuppfyllande vill de att lönen de får ska motsvara utfört arbete. Lönen 

ger även en känsla av hur arbetsgivaren värderar yrket och arbetsuppgifterna som utförs och är 

därför väldigt viktigt för sjuksköterskor.   

I exempelvis Västerbotten protesterar nyexaminerade sjuksköterskestudenter mot 

ingångslönen som Region Västerbotten erbjuder och vägrar skriva på anställningsavtal. 

Studenterna anser inte att den ingångslön de erbjuds ger en rättvis utdelning efter en treårig 

högskoleutbildning och att arbetsgivaren inte värderar deras profession. Detta riskerar i sin tur 

leda till vårdavdelningar som måste hållas stängda under sommaren och ett minskat antal 

vårdplatser till förfogande för medborgarna (VK 2019). Även kommuner har svårt med 

rekryteringen och inför denna sommar har till exempel Umeå kommun infört att de som jobbar 

under hela semesterperioden får 50 000 kronor i månadslön (DN 2019; Dagens Medicin 2019). 

Detta kan jämföras med medellönen för sjuksköterskor inom offentlig sektor som ligger på 32 

728 kronor i regioner och landsting, 34 258 kronor i kommunerna och inom den privata sektorn 

på 35 266 kronor (Vårdförbundet 2017). Den personalbrist som råder leder i sig till längre 

vårdköer, ökade kostnader för regionerna och kommunerna i form av stängda avdelningar men 

också då de behöver hyra in personal. I bland annat Region Stockholm ökade kostnaderna för 

inhyrd personal under 2018 och denna kostnad kommer med stor risk fortsätta öka. 

Sjuksköterskor i Stockholmsområdet säger i dagsläget upp sig i protest då ett avtal mellan 

Vårdförbundet och Arbetstagarorganisationen kommer resultera i flera tusen mindre i lön samt 

längre veckoarbetstid mot tidigare bland annat på grund av en ändring i Ob-tilläggen för 

helgarbete och övertidslön (DN 2019b; DN 2019c). Detta blir ett stort samhällsproblem utöver 

det faktum att vårdköerna växer så finansieras majoriteten av vården av medborgarnas 

skattepengar. Så hur ska regioner, landsting och kommuner attrahera sjuksköterskor till deras 

verksamheter, hänger allt på att få en lön som motsvarar den faktiska arbetsinsatsen? 
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att undersöka vad framtida sjuksköterskor anser som viktigt i sitt framtida 

yrkesliv och om det finns skillnader i värderingarna mellan studenterna. Denna information är 

av vikt för arbetsgivare inom vårdsektorn för att veta vilka medel de kan använda i 

konkurrensen om framtida arbetskraft. För att undersöka detta skickas en enkät ut över mail till 

samtliga studenter på termin 4–6 på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Ett 

målinriktat urval på studenter valdes då hela Sveriges sjukvård står inför ett stort 

rekryteringsbehov där sjuksköterskestudenter som ska ut på arbetsmarknaden inom kort blir en 

viktig grupp vid rekrytering av ny arbetskraft. 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

● Hur viktiga bedöms faktorerna; arbetsmiljö, ledarskap, personlig utveckling, lön samt 

arbetsgivaren och dess värderingar? 

● Kan det utläsas några skillnader om vilka faktorer som anses viktiga mellan kön, termin, 

ålder? 

Utifrån detta syfte och frågeställningar kommer vi testa tre hypoteser baserade på forskning 

gjord av Theandersson (2000), Inglehart (1997) och lönestatistik för sjuksköterskor; 

H1: Sjuksköterskor värderar postmaterialistiska värden högre än materialistiska värden   

H2: Män är mer drivna av hårda värden som lön än vad kvinnor är. 

H3: De som väljer en privat arbetsgivare alternativt att jobba genom ett bemanningsföretag är 

mer drivna av hög lön än övriga. 
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Bakgrund  
I detta avsnitt kommer väsentlig bakgrundsinformation presenteras för att ge en djupare 

förståelse för hur sjuksköterskeyrket ser ut och vad det innebär. 

Sjuksköterskeyrket idag  
Sjuksköterskeyrket är ett av Sveriges 21 legitimationsyrken vars legitimation utfärdas av 

Socialstyrelsen efter fullföljd utbildning. År 2016 fanns det drygt 123 000 legitimerade 

sjuksköterskor varav knappt 108 000 var sysselsatta inom hälso- och sjukvården. Det är en 

ganska jämn åldersfördelning men den största åldersgruppen är de mellan 50–54 år 

(Socialstyrelsen 2019). Det är idag ett yrke som är kvinnodominerat, enligt SCB:s (2017b) 

statistik är grundutbildad sjuksköterska ett av de 20 vanligaste jobben bland kvinnor. Nästan 

90 procent av de yrkesverksamma inom yrket är kvinnor. Även bland barnmorskor, som är 

vidareutbildade sjuksköterskor, kan denna kvinnodominans ses. Under 2016 var 100 procent 

av de sysselsatta kvinnor (Socialstyrelsen 2019b).	

Att arbeta inom sjukvården innebär en ofta stressfylld arbetsmiljö, en av tre sjuksköterskor 

börjar känna tecken på utbrändhet redan under de första åren i yrkeslivet (Vårdfokus 2013).	

Majoriteten av landstingen och regionerna erbjuder någon form av introduktionsprogram för 

nyutexaminerade sjuksköterskor, detta för att underlätta övergången från student- till 

arbetslivet. Nyexaminerade sjuksköterskor ska få känna sig väl förberedda genom stöd från 

kollegor och en tydlig inskolning. Genom detta hoppas regionerna och landstingen på minskade 

stressnivåer, mindre press och få dem att vilja stanna inom yrket (Vårdfokus 2016). Trots dessa 

introduktionsprogram är sjuksköterskeyrket ett stressfyllt arbete och den konstanta 

underbemanningen som råder inom professionen är en av de främsta orsakerna bakom denna 

stress. Enligt Socialstyrelsen (2019) uppger 20 av 21 landsting att de har brist på 

grundutbildade sjuksköterskor, endast Region Jönköpings län bedömer att de har balans mellan 

tillgång och efterfrågan när det kommer till sjuksköterskor. 8 procent av de som innehar en 

sjuksköterskeutbildning arbetar idag inte inom vård och omsorgssektorn. Detta på grund av 

svårigheter i att styra över sin egen arbetssituation, hög arbetsbelastning och en lön som inte 

ger rättvisa för det utförda arbete (SCB 2017c).	

Arbetsmarknaden i framtiden 
Enligt Arbetsförmedlingens framtidsutsikter kommer det, i hela Sverige, råda en väldigt liten 

konkurrens om tjänsterna för grundutbildade sjuksköterskor på både ett och fem års sikt. I och 
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med detta blir och är det en än större konkurrens mellan arbetsgivarna för att attrahera och 

rekrytera potentiella arbetstagare (Arbetsförmedlingen 2019). Det råder även brist på 

vidareutbildade sjuksköterskor som exempelvis barnmorskor och även här kommer det vara 

mycket låg konkurrens om tjänsterna under den närmaste femårsperioden (Arbetsförmedlingen 

2019b).  

Privat- och offentlig sektor  
Majoriteten av Sveriges vård för medborgarna finns inom den offentliga sektorn. Den består 

av kommuner, regioner och landsting, är politiskt styrd och finansieras främst av skattemedel 

(SCB 2014). Kommunerna tillhandahåller äldreomsorg för medborgarna, regioner och 

landsting tillhandahåller den största delen av sjukvården, primärvården samt psykiatrisk vård 

(SKL 2019). Dessa aktörer kan också drivas i egen regi av privata bolag, dessa tillhör då den 

privata sektorn.	

Den offentliga sektorn har i stor utsträckning förknippats med relativt låg status som 

arbetsgivare. Utifrån vad de unga anser om välfärden förknippas sektorn inte med bra image, 

höga löner eller goda karriär- och utvecklingsmöjligheter (SKL 2013). Den offentliga sektorn 

innehar majoriteten av jobben för framtida sjuksköterskor. I dagsläget jobbar 83 procent av de 

sysselsatta sjuksköterskorna inom den offentliga sektor och resterande 17 inom privat sektor 

(Socialstyrelsen 2019). 	

Kvinnor och män i arbetslivet 
Sveriges arbetsmarknad är enligt EU-kommissionen mer könsuppdelad än genomsnittet i EU. 

Det är inte bara inom välfärden och vård och omsorg som en tydlig könsuppdelning finns. Det 

är ett genomgående drag över hela Sveriges arbetsmarknad. Några av de mest mansdominerade 

branscherna är byggnadsarbetare där 99% av de yrkesverksamma är män och programmerare 

där 80% män är yrkesverksamma (SKL 2013). 	

Att vilja utvecklas och se tydliga karriärvägar är en viktig aspekt för både män och kvinnor 

speciellt då båda i större utsträckning utbildar sig på en högre nivå (SCB 2018).  Ur andra 

aspekter skiljer det sig åt vad män och kvinnor prioriterar och värderar som viktigt på 

arbetsmarknaden. Enligt tidigare forskning kan det bland annat utläsas att lön inte prioriteras 

lika högt av kvinnor och anställda inom den offentliga sektorn som av män och 

industrianställda (Theandersson 2000). 	
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Enligt en undersökning som gjorts på unga på uppdrag av SKL varier det även här vad kvinnor 

och män värderar som viktigt kring kommande val av arbetsgivare och karriärval. Kvinnor 

värderar en balans mellan arbetet och familj/fritid, trevliga kollegor och att få göra skillnad 

högre än män (SKL 2013). Samma undersökning undersöker vad de anser om att arbeta inom 

välfärden. Det är en större andel kvinnor än män som ser vård och omsorg som en framtida 

arbetsplats, även när det specificeras ner på yrkesnivå är det fler kvinnor som skulle kunna se 

sig själva arbeta som sjuksköterskor i framtiden. Närmare 40 procent av de svarande kvinnorna 

kan se sig som sjuksköterskor medan enbart närmare 30 procent av de svarande männen kan 

se sjuksköterskeyrket som sitt framtida yrkesval (SKL 2013).	

Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer väsentlig litteratur och tidigare forskning för studien presenteras. Detta 

för att ge en bättre förståelse till vår undersökning och hur resultatet sedan kan tolkas och 

analyseras. Den litteratur och tidigare forskning som presenteras berör främst områdena 

Motivation, Arbetstillfredsställelse och Employer Branding. Syftet är att presentera vad 

tidigare forskning visat om vad som motiverar och ger en känsla av tillfredsställelse i yrkeslivet 

och även hur arbetsgivare ska arbeta för att möta upp till dessa faktorer. Viktigt att poängtera 

är att den forskning på sjuksköterskor som presenteras i detta avsnitt är baserad på 

yrkesverksamma och att resultatet i denna studie är grundad på studenters värderingar.  

Motivation och arbetstillfredsställelse 
Vad som motiverar medarbetare i sina yrkesliv är olika från person till person men det som är 

tydligt är att motivationsfaktorer har förändrats över tid. Från att tidigare haft drivkrafter som 

jobbsäkerhet och tillräcklig lön för att sätta mat på borden och tak över huvuden har det 

utvecklats till mer självuppfyllande drivkrafter, personlig utveckling och vad ens arbetsgivare 

kan erbjuda för yrkeslivskvalité i form av förmåner (Dyhre & Parment 2012). Ronald Inglehart 

(1997) menar att med modernisering av samhällen har vi gått från ett materialistiskt samhälle 

till ett postmaterialistiskt där materiella ting inte värderas lika högt. Denna teori innebär inte 

tron om att tidigare generationer inte värderar frihet och heller inte att nya generationer inte 

värderar ekonomisk säkerhet utan att alla generationer värderar både ekonomisk och personlig 

frihet högt. Inglehart (1997) menar också att medborgarna i de västerländska samhällena idag 

lever i en miljö där man med säkerhet vet att sina fysiologiska behov kommer bli uppfyllda 

och därför har medborgarna möjlighet att fokusera på personlig frihet utöver ekonomiska mål. 

Han menar att den postmaterialistiska teorin, som är inspirerad av Maslows behovstrappa, 
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handlar om prioriteringar och inte nivåer. Inglehart menar att Maslows första trappsteg, de 

basala behoven, kan jämföras med de materiella behov som pengar och rikedom men ju högre 

upp på trappan desto längre ifrån de basala behoven kommer man (Inglehart 1997). 

 
Figur 1: Maslows behovstrappa skapad utifrån behovshierarkier (Nationalencyklopedin) 

Självförverkligande och personlig frihet blir mer och mer viktigt (Ippel, Gelissen & Moors 

2013). Enligt Dyhre och Parment (2012) är alla i arbetslivet någonstans i Maslows 

behovstrappa gällande karriärmål och nuvarande arbetssituation. Det har blivit viktigare för 

både yngre men också de äldre generationerna att arbeta för och inom en organisation med bra 

värderingar, kultur och som tar socialt ansvar (Dyhre & Parment 2012). Forskarna (2012) 

menar att framtida arbetstagare vill se tydliga karriärvägar, ständigt få chansen till utveckling 

hos sin arbetsgivare samt få arbeta med något de finner intressant.	

Två teorier som har likheter med Maslows behovstrappa men med en inriktning på hur anställda 

ska motiveras i arbetslivet och känna arbetstillfredsställelse är teoretikerna Frederick 

Herzbergs tvåfaktors-teori och Victor Vrooms förväntningsteori. Herzbergs tvåfaktors-teori är 

en välkänd teori som etablerades under mitten av 1900-talet. Teorin beskriver två faktorer som 

behövs för att arbetare ska prestera och känna tillfredsställelse med sin arbetssituation, dessa 

benämner han som Motivationsfaktorer och Hygienfaktorer. Hygienfaktorerna är de som 

skapar vilja att arbeta och berör exempelvis arbetstagarnas arbetsmiljö och ska förhindra att de 

anställda känner någon form av missnöje med arbetsplatsen. Medan motivationsfaktorerna är 
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de som ska öka tillfredsställelsen, kvalitén på arbetet och produktiviteten (Robbins 2001). 

Enligt teorin ses lön som en hygienfaktor och inte som något som motiverar och skapar 

arbetstillfredsställelse hos de anställda, utan endast som en faktor som förhindrar missnöje 

(Yusoff, Kian & Idris 2013).	

Forskaren Vrooms (1995) förväntningsteori menar att när en forskare ställer frågan om “varför 

jobbar du?” vill denne egentligen ha svaret på frågan “under vilka omständigheter jobbar du?”. 

På detta finns det två omständigheter som tas upp, det är ekonomiska omständigheter – där ett 

jobb tas för ekonomisk vinning, det andra är motivation. Vad som motiverar en person att 

arbeta kan vara mycket individuellt. Enligt Vroom (1995) infinner sig både ekonomiska 

omständigheter och motivation till viss del i en anställning, till skillnad från Herzberg kan även 

lön ses som en motivationsfaktor. Den grundläggande motivationen i arbetet anses vara att 

människan föredrar att arbeta framför att inte arbeta samt att det en arbetstagare får tillbaka 

från arbetsgivaren stämmer överens med de förväntningar personen i fråga har. 

Överensstämmer inte utbytet kommer arbetstagaren inte känna sig tillfreds med sitt arbete och 

heller inte motivation. För att förenkla begreppet motivation i arbete har Vroom (1995) delat 

upp det i fem delar. Första är som nämnt att ett jobb ger en lön för utfört arbete, den andra delen 

är att få utlopp för mental och fysisk energi. Del tre innefattar att den anställde får bidra med 

produktionen av varor och tjänster. Den fjärde motivationsfaktorn är det sociala samspelet 

mellan människor, utöver sin egna arbetsgrupp har de allra flesta yrkesgrupper ett samspel med 

andra människor - patienter, brukare, kunder och studenter. Den femte och sista delen är att få 

upprätthålla en viss social status både yrkesmässigt och på individnivå genom en anställning. 	

Forskning på motivation och arbetstillfredsställelse  
Under åren har många studier utförts kring vad sjuksköterskor, och andra yrkesgrupper, 

värderar som viktigt för att känna sig motiverade och tillfreds med sin arbetssituation. I en 

studie gjord av McNeese-Smith (1999) beskrivs hur relationen med kollegor är den viktigaste 

faktorn för en hög grad av arbetstillfredsställelse. En faktor som även Carina Ahlstedt, Carin 

Eriksson Lindvall, Inger K. Holmström och Åsa Muntlin Athlin (2019) kom fram till i sin 

studie.  En annan viktig faktor är bekräftelse från patienter och anhöriga. McNeese-Smiths 

(1999) studie visade ytterligare att en hög grad av arbetstillfredsställelse hade positiva resultat 

i deras arbete; vården av patienterna blev bättre, relationer till kollegor, den upplevda 

arbetsmiljön, bättre upplägg under arbetspassen och även professionalismen höjdes. Utöver 

detta var även möjligheten till löneökning något som ökade arbetstillfredsställelsen. Något som 
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har negativ påverkan på arbetstillfredsställelse är känslan av att vara överarbetad där 

underbemanning är den övervägande största anledningen (McNeese-Smith 1999). Känslan av 

att inte räcka till påverkas också av långa patientköer och att för mycket händer samtidigt. 

Däremot ansågs varierande arbetsuppgifter vara något som ökade arbetstillfredsställelsen 

(McNeese-Smith 1999). 

En studie om arbetstillfredsställelse från 2000 (Theandersson) visar på liknande faktorer som 

tidigare forskning att en persons tillfredsställelse med sitt arbete kan påverkas av flera faktorer 

både i arbetet men också utanför arbetet. Faktorer utanför arbetet som en persons ålder och 

utbildningsnivå har visat sig vara av stor betydelse för hur tillfreds man är med sin 

arbetssituation. Faktorer som en trygg anställning och den fysiska arbetsmiljön är enligt 

forskningen enbart av betydelse för att, som individ, känna “total tillfredsställelse” med sitt 

arbete och arbetssituation. 	

En studie som fått fram andra resultat är en kanadensisk studie från 2006 där självbestämmande 

i arbetet och en adekvat lön är de faktorer som värderas högst. Även professionell status och 

interaktion med både kollegor och patienter värderades högt. Sjuksköterskorna i studien 

upplevde att deras roll i omvårdnaden av patienter behöver värderas högre av ledning. De 

menar att de vill ha en ökad respekt för kunskapen de bär på, deras yrkesskicklighet och att 

samarbete med kollegor är viktigt (Best & Thurston 2006). Till skillnad från Best och Thurston 

har forskaren Carina Ahlstedt med fleras studie, där hon observerat sjuksköterskor på 

akademiska sjukhuset i Uppsala, sett att faktorer som god relation med kollegor, kunna ha kul 

på jobbet och förtroende i sin yrkesroll väger tyngre än vad lönekuvertet visar (Ahlstedt et al. 

2019). De faktorer som värderas högt hos yrkesverksamma är något som bör tas tillvara på av 

arbetsgivare för att attrahera och rekrytera framtida arbetskraft.	

Employer branding  
Att ses som en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att kunna attrahera, rekrytera och behålla 

rätt humankapital. Detta är speciellt viktigt inom vård- och omsorgssektorn där humankapitalet 

är en central resurs. Det vill säga de kompetenser de anställda besitter för att kunna utföra det 

arbete som organisationen kräver (Jacobsen & Thorsvik 2014). Därför krävs det att en 

organisation jobbar med sin employer branding och marknadsför de faktorer de erbjuder som 

anses vara av vikt för de potentiella anställda. Detta är på liknande sätt som företag och 

organisationer jobbar med att marknadsföra de produkter och tjänster de ställer till förfogande 

för invånarna (Dyhre & Parment 2012). Employer branding är ett begrepp som började 
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användas under 90-talet och som nu är väletablerat inom forskning såväl som inom företag och 

organisationer (Falonius 2010). Forskaren beskriver employer branding som “En strukturerad 

och långsiktig strategi för att kommunicera till befintliga och potentiella medarbetare att “Vi 

är en attraktiv organisation att arbeta för”.”. 	

Employer branding kan delas upp i två delar, intern och extern employer branding. Den externa 

delens syfte handlar om hur arbetsgivare uppfattas och hur de lockar till sig arbetskraft och den 

interna delens syfte är hur de arbetar för att ha kvar den arbetskraft de redan har inom 

organisationen. Det läggs stor vikt vid att jobba med sin image som företag, men lika viktigt är 

det att organisationen kan erbjuda det de faktiskt säger sig erbjuda (Dyhre, Lutz & Parment 

2017). Medarbetarna är och bär organisationens varumärke och rykte, det är viktigt att detta 

också förmedlas utåt. Arbetsgivare vill att det ska talas gott om företaget, vilket är en lönsam 

del av employer branding (Dyhre, Lutz & Parment 2017). Att en anställd trivs och är hängiven 

företaget kan även vara en bidragande faktor till känsla av motivation (Backhaus & Tikoo, 

2004). Ett starkt internt arbetsgivarvarumärke, med stort engagemang från medarbetare som 

har förtroende för sin arbetsgivare, kan bidra till att arbetsgivaren uppfattas mer positivt från 

det externa perspektivet (Lundkvist 2017). 	

Lyckas arbetsgivare kommunicera ut sina styrkor och vad de erbjuder anses det inte krävas en 

hög lön för att locka till sig högkvalificerade kandidater vid rekrytering. Lön anses som en 

viktig faktor men inte avgörande när det kommer till val av arbetsgivare (Dyhre, Lutz & 

Parment 2017). Forskning visar att det finns en trend att med nya generationer ställs nya krav 

på arbetsmarknaden. Nya generationer vill veta vad en arbetsplats kan erbjuda dem för 

möjligheter och inte bara visa vad de som arbetstagare kan tillföra organisationen. Arbetsgivare 

bör precisera varför just de förtjänar de bästa talangerna och vad de kan erbjuda dessa för 

arbetslivskvalitet (Dyhre, Lutz & Parment 2017). Dyhre och Parment (2012) skriver utöver 

detta att en bra och attraktiv arbetsgivare är den som hela tiden ger arbetstagare möjligheten 

till utveckling.	

Inom offentlig sektor har många börjat arbeta med frågan om employer branding och de jobbar 

med sin värdegrund som ska genomsyra allt som kommuner, landsting eller regioner gör 

(Falonius 2010). En organisations värderingar ligger till grund för ett företags Employer value 

proposition (EVP) (Dyhre & Parment 2012). Medarbetarlöfte är den svenska motsvarigheten 

till EVP vilket är en grundpelare för att kunna bli framgångsrik med sitt arbetsgivarvarumärke. 

Detta är alltså arbetsgivarens löfte till medarbetarna om vad de erbjuder inom organisationen, 
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det är inte bara erbjudandet av en tjänst och en lön därefter utan det innefattar dessutom 

företagsvärderingar och värdegrund samt kulturen på arbetsplatsen (Backhaus & Tikoo 2004). 

Saknar detta löfte trovärdighet eller märker medarbetare att det inte levs upp anses löftet kontra 

produktivt. Därför är det viktigt att eftersträva ett hållbart medarbetarlöfte som ligger till grund 

för en stark employer branding (Dyhre, Lutz & Parment 2017). 	

Metod  
I det här metodavsnittet kommer vi presentera hur vi går tillväga i de olika delarna av 

forskningsprocessen, som insamling och analys av data. Då syftet med studien är att undersöka 

vilka faktorer som sjuksköterskestudenter anser som viktiga vad gäller val av framtida 

arbetsgivare har vi valt att göra en kvantitativ studie med enkät som datainsamlingsmetod. Till 

grund för enkätens utformning och för att hitta relevant forskning och litteratur genomför vi 

en litteratursökning där ord som “employer branding”, “arbetstillfredsställelse”, “motivation”, 

“job satisfaction”, “work values” samt “sjuksköterskeyrket historiskt och i dagens samhälle” 

används.  

Enkätens utformning  
Vad vi utgår från när vi utformar frågorna till vår enkät är delvis baserad på tidigare gjorda 

enkäter som syftat till liknande områden om vad studenter söker hos framtida arbetsgivare men 

också olika teorier och tidigare forskning som berör motivation, arbetstillfredsställelse och 

postmaterialism. En av studierna som ligger till grund är Carina Ahlstedt med flera (2019) 

studie som är baserad på observationer av sjuksköterskor som redan är ute i arbetet och vi har 

därför valt att utgå från faktorer som de värderat som viktiga. 	

Enkäten är internetbaserad och besvarades genom Google forms. Fördelar med en 

internetbaserad enkät mot exempelvis en postenkät är att man vanligtvis får färre obesvarade 

frågor vilket leder till ett mindre internt bortfall. Dessutom kortas svarstiden ned markant och 

även det administrativa arbetet (Bryman 2011). Enkäten delas in i tre delar; Bakgrundsfrågor, 

Vad värderar du som viktigt/oviktigt hos en framtida arbetsgivare och Övriga synpunkter eller 

kommentarer, helheten går att se i bilaga 1. Den inleds med ett antal bakgrundsfrågor med 

variablerna kön, ålder, termin och var det tänkt söka anställning efter avslutade studier. Andra 

delen av enkäten innehåller 33 påståenden som respondenterna får ta ställning till om de 

värderar dessa som viktiga/oviktiga hos framtida arbetsgivare. Dessa påståenden rör bland 

annat områdena arbetsmiljö, ledarskap och möjligheten till personlig utveckling. 
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Respondenterna får skatta påståendena på en likertskala med skalnivåerna 1–6, där “1 = Inte 

alls viktigt” och “6 = väldigt viktigt”. En sexgradig skala på enkäten används för att minska 

riskerna att respondenterna inte tar ställning till påståendena och lägger sig i “mitten” vilket 

kan ske om en fem- eller sjugradig skala används. Det ger också möjlighet till mer varierande 

svar än om färre alternativ hade getts (Ejlertsson 2014). I den tredje och avslutande delen har 

vi enbart valt att ha en öppen fråga där respondenterna får svara i fritext om de har några övriga 

synpunkter kring enkäten eller om de anser att vi missat någon viktig aspekt. Respondenter 

som besvarar en internetbaserad enkät brukar i större utsträckning vara benägna att svara på 

öppna frågor och med fler detaljer än om en postenkät används (Bryman 2011). Enkäten är helt 

frivillig för respondenterna att besvara och därför väljer vi även att inte ha några obligatoriska 

frågor. Att inte ha någon obligatorisk fråga tas med hänsyn till att det anses bättre för denna 

studie att få ett internt bortfall med obesvarade frågor istället för ett externt bortfall på hela 

enkäten.	

Urval och Bortfall 
För att uppfylla syftet med studien väljer vi att göra en totalundersökning av samtliga studenter 

på de tre sista terminerna på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitets samtliga 

studieorter; Umeå, Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik. Vid studieorterna Skellefteå, 

Lycksele och Örnsköldsvik sker mesta delen av undervisningen via nätet med träffar 2–4 

gånger per termin. I Umeå sker all undervisning på plats på universitetet.  Programmet vid 

Umeå universitet väljs av praktiska skäl då möjligheten till nära kontakt med institutionen för 

omvårdnad är möjlig om så krävs. Dessa tre terminer väljs med hänsyn till programöversikten 

och vetskapen om att alla dessa terminer har gjort flertalet praktiker inom olika vårdenheter 

och därför antas ha större insyn i hur deras yrkesliv kommer se ut efter examen. Urvalet blir 

därför målinriktat på dessa tre terminer (Bryman 2011). 	

Enkäten skickades ut till 499 potentiella respondenters mailadresser dessa ska tillhöra 

studenterna på termin 4–6. Vid första utskicket till samtliga mailadresser returneras nio, fyra 

visar sig vara felinmatade och de övriga fem är inte längre aktiva mailadresser. Efter en vecka 

skickas ett påminnelsemail ut där två personer meddelar att de ej vill medverka i studien. Alla 

dessa sju räknas nu in i det externa bortfallet. Total är det 110 respondenter som besvarar 

enkäten, vilket motsvarar 22,3 procent av populationen. Enkäten är som tidigare nämnt 

internetbaserad vilket kan enligt Bryman (2011) generera ett stort bortfall. Trots detta anses en 

internetbaserad enkät lämpa sig bäst för denna undersökning. Detta då, som tidigare nämnt, 
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studenterna på termin 5 skriver sitt examensarbete och studenterna på termin 4 och 6 är ute på 

Arbetsplatslärande praktik (APL). Det faktum att många av studieorterna erbjuder 

distansundervisning gör också att möjligheten att gå ut till klassrum och dela ut enkäten inte 

finns. Svarsfrekvensen är jämn mellan de tre terminer (se tabell 2) som besvarat enkäten och 

med hänsyn till antagningsstatistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) finns det 

anledning att anse svarsfrekvensen vara representativ utifrån populationen (Bryman 2011). Då 

enkäten är frivillig resulterar detta i ett externt bortfall. I detta fall anses det externa bortfallet 

inte som problematiskt då svarsfrekvensen anses som representativ för populationen. Valet att 

inte ha några obligatoriska frågor i enkäten leder till ett visst internt bortfall, bakomliggande 

kan vara att respondenten inte vill svara, missar frågor eller inte förstår den (Bryman 2011). 

Inte heller detta bortfall anses vara problematiskt då det är enstaka (1–5 respondenter) på vissa 

frågor och det anses inte komma att förändra resultatet nämnvärt. 	

Nedan i tabell 1, presenteras könsfördelningen hos respondenterna som besvarade enkäten. 

Majoriteten, lite över fyra femtedelar, är kvinnor. Av de 110 respondenter som besvarade 

enkäten är det 19,1 procent män vilket är representativt till hur könsfördelningen ser ut enligt 

UHR:s antagningsstatistik, 80 procent kvinnor och 20 procent män. I enkäten finns ett tredje 

svarsalternativ “annat” men det svarsalternativet användes inte av någon respondent.	

Tabell 1: Könsfördelningen bland respondenterna 

Kön Antal                     Procent 

Kvinna 89                          80,9 

Man 21                          19,1 

Totalt 110                        100 

 
Vidare går det att utläsa i tabell 2 att svarsfrekvensen är relativt jämnt fördelad mellan de tre 

terminerna. Från termin 4 är det 40 stycken som besvarat enkäten, från Termin 5 är det 37 

stycken, och från termin 6 är det 32 stycken som besvarat enkäten. En respondent har valt att 

inte besvara frågan vilken termin personen läser.  
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Tabell 2: Svarsfrekvensen baserat på vilken termin studenterna läser. 

Vilken termin läser du på programmet Antal Procent 

Termin 4 40 36,4 

Termin 5 37 33,6 

Termin 6 32 29,1 

Inget svar 1 0,9 

Totalt 110 100 

Tillvägagångssätt vid utskick av enkät 
Vi tog kontakt med Ladokgruppen på Umeå universitetet och genom dem fick vi ut 

mailadresser på papper. För att administrera ut vår enkät väljer vi att maila ut till samtliga 

adresser ett missivbrev med bifogad länk till enkäten. Här förklaras vilka vi är, vad syftet är 

med undersökningen, anonymitet, frivilligt deltagande samt att den data som samlas in enbart 

ska användas till denna studie och inte föras vidare (se bilaga 2). Genom detta möter vi upp till 

vetenskapsrådets fyra grundläggande forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet 2002). 

Mailadresserna matas in manuellt och läggs till som “hemlig kopia” för att ingen ska ha 

möjlighet att se vilka som ingår i undersökningen.	

Efter drygt en vecka skickas ett påminnelsemail (bilaga 3) om enkäten ut, innan dess hade 70 

svar kommit in. Respondenterna får möjlighet att besvara enkäten under en period på lite mer 

än två veckor. Vi väljer en längre period då vi vet om att studenterna på termin 4 och 6 har 

APL samt att termin 6 även har slutprov och studenterna på termin 5 har sitt examensarbete 

under perioden.  

Bearbetning och analysering av det insamlade datamaterial 
Efter stoppdatum för enkäten matas allt datamaterial in i statistikprogrammet SPSS för 

analysering. De fyra bakgrundsfrågorna i del ett på enkäten är variabler vi vill kontrollera för 

och se över om de på något sätt kan påverka hur respondenterna väljer att besvara kommande 

påståenden i enkäten. Dessa blir nu vid analysering våra oberoende variabler. Respondenternas 

svar från del två i enkäten blir våra beroende variabler vi kontrollerar mot vid analysering av 

vår data. 



 

 21 

För att få en bra överblick och enklare kunna analysera resultatet väljer vi att kategorisera 

åldersvariabeln till tre kategorier, 24 år och under, 25–34 och 35 år och över. Vi väljer denna 

kategorisering utifrån hur UHR kategoriserar när de presenterar sin antagningsstatistik. 

Fördelningen går att se i tabell 3. Den yngsta respondenten som besvarade enkäten är 21 år och 

den äldsta är 50 år, med en medelålder på 28,18 år (standardavvikelse 6,366) hos alla 107 

respondenter som besvarade frågan.  

Tabell 3: Respondenternas ålder kategoriserade utifrån UHR 

Ålderskategorier Antal Procent 

24 år och under 34 34,5 

25–34 år 52 47,3 

35 år och över 17 15,5 

Inget svar 3 2,7 

Totalt 110 100 

 

Tabell 3 visar att den största andelen av respondenterna är mellan 25–34 år. Cirka en tredjedel 

är 24 år eller under, och det är totalt 15,5 procent som sagt sig vara 35 år eller över. Totalt är 

det 107 stycken som besvarat denna fråga.	

Ytterligare väljer vi att göra en kategorisering på variabeln om vilken arbetsgivare studenterna 

planerar att söka arbete hos. Här väljer vi att slå samman de som väljer flera alternativ, skriver 

att de inte bestämt sig och de som ej vet till en och samma variabel som vi kategoriserar som 

vet ej. Detta för att få en bättre överblick i resultaten.	

Då våra beroende variabler är respondenternas svar från del två i enkäten gör vi 

frekvenstabeller och medelvärdesanalyser för att få en första överblick över det insamlade 

datamaterialet. Därefter görs en mer noggrann genomgång av påståendena och nya additiva 

index (se bilaga 4) skapas utifrån hur dessa passar ihop i relation till tidigare forskning om 

materialism och postmaterialism. De index vi väljer att klassa som postmaterialistiska är social 

arbetsmiljö, ledarskap, flexibilitet och arbetsgivarens värderingar dessa index är markerade i 

grönt i tabellerna. Det index vi väljer som materialistiskt är anställning detta går att ses som 

röd i tabellerna. Då vi har som hypotes att män värderar materiella ting som hög lön högre än 

kvinnor väljer vi att låta variabeln hög lön stå separat (också röd) som ett materialistiskt värde. 
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Vi vill även kunna göra analyser på denna beroende variabel i förhållande till de andra 

oberoende variablerna enskilt utanför indexen. Vi har ytterligare ett index som vi anser vara 

borderline, något som vi anser kan klassas som både materialistiskt och postmaterialistiskt. 

Detta index är utveckling och är markerat med färgen gul. För att analysera det insamlade 

datamaterialet ytterligare väljer vi att göra linjära regressioner, där vi konstanthåller för 

bakgrundsvariablerna kön, termin och ålder för att se hur de påverkar andra variabler. Detta då 

en regressionsanalys kan påvisa hur stor effekt en oberoende har på en beroende variabel utan 

påverkan av andra oberoende variabler (Sundell 2009).  Dessa linjära regressioner presenteras 

nedan i resultatet som tabeller utifrån de olika kategoriernas medelvärden. För att få fram dessa 

medelvärden har vi tagit värdet för det som i	regressionsmodellen är referenskategorin, samt 

tagit koefficienten (värdet i referenskategorin) och adderat eller subtraherat ökningen eller 

minskningen för de andra kategorierna. 	

Resultaten från analyserna på indexen presenteras på en skalnivå 1–6 där 1=Inte alls viktigt 

och 6=Väldigt viktigt. För att kontrollera reliabiliteten och främst den interna reliabiliteten utför 

vi ett Cronbach Alpha test för att kunna se korrelation mellan variablerna i de nya indexen. Ett 

tillfredsställande resultat på ett Cronbach Alpha test är enligt Bryman (2011) ett värde som 

överstiger 0,7, vilket samtliga index gör. Testet ger ett värde mellan 0–1 där värde ett är det 

högsta. Värdet representerar samstämmigheten i respondenternas svar på påståendena. Detta 

innebär att korrelationen mellan de variabler vi vill ska ingå i ett index kan väntas mäta ett 

bakomliggande företeelse. Resultaten för samtliga Cronbach Alpha testen finns i bilaga 5.  	

Majoriteten av variablerna i vårt datamaterial är på ordinalskalenivå väljer vi att använda oss 

utav icke parametriska test för att se om det förekommer någon signifikans i vårt insamlade 

datamaterial. Testerna vi använder oss av för att se om det råder statistisk signifikans är Mann 

Whitney och Kruskal-Wallis. Dessa icke-parametriska test gör inte antagandet att värdena som 

testas är normalfördelade. Vi använder oss av Mann-Whitney när vi har en oberoende variabel 

med två värden exempelvis kön som referenskategori. Kruskal-Wallis använder vi när de 

oberoende variablerna har tre eller fler värden exempelvis, ålderskategorier och termin på 

programmet. 	

Validitet och Reliabilitet 
För att styrka validiteten, att påståendena går att förstå av respondenterna och att de svarar på 

dem såsom vi avser dem att svara, låter vi två kurskamrater från vårt program, vår handledare 

samt två sjuksköterskestudenter som ej ingår i vår urvalsgrupp läsa igenom vår enkät. En 
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student som läser termin 2 på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå Universitet samt en som 

studerat sjuksköterskeprogrammet vid MDH Mälardalens högskola. Detta för att på bästa sätt 

få en överblick kring att enkäten fångar in det vi verkligen vill att den ska fånga in utifrån 

studiens syfte (Ejlertsson 2014). Då det enligt Bryman (2011) är viktigt att kunna replikera en 

studie och få samma resultat har frågorna till enkäten som tidigare nämnts tagits fram genom 

tidigare studier och relevant teori som rör ämnet. Frågorna i enkäten är uppdelade efter olika 

huvudämnen och kategorier för att kunna svara mot samma frågeställningar i vårt syfte. Detta 

ökar enligt Bryman (2011) validiteten i en studie då feltolkningar till viss del säkras upp.  	

Eftersom enkäten är utformad på så sätt att respondenterna själva väljer på en skala 1-6 hur de 

värderar de olika påståenden ökar reliabiliteten då de finns en risk att öppna svarsalternativ är 

svårare att analysera då svaren kan överlappa varandra (Bryman 2011). För att stärka den 

interna reliabiliteten i studien använder vi ett Cronbach Alpha test på samtliga index, där vi på 

samtliga index får ett värde på över 0,7 (se bilaga 5) vilket enligt Bryman (2011) är ett 

acceptabelt resultat. Då majoriteten av våra beroende variabler är på ordinalskalenivå väljer vi 

de icke parametriska signifikanstesten Mann Whitney och Kruskal-Wallis för att ytterligare 

stärka reliabiliteten i vår studie.	

Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas resultat från den insamlande enkäten med ändamålet att besvara vårt 

syfte; vad framtida sjuksköterskor anser som viktigt i kommande yrkesliv. Resultaten om 

skillnader i värderingar är generellt små, men det finns tendenser som kan analyseras och 

relateras till tidigare forskning. 

I vår presentation har vi valt att till en början sammanställa index (se bilaga 4) för att få en god 

översikt. Nedan i figur 2 presenteras medelvärden på samtliga index rangordnade från vad som 

värderas som mest viktigt i framtida arbetsliv.  
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Figur 2: Rangordning av samtliga index och hög löns medelvärden. Grön Postmaterialistiska värden, röd 

Materialistiska värden, gul Borderline-värden. 

Social arbetsmiljö är det index som skattats som viktigast i kommande yrkesliv av 

respondenterna vilket överensstämmer med Ahlstedt med fleras (2019) studie på 

sjuksköterskor där de anser att en god relation med kollegor, det vill säga den sociala 

arbetsmiljön är viktigt och avgörande för att känna arbetstillfredsställelse. Även McNeese-

Smith (1999) beskriver hur en god relation med kollegor är den viktigaste faktorn för en hög 

grad av arbetstillfredsställelse. Vidare värderas en hög lön som viktigt något som både 

Herzberg (Robbins 2001) och Vroom (1995) tar upp i sina teorier som hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Även ett gott ledarskap är något de eftersträvar i en framtida anställning, 

de vill som Ahlstedt med flera (2019) ytterligare beskriver ha förtroende från överordnad/chef 

i sin yrkesroll vilket är en viktig del av ledarskapet. Att få ökad respekt för sin kunskap från 

ledningshåll är något som väger tungt i arbetstillfredsställelsen (Best & Thurston 2006). 	

I dagsläget är de största arbetsgivarna för sjuksköterskor regioner och landsting då det är dessa 

aktörer som tillhandahåller majoriteten av vård för medborgarna (SKL 2019). Av tabell 5 kan 

vi nedan även utläsa att det är hos dessa arbetsgivare majoriteten av respondenterna tänkt söka 

anställning hos. Vidare är det fortsatt inom den offentliga sektorn som 10,9 procent av de 110 

respondenterna tänkt söka sig till, då på kommun. 7,3 procent kan tänka sig att arbeta i den 
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privata sektorn eller på bemanningsföretag och resterande vet inte ännu var de vill söka sig 

efter färdiga studier.	

Tabell 5: Sjuksköterskestudenters preferens till arbetsgivare. 

Arbetsgivare studenterna vill söka sig till efter 

färdiga studier 

Antal Procent 

Region/Landsting 85 77,3 

Kommun 12 10,9 

Privat/Bemanning 8 7,3 

Vet ej 5 4,5 

Totalt 110 100 

Tar vi hänsyn till vilken arbetsgivare respondenterna har tänkt söka sig till kan vi se att vad de 

värderar som mest viktigt i kommande arbetsliv ser lite olika ut. I figur 3 kan vi utläsa vad de 

då värderar som viktigt och mindre viktigt utifrån en materialistisk och postmaterialistisk 

uppdelning av index. 

Av figur 3 kan vi utläsa att social arbetsmiljö är det index som värderas högst av alla grupper 

förutom av de respondenter som planerar att söka sig till den privata sektorn eller 

bemanningsföretag. Dessa värderar det materialistiska värdet hög lön högst. Hög lön värderas 

dock högt av samtliga kategorier oavsett var de planerat att söka anställning. De som 

fortfarande inte bestämt sig om var de vill arbeta efter studierna värderar med små marginaler 

mot de andra kategorierna vikten av indexen anställning, social arbetsmiljö, arbetsgivarens 

värderingar och chansen till utveckling högre än de som bestämt sig för en viss sektor eller 

bransch. Anställning, även detta klassat som ett materialistiskt värde, värderas som en viktig 

faktor av övriga grupper som valt att rikta in sig mot den offentliga sektorn. Den offentliga 

sektorn har en strävan att erbjuda tillsvidaretjänster till samtliga nyanställningar istället för 

tjänster på visstid och vikariat (SKL 2018). 	



 

 26 

 
Figur 3: Medelvärden efter var studenterna tänkt söka arbete 

Vidare har vi en frågeställning som berör om en faktor som ålder har någon påverkan kring vad 

studenterna värderar som viktigt i kommande arbetsliv. Vi har utifrån detta valt att kontrollera 

för och göra en sammanställning utifrån ålderskategorier om vad de skattat som viktigt eller 

mindre viktigt i enkäten. Detta går att se nedan i tabell 6. 	
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Tabell 6: Medelvärdesanalys (baserat på linjär regression) där ålderskategorier kontrolleras för.	

 24 år och 

under 

25–34 

år 

35 år och 

över 

n Sig. 

Social arbetsmiljö 5,75 5,62 5,82 106 0,681 

Ledarskap 5,36 5,19 5,08 106 0,844 

Flexibilitet 5,10 4,87 5,02 106 0,762 

Arbetsgivarens 

värderingar 

5,01 4,74 4,81 105 0,713 

Hög lön 5,37 5,25 5,18 107 0,855 

Anställning 5,41 5,03 5,25 105 0,175 

Utveckling 5,08 4,93 5,25 105 0,367 

Not. Sig. utifrån sig.testet Kruskal-Wallis 

I tabell 6 går det att utläsa att social arbetsmiljö värderas högst av alla ålderskategorier på en 

skala 1–6. Därefter värderas anställning högst för de 24 år och yngre och de som är 35 år och 

äldre. De respondenter som är 25–34 år värderar hög lön som näst högst, därefter ledarskap. 

Anställning har de, sett till medelvärdet, värderat som fjärde viktigast. Utifrån tabell 6 kan vi 

se att ålderskategori 25–34 är mindre materialistiskt dragna än vad de yngre och äldre 

kategorierna är utifrån medelvärdet, på deras tre högst rankade index.	Men givet att resultaten 

inte är statistiskt signifikanta är det inte givet att de går att generalisera till gruppen 

sjuksköterskestudenter vid Umeå universitet. Utifrån	 signifikansvärdena	 kan	 det	 inte	

uteslutas	att	detta	resultat	påverkats	av	slumpen.	Om man istället väljer att kontrollera för 

vilken termin de studerar kan vi utläsa nedan i tabell 7 att det materialistiska värdet anställning 

värderas högt av samtliga terminer.  
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Tabell 7: Medelvärdesanalys (baserat på linjär regression) där termin på programmet kontrolleras för.	
 Termin 4 Termin 5 Termin 6 n Sig. 

Social 

arbetsmiljö 

5,68 

n 39 

5,64 

n 37 

5,80 

n 32 

n 108 0,184 

Ledarskap 5,06 

n 40 

5,26 

n 37 

5,48 

n 31 

n 108 0,118 

Arbetsgivarens 

värderingar 

4,83 

n 40 

4,84 

n 37 

4,79 

n 30 

n 107 0,914 

Flexibilitet 4,77 

n 40 

5,12 

n 37 

5,11 

n 30 

n 107 0,298 

Anställning 5,22 

n 39 

5,19 

n 37 

5,20 

n 32 

n 108 0,694 

Utveckling 5,05 

n 38 

4,92 

n 37 

5,11 

n 32 

n 107 0,865 

Not. Sig. utifrån sig.testet Kruskal-Wallis 

I tabell 7 kan vi utläsa hur indexen värderas när vi konstanthåller för termin. Det som kan ses 

är att de som studerar termin 6 värderar social arbetsmiljö, ledarskap och utveckling högre än 

de andra terminerna på skalan 1–6. Det materialistiska indexet anställning värderas som 

tidigare nämnts högt men också relativt jämt mellan terminerna med värden mellan 5,19 och 

5,22. Alla terminer vi undersökt värderar det postmaterialistiska indexet social arbetsmiljö 

högst av alla index. Ledarskap är något som värderas högre ju längre de studerat på 

programmet. En annan variabel som värderas relativt högt av samtliga terminer och som även 

den visar en ökning med antalet studerade terminer är den materialistiska faktorn hög lön detta 

går att se nedan i figur 4. Utifrån signifikansvärdena på både tabell 7 och figur 4 kan vi inte 

utesluta att slumpen påverkat resultatet.  
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Figur 4: Medelvärdesanalys utifrån linjär regression på vikten av hög lön där termin kontrolleras för.  

Sig. utifrån sig.testet Kruskal-Wallis 

Av figur 4 ovan går det att utläsa att vikten av en hög lön i kommande arbetsliv ökar med 

antalet terminer de studerat. Det sker en markant ökning från termin 5 till termin 6 om vikten 

av en hög lön i kommande arbetsliv. De studenter som är inne på termin 6 är snart färdiga med 

studierna och ska ut i kommande arbetsliv. Vilken termin studenterna läser när de svarat på 

enkäten visar enbart en väldigt liten förklaringsfaktor på 2 procent om hur viktigt lön är 

värderat i framtida yrkesliv.	

En annan variabel vi vill kontrollera för utifrån vårt syfte är om det går att utläsa några specifika 

skillnader mellan vad kvinnor och män värderar som viktigt och mindre viktigt. Denna 

sammanställning går att se nedan i tabell 8 där samtliga index och variabeln hög lön 

presenteras.	
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Tabell 8: Medelvärdesanalys (baserat på linjär regression) där kön kontrolleras för. 

 Män Kvinnor n Sig. 

Social 
arbetsmiljö 

5,52 5,75 109 0,019 

Ledarskap 4,90 5,34 109 0,048 

Arbetsgivarens 
värderingar 

4,56 4,90 108 0,188 

Flexibilitet 4,63 5,07 109 0,062 

Hög lön 5,33 5,29 110 0,970 

Anställning 5,05 5,25 108 0,508 

Utveckling 5,00 5,04 108 0,997 

Not. Sig. utifrån sig.testet Mann-Whitney. 

Av tabell 8 kan det utläsas att kvinnor värderar samtliga index utom hög lön högre än männen. 

Social arbetsmiljö värderas högst och arbetsgivarens värderingar värderas lägst av båda 

grupper. Signifikanstesten visar att det framkomna resultaten på indexen social arbetsmiljö och 

ledarskap inte är påverkat av slumpen. Ser vi på könen enskilt går det att se att kvinnorna 

värderar indexen social arbetsmiljö, ledarskap och hög lön högst medan männen värderar 

social arbetsmiljö, hög lön och anställning högst. Att männen värderar båda materialistiska 

index hög lön och anställning högst är något som går att utläsas i tidigare teorier om att män 

värderar materialistiska värden som lön högre än kvinnor (Theandersson 2000). Detta är på 

samma sätt som att kvinnor värderar postmaterialistiska värden som social arbetsmiljö högre 

än män. I exempelvis SKL:s studie (2013) på unga är det viktigare för kvinnor att ha en god 

relation med kollegor än för män. Indexet utveckling värderas mest likt av könen, där skiljer 

det 0,04 enheter mellan kvinnor och män.	

Lön är som nämnt en faktor som enligt Theandersson (2000) värderas högre av män än kvinnor. 

Delas respondenterna upp med ännu en kontrollvariabel kan det utläsas att det råder vissa 

skillnader mellan värderingen av lön mellan kvinnor och män på de olika terminerna. 
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Respondenterna i vårt datamaterial värdera i snitt lön lika oavsett kön, men på termin 4 värderas 

lönen som viktigare hos kvinnorna än hos männen, detta går att utläsa i tabell 9.   

Tabell 9: Män och kvinnors värderingar av lön baserat på termin.	

   Medelvärde N Minimum Maximum 

Kvinna Termin 4 5,21 29 2 6 

 Termin 5 5,15 33 1 6 

  Termin 6 5,56 27 4 6 

  Total 5,29 89 1 6 

Man Termin 4 5,00 11 3 6 

  Termin 5 5,50 4 5 6 

  Termin 6 5,80 5 5 6 

  Total 5,30 20 3 6 

Not. 1=”Inte alls viktigt” 6=”Väldigt viktigt” 

Det som kan utläsas i tabell 9 är hur variabeln hög lön värderas mellan könen och terminerna. 

Det vi kan se är att ju längre på utbildningen respondenterna har gått desto högre värderar de 

en högre lön. Den största skillnaden kan ses hos kvinnorna där svaren från termin 4 och 5 ligger 

spritt över hela svarsskalan 1–6. Av de kvinnliga respondenter som läser termin 6 värderar 

samtliga respondenter hög lön som viktigt. De har alla värderat faktorn på den övre halvan av 

skalan. För männen är hög lön rankat som högst i termin 5 och 6 då ligger samtliga svar skalnivå 

5 och 6. I termin 4 finns det manliga respondenter som ligger lägre på skalan.  
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Diskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet från vår undersökning i förhållande till vårt syfte och 

frågeställningar diskuteras. Även faktorer som val av metod och dess påverkan för att komma 

fram till vårt resultat kommer diskuteras i metoddiskussion.  

Resultatdiskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka vad framtida sjuksköterskor anser som viktigt i framtida 

yrkesliv och om det finns några skillnader i vad olika grupper värderar som viktigt. Detta syfte 

resulterade sedan ner i två frågeställningar och vidare ner i tre hypoteser som vi grundat på 

tidigare forskning och vår förförståelse kring ämnet. Generellt sett var spridningen inte särskilt 

stor i respondenternas svar däremot kan slutsatser kan fortfarande dras kring vilka faktorer som 

värderas högre än andra.  

Vad är viktigt för sjuksköterskestudenter? 
Vår första frågeställning berör hur viktiga faktorer som arbetsmiljö, ledarskap, personlig 

utveckling, lön samt arbetsplatsen värderas av sjuksköterskor. Resultaten utifrån vår enkät visar 

på att av de sex index som skapats, samt faktorn hög lön, värderas det postmaterialistiska 

”mjuka” värdet social arbetsmiljö som viktigast av samtliga studenter. En av många 

anledningar till varför sjuksköterskor värderar social arbetsmiljö högt kan vara då det ofta är 

en väldigt hög arbetsbelastning och många gånger är ett mycket stressigt arbete. Därför blir 

stöd från kollegor än viktigare. Att bristen på personal är stor gör också att vikten av att ha en 

bra personalgrupp där de litar på och stöttar varandra extra viktigt för att orka med den pressade 

situationen de lever sina yrkesliv i. Det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet för att få in 

återhämtning även under arbetstid, detta kan vara ett antal faktorer till varför den sociala 

arbetsmiljön värderas såpass högt som den gör i den här populationen (Ahlstedt et al. 2019).	

Även postmaterialistiska indexet ledarskap värderas högt. Samtidigt som de materialistiska 

indexen anställning och faktorn hög lön tillsammans med indexet vi anser kunna gå åt både det 

postmaterialistiska och materialistiska hållet utveckling värderas topp fem. Av detta kan 

slutsatsen dras att de sjuksköterskestudenter som svarat på enkäten är generellt ganska 

materialistiskt dragna. Detta är något som gör att första hypotesen om att sjuksköterskor skulle 

värdera postmaterialistiska värden högre än materialistiska kan ifrågasättas. Anledningarna till 

detta kan vara flera men en slutsats som kan dras utifrån många av studierna som gjorts är att 

de vill ha en adekvat lön som motsvarar värdet av det faktiska arbete de utför (Best & Thurston 

2006). Herzberg menar ytterligare att en hygienfaktor som lön är något som enbart kan bidra 
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till att de inte känner missnöje och leder inte till någon form av arbetstillfredsställelse som 

motivationsfaktor. (Yusoff, Kian & Idris 2013) Resultaten visar dock på att en hög lön ses som 

en hög motivationsfaktor kring var studenterna vill söka arbete efter färdiga studier. Inglehart 

(1997) hävdar även han att vi nu i dagens samhälle vanligtvis är mer dragna mot 

självuppfyllelse än mot materialistiska värden som lön och säkra anställningar.	

Majoriteten av de respondenter som besvarat enkäten har angett att de kan tänka sig arbeta 

inom den offentliga sektorn, något som egentligen inte är förvånande då de flesta 

arbetstillfällena för sjuksköterskor finns inom denna sektor på främst regioner och landsting 

(SKL 2019). Detta trots att arbeta inom sektorn och främst regioner och landsting inte är 

förknippat med en hög lön för främst nyexaminerade (VK 2019; SKL 2013), något som en stor 

andel av respondenterna värderar som viktigt hos kommande arbetsgivare. Att hög lön värderas 

som den gör går emot vad Theanderssons forskning (2000) säger om att anställda inom 

offentlig sektor inte värderar lön nämnvärt högt.  	

De respondenter som planerat att börja arbeta inom den privata sektorn eller på 

bemanningsföretag värderar hög lön högst över alla index. Detta resultatet går att koppla till 

den lönestatistik som Vårdförbundets lönestatistik (2017) där det tydligt kan utläsas att de som 

arbetar inom den privata sektorn erbjuds en högre lön. Detta går i linje med vår tredje hypotes 

om att de som planerat att söka sig till den privata sektorn eller bemanningsbranschen är mer 

drivna av en hög lön. Denna kategori är även den enda som inte värderar social arbetsmiljö 

högst. Utifrån att de inte värderar denna faktor som viktigt kan det vara rimligt att tolka att de 

redan på förhand är inställda på att de inom exempelvis bemanningsbranschen inte kommer ha 

en fast arbetsgrupp att arbeta med, då arbetsplatsen varierar utefter var behovet av arbetskraft 

uppstår. 

Vilken betydelse har kön, ålder och termin? 
Vår andra frågeställning rör om det går att utläsa några skillnader i vilka faktorer som anses 

viktiga mellan kvinnor och män, vilken termin de studerar på programmet och deras ålder. 	

Ser vi på skillnaderna mellan hur kvinnor och män värderar indexen visar resultatet att både 

kvinnor och män värderar social arbetsmiljö högst vilket påvisar det som tidigare forskning 

påtalat (Ahlstedt et al. 2019) att en bra och trygg arbetsgrupp är den viktigaste faktorn för att 

de som arbetar inom detta yrke ska trivas på sin arbetsplats. Även att kvinnor värderar de 

postmaterialistiska värdena högre än män i denna studie samstämmer med tidigare 
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undersökningar och forskning (Theandersson 2000; SKL 2013). Männen i denna studie anser 

även dessa postmaterialistiska värden som viktiga men skattar de inte lika högt som kvinnorna. 

Det som däremot motsäger tidigare forskning är att kvinnor inte skulle värdera materiella 

värden högt. Utifrån det resultat som kommit fram kan det utläsas att kvinnor och män skattar 

vikten av hög lön i stort sett som lika viktigt, detta skulle göra att antagandet i vår andra hypotes 

om att hög lön skulle vara viktigare för män än för kvinnor inte stämmer. Det säger även emot 

Theanderssons forskning (2000) om att kvinnor inte prioriterar lön i samma utsträckning som 

män.	

De som gått längre i utbildningen har haft mer praktik (Umeå universitet 2019) och utifrån 

detta är det rimligt att anta att de har mer insyn i hur deras kommande arbetsliv kommer se ut. 

Därför är ett rimligt antagande utifrån resultaten att de också skulle värdera vissa värden högre 

såsom social arbetsmiljö just av den anledningen att de vet hur viktigt det är i arbetslivet, detta 

har stöd i Ahlstedt med fleras (2019) forskning. Även att termin 6 värderar ledarskap högre än 

tidigare terminer går att koppla till deras vetskap om att ett gott ledarskap är viktigt i arbetslivet. 

En stöttande chef som visar förtroende för ens yrkesskicklighet och där man inte ständigt 

känner sig övervakad är ett ledarskap som beskrivs som viktigt i Best och Thurstons (2006) 

forskning om motivation och arbetstillfredsställelse. 	

Av resultatet går det även att utläsa att värderingarna om hög lön ökar markant mellan termin 

5 och 6. Det är rimligt att anta utifrån detta att de som snart ska ut i arbetslivet värderar det 

hårda värdet lön högre. Att ha ett arbete som enbart är meningsfullt blir inte huvudfokus längre. 

Det är heller inte orimligt att anta att dessa personer vill ha en lön som motsvarar hur de själva 

värderar sitt eget yrke (Best & Thurston 2006; SCB 2017c). Detta är även något som det skrivits 

frekvent om i nyheterna (VK 2019; DN 2019). 	

Utifrån Ingleharts (1997) forskning gällande hur delar av dagens samhälle värderar 

postmaterialistiska värden som rörlighet och frihet i arbetslivet som viktigare än materialistiska 

som hög lön och anställning, visar resultatet i denna studie på att det finns skillnader om vilka 

värden som värderas som viktiga mellan olika ålderskategorier. Den yngsta och äldsta 

kategorin i studien värderar de materialistiska värdena och utveckling som något av de fyra 

viktigaste faktorerna i kommande arbetsliv, vilket motsäger Ingleharts teori. I övrigt visar 

resultaten på relativt lika värden mellan kategorierna med små marginaler. Det är viktigt att 

poängtera att studenterna i den övre ålderskategorin mest troligt har en längre 

yrkeslivserfarenhet och vissa har möjligtvis även tidigare erfarenheter från vårdbranschen som 
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exempelvis undersköterskor. Med detta i beaktning är det rimligt att anta att de inte anser att 

det ger någon utdelning i form av utbildningspremie och därför blir missnöjda när de inte får 

gå in på en högre lön som nyexaminerade sjuksköterskor.	

Att kunna erbjuda det som framtidens sjuksköterskor söker i arbetslivet kommer ge stora 

konkurrensfördelar mot övriga arbetsgivare. Inte bara utifrån att arbetsgivare erbjuder rätt saker 

utan även att de får en arbetsgrupp och arbetstagare som trivs. Att möta upp till dessa faktorer 

som en god social arbetsmiljö och hög lön som, enligt vår studie, kommande sjuksköterskor 

söker kommer resultera i att arbetsgivarna attraherar rätt personer. Detta i sig kommer sedan 

bidra till en arbetsgrupp som talar gott om sin arbetsgivare, vilket skapar ett starkt 

arbetsgivarvarumärke som speglas utåt genom arbetstagarna. Men också till ett starkt internt 

employer branding att medarbetare trivs och stannar kvar i arbete (Dyhre, Lutz & Parment 

2017). 	

Att lön enligt Dyhre, Lutz och Parment (2017) inte är en avgörande faktor för val av 

arbetsgivare utan att andra faktorer bör marknadsföras utåt med hjälp av employer branding 

skiljer sig från resultatet i denna studie där slutsatsen kan dras att lön är en viktig faktor för 

framtida val av arbetsgivare. Dessa faktorer är alltså något som framtida arbetsgivare ska 

marknadsföra utåt.  	

Slutsatsen som kan dras utifrån det resultat som kommit fram är att det i stort liknar tidigare 

forskning som gjorts på området och hur det ser ut idag inom sjuksköterskeyrket, att de mjuka 

och postmaterialistiska värdena värderas högt. Det som motsäger, och även gör denna 

urvalsgrupp unik, är att de även värderar de materialistiska värdena och som Herzberg uttrycker 

sig, hygienfaktorer, som en trygg och säker anställning och en hög lön som en otroligt viktig 

faktor i kommande yrkesliv. Om detta vänds till hur kommande arbetsgivare ska arbeta för att 

locka till sig dessa studenter, för arbete inom deras organisation, krävs ett gediget arbete kring 

att erbjuda en bra social arbetsmiljö där de kan ha kul med kollegor och be om hjälp vid behov. 

Arbetsgivare måste även kunna erbjuda en adekvat lön som motsvarar vad deras arbete faktiskt 

innebär och vad de faktiskt utför på arbetsplatsen. 	

Ett första steg för dessa arbetsgivare är att se över vad de faktiskt kan erbjuda men sedan även 

se till att de når ut med detta till studenter och potentiella arbetstagare genom god 

marknadsföring och employer branding. Till slut måste arbetsgivarna och organisationerna ha 

i åtanke att sjuksköterskeyrket tillsammans med många andra är en av grundpelarna i det 
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svenska vårdsystemet och för att kunna möta upp till det behovet som finns måste de se över 

det de erbjuder dem, utan sjuksköterskor skulle inte sjukvården fungera.	

Avslutningsvis måste vi trots denna gedigna diskussion ta i beaktning att den forskning som 

studien utgår ifrån är på sjuksköterskor i arbete och våra resultat är baserade på studenters 

värderingar. Med denna vetskap skulle denna studie, vad sjuksköterskor vill ha i arbetslivet, 

kanske bli annorlunda om den var gjord på examinerade sjuksköterskor och inte på studenter. 	

Metoddiskussion 
För att undersöka studiens syfte valdes som tidigare nämnts en kvantitativ metod med en 

internetbaserad enkät som datainsamlingsmetod. Enkät valdes då vi hade en önskan om att få 

in svar från en så stor grupp respondenter som möjligt på en relativt kort tid. Då vi använde oss 

av ett målinriktat urval kan våra resultat inte generaliseras på den större populationen som 

exempelvis alla sjuksköterskestudenter i Sverige. Då signifikanstesten visar på att slumpen inte 

kan uteslutas i de flesta av fallen bör slutsatser dras med viss försiktighet.	

En begränsning med att använda sig av en enkät och specifikt på distans som vår 

internetbaserade, är att det kan generera ett stort externt bortfall (Bryman 2011). Att enkäten 

var internetbaserad valdes främst utifrån att vi valt att undersöka samtliga 

sjuksköterskestudenter som läser termin 4–6 vid Umeå universitets samtliga studieorter. Samt 

att samtliga terminer hade andra aktiviteter som APL och examensarbete och inte 

klassrumsbaserad undervisning vid tillfället.	

Vår svarsfrekvens utifrån de 499 potentiella respondenter vi skickade ut enkäten till uppgick 

till 22,3 procent. Men som tidigare nämnt anser vi att de svar vi fått in är representativt för alla 

studenter på termin 4–6 och utifrån kön i jämförelse med antagningsstatistik från UHR. Några 

bidragande faktorer för detta stora externa bortfall kan bero på exempelvis avhopp, rent tekniskt 

kan en person stå kvar som student på en utbildning men inte längre läsa den. Vid kontakt med 

studenter på utbildningen, främst i termin 6, framkom information om stora avhopp, samt vid 

utskicket av enkäten då ett antal personer kontaktade oss och meddelade att inte var studenter 

vid sjuksköterskeprogrammet. I praktiken kan vi anta att vårt bortfall är lägre än vad siffrorna 

visar	

För att minska det externa bortfallet hade vi exempelvis kunnat be institutionen för omvårdnad 

om hjälp med utskicket av enkäten. Utifrån vad tidigare examensarbeten som utfört liknande 

studier på studenter kommit fram till kan svarsfrekvensen från respondenterna öka om enkäten 
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skickas ut via deras studentportal, alternativt mailas ut från en studievägledare än att den 

kommer från en okänd person. Vi hade ytterligare, för att öka svarsfrekvensen, kunnat planera 

in att besöka något lektionstillfälle om de haft några i helklass för att ge ut länken i klassrummet 

och ge dem möjligheten att besvara den direkt där i anslutning till att vi fanns på plats. Detta 

hade även kunnat ge möjlighet att förklara saker om respondenterna inte förstått vad vi 

efterfrågade i något påstående och i sig kunnat öka validiteten. 	

En annan begränsning med att använda sig av enkät som datainsamlingsmetod är att 

möjligheterna för att ställa följdfrågor försvinner i stort sett helt, och även möjligheten till att 

göra en djupare analysering begränsas. För att öka möjligheten för djupare analys och 

möjligheten att ställa följdfrågor hade ett kvalitativt metodval med intervjuer kunnat vara ett 

bra komplement, inte med alla men ett antal studenter för att få en större inblick och djupare 

förståelse kring vad som motiverar dem. 	

Vidare forskning 
Vidare forskning som anses kunna vara av intresse är en longitudinell studie där man över tid 

låter studenter på programmet svara på en enkät kring vad de värderar som viktigt i kommande 

arbetsliv. Detta skulle ge en intressant input i om studenters värderingar om detta ämne är något 

som förändras över tid och ju längre de kommit på utbildningen. Poängen här skulle vara att se 

om resultatet från denna studie, att exempelvis lön värderas som viktigare desto längre de 

kommit på utbildningen, är något som är återkommande eller något som bara syns i den 

population som ingick i studien denna gång. Det som skulle vara intressant att veta och studera 

vidare på är om resultaten är specifika för just denna kohort eller om det faktiskt sker en 

förändring i värderingarna under utbildningens gång. Därför hade en ny studie om 5–10 år vara 

intressant för att se om resultatet skulle visa på likheter i värderingarna. I och med detta skulle 

det även vara av intresse att ta det generationsskifte som sker på arbetsmarknaden idag i 

beaktning. Detta då det kommer vara nya generationer på programmet om exempelvis 10 år 

och om värderingarna med detta har förändrats eller ser likadana ut.  	

Då vår studie enbart fokuserat på och haft sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet som 

population skulle en vidare studie på sjuksköterskeprogrammen vid andra universitet och 

högskolor vara av intresse för att se om dessa studenter värderar liknande faktorer som viktiga 

eller om dessa faktorer enbart är specifika för utbildningen här vid Umeå universitet. Slutligen 

skulle det även vara intressant att utföra en kvalitativ studie med exempelvis intervjuer där en 
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djupare förståelse till varför respondenterna anser vissa faktorer vara viktigare än andra hos 

framtida arbetsgivare.	
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkäten “Vad värderar sjuksköterskestudenter som 
viktigt/oviktigt hos framtida arbetsgivare?” 
 
Del 1: Bakgrundsfrågor 
 
Kön: 
Kvinna 
Man 
Annat 
 
Hur gammal är du?: 
 
Vilken termin läser du på programmet: 
Termin 4 Termin 5 Termin 6 
 
Vad för arbetsgivare har du tänkt söka dig till efter dina studier? 
Kommun 
Landsting/Region 
Privat 
Bemanningsföretag 
Annat: Fritextruta  
 
Del 2. Vad värderar du som viktigt/oviktigt hos en framtida arbetsgivare 
På en skala 1–6, där "1. Inte alls viktigt" och "6. Väldigt viktigt" kommer du nu få skatta hur 
du anser dessa påståenden som viktiga eller ej i kommande arbetsliv.  
 
Arbetsplatsen 
Att jag kan stå bakom min framtida arbetsgivares värderingar och värdegrund är… 
Att min arbetsgivare jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald är… 
Att min framtida arbetsgivare har ett bra rykte är… 
Det arbete jag utför ska kännas meningsfullt för mig är… 
Tydliga rutiner att följa är… 
Tydligt schema är… 
Att mitt arbete kan balanseras med mitt privatliv, fritid och familj är… 
 
Förmåner som är viktiga för mig 
Friskvårdsbidrag är… 
Friskvårdstimme under arbetstid är… 
Flexibla arbetstider är… 
Önskeschema är… 
Styra över min egen semester är… 
En fast anställning är… 
En heltidsanställning är… 
Hög lön är… 
 
Ledarskap 
En god relation med min chef/överordnad är… 
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Att min chef/överordnad visar uppskattning vid ett väl utfört arbete är… 
Chef/överordnad visar förtroende för mig i min profession är… 
Att få regelbunden återkoppling/feedback från chef/överordnad är… 
 
Arbetsmiljö 
Utmanande arbetsuppgifter är… 
Varierande arbetsuppgifter är… 
Få tid för reflektion UNDER arbetstid är… 
Få tid för återhämtning UNDER arbetstid är… 
Få tid för återhämtning EFTER arbetstid är… 
Att ha inflytande över mina egna arbetsuppgifter är… 
Att ha roligt på jobbet är… 
Att kunna samarbeta med kollegor på arbetsplatsen är… 
Ett öppet klimat, kunna be kollegor om hjälp är… 
En bra gemenskap i arbetsgruppen är… 
Sociala aktiviteter utanför arbetstid med kollegor är… 
 
Personlig utveckling 
Att kunna göra karriär är… 
Att få möjlighet att utvecklas inom min yrkesroll är… 
Att min arbetsgivare kan erbjuda betalda fortsatta studier för att specialisera mig är… 
 
Del 3. Övriga synpunkter eller kommentarer 
Finns det något annat som du anser som viktigt som inte tagits upp i frågorna ovan, eller har 
du något annat att tillägga? 
Fritextruta 
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Bilaga 2: Missivbrev till enkät 
 
Hej! 
 
Vi heter Tove Wedin och Sofia Wiskirchen och är två studenter som läser sista terminen på 
Personalvetarprogrammet här vid Umeå universitet. 
Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där vi vill undersöka vad studenter vid 
sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet söker hos framtida arbetsgivare. Syftet är att 
kartlägga och se över faktorer som ni ser som viktiga och oviktiga. 
 
För att ta reda på detta har vi utformat en enkät som vi gärna ser att ni svarar på.  
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och i enkäten kommer du som respondent vara helt 
anonym. Era svar kommer enbart användas till vårt examensarbete och sedan raderas. 
Resultaten från enkäten kommer enbart redovisas i sammanställd form i tabeller och figurer. 
Den färdiga uppsatsen kommer Umeå universitet ta del av. 
 
Nedan finner ni länken till enkäten “Vad värderar sjuksköterskestudenter som viktigt/oviktigt 
hos framtida arbetsgivare?”  
Enkäten kommer finnas tillgänglig till och med 22 april 2019 och tar cirka 5–10 minuter att 
besvara. 
 
Länk till enkäten 
 
Om ni har frågor kan ni kontakta oss på mail eller telefon. 
Tove Wedin; 072-xxx xx xx, mailadress 
Sofia Wiskirchen; 070-xxx xx xx, mailadress 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Sofia Wiskirchen och Tove Wedin 
Personalvetarprogrammet 
Umeå universitet 
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Bilaga 3: Påminnelsemail Enkät 
 
Hej! 
 
Här kommer en påminnelse till enkäten “Vad värderar sjuksköterskestudenter som 
viktigt/oviktigt hos framtida arbetsgivare?” 
Ni som redan har svarat, stort stort tack för att ni tagit er tid att medverka!  
För att kunna tillgodoräkna svaren i enkäten så önskar vi att få in så många svar som möjligt. 
Så till dig som inte svarat än så är det inte för sent, enkäten ligger uppe tills på måndag 22/4. 
 
Här är en länk till formuläret “Vad värderar sjuksköterskestudenter som viktigt/oviktigt hos 
framtida arbetsgivare?”:  
 
Länk till enkäten 
 
Om du har några frågor går det bra att höra av dig. Vi nås bäst på telefon eller mail:  
Tove Wedin; 072-xxx xx xx, mailadress 
Sofia Wiskirchen; 070-xxx xx xx, mailadress 
  
Tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning 
Sofia Wiskirchen och Tove Wedin 
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Bilaga 4: Sammanställning över nya index  
 

Social Arbetsmiljö Ledarskap Anställning 

Variabler 
- Att ha roligt på jobbet är… 
- Att kunna samarbeta med 
kollegor på arbetsplatsen är… 
- Ett öppet klimat, kunna be 
kollegor om hjälp är… 
- En bra gemenskap i 
arbetsgruppen är… 

Variabler 
- En god relation med min 
chef/överordnad är… 
- Chef/överordnad visar förtroende 
för mig i min profession är… 
- Att min chef/överordnad visar 
uppskattning vid ett väl utfört 
arbete är… 
- Att få regelbunden 
återkoppling/feedback från 
chef/överordnad är… 

Variabler 
- En fast anställning är… 
- En heltidsanställning är… 
- Tydliga rutiner att följa är…  
- Tydligt schema är… 
 

Flexibilitet Utveckling Arbetsgivarens 
värderingar 

Variabler 
-  Flexibla arbetstider är… 
-  Önskeschema är… 
- Styra över min egen semester      
är… 
- Att mitt arbete kan balanseras 
med mitt privatliv, fritid och 
familj är… 
- Få tid för reflektion UNDER 
arbetstid är… 
- Få tid för återhämtning 
UNDER arbetstid är… 

Variabler  
 - Att få möjlighet att utvecklas 
inom min yrkesroll är… 
-  Att min arbetsgivare kan erbjuda 
betalda fortsatta studier för att 
specialisera mig är… 
- Varierande arbetsuppgifter är… 
- Utmanande arbetsuppgifter är… 
- Att ha inflytande över mina egna 
arbetsuppgifter är… 

Variabler 
- Att jag kan stå bakom min 
framtida arbetsgivares 
värderingar och värdegrund är… 
-  Att min arbetsgivare jobbar 
aktivt för jämställdhet och 
mångfald är… 
-  Att min framtida arbetsgivare 
har ett bra rykte är… 
-  Det arbete jag utför ska kännas 
meningsfullt för mig är… 

 Lön  

Variabler 
- Hög lön 

 

 

Postmaterialistiska  

Materialistiska 

Borderline båda
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Bilaga 5: Cronbach Alfa test 
 

INDEX Cronbach Alfa 

Social 
arbetsmiljö 

0,755 

Ledarskap 0,846 

Anställning 0,706 

Flexibilitet 0,772 

Utveckling 0,735 

Arbetsgivarens 
värderingar 

0,757 

 


