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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tina Forsberg som varit ett stöd och 

bollplank under hela studien. 

 

Vi vill också tacka våra studiekamrater som under vägens gång bidragit med kommentarer och 

diskussioner som varit givande för arbetet.  

 

Tack till personalchefen som ställde upp som vår kontaktperson och hjälpte oss med tillträde 

för att genomföra undersökningen i kommunen.  

 

Ett stort tack riktas också till de sjuksköterskor och representanter från kommunen som deltagit 

i intervjuer och bidragit till denna studien, utan ert deltagande hade studien inte varit möjlig att 

genomföra.  

 

Emelie Katajisalo & Caroline Årebrand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Problemformuleringen som ligger till grund för denna undersökning är att det förväntas bli brist 

på sjuksköterskor i hela landet och att tidigare undersökningar har visat att kommuner generellt 

anses vara mindre attraktiva arbetsgivare. Syftet med den här studien utgår från att undersöka 

vilka faktorer sjuksköterskor anser är attraktiva i ett kommunalt arbete. Vidare är syftet att 

jämföra synen på attraktivt arbete mellan sjuksköterskor och deras arbetsgivare för att se om 

bilden överensstämmer utifrån de båda perspektiven.  

 

Tidigare forskning har visat att faktorer som är viktiga för en individ att lockas och stanna på 

en arbetsplats berör ett brett spektrum av faktorer. Viktiga faktorer berör bland annat 

arbetsmiljö, ledarskap, autonomi, uppskattning och möjlighet till utveckling. Studier som 

tidigare jämfört sjuksköterskornas och arbetsgivarens syn på attraktivt arbete har inte tagit 

hänsyn till arbetsmiljö som faktor och har mestadels genomförts i sjukhusmiljö. Den 

föreliggande studien har genomförts inom en kommunal verksamhet och utgått från individens 

uppfattning från deras egen livsvärld. 

 

Studien grundar sig i ett fenomenologiskt förhållningssätt och använder en kvalitativ metod då 

datainsamling skett genom semistrukturerade intervjuer. Undersökningen har genomförts på 

två urvalsgrupper: sjuksköterskor och representanter från arbetsgivaren.  

 

Faktorer som visar sig viktiga för sjuksköterskor i kommunal verksamhet är bland annat 

arbetsklimat, kollegor och ersättning. Synen stämmer till stor del överens med arbetsgivarens 

men skillnader återfinns i hur yrket betraktas, ersättningens betydelse samt vilken möjlighet 

som finns för utveckling och inflytande. Det finns ett behov av uppskattning och en ökad 

förståelse för den vård som sjuksköterskor bedriver. För den kommunala sjukvården är det två 

faktorer att fokusera på för att attrahera och behålla sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: arbetsförhållanden, sjukvårdsorganisationer, attraktiva organisationer, behålla 

personal  

 

 

 

  



 

Summary 

The background that forms the basis of this study is an expected shortage of nurses nationwide 

and earlier research that implies that public sector organizations generally are perceived as less 

attractive organizations. This study intend to obtain knowledge about which factors nurses 

perceive as attractive in a public sector organization. The aim of this study is to compare nurses 

and their managers perceptions of which factors that are important to attract and retain nurses, 

and further if these perceptions differ from each other.  

 

Previous research have shown that there is a wide range of factors that are important to attract 

and retain nurses. The important factors are for example work environment, leadership, 

autonomy, appreciation and opportunity for development. Studies that previously been 

comparing the perceptions of nurses and their employers have not considered work environment 

as a factor, and they have been carried out mainly in a hospital environment. The present study 

is made in a public sector and the starting point is how the individual comprehend its reality.  

 

The study has a phenomenological approach and uses an qualitative method on basis that the 

data collection has been done through semi structured interviews. The research have focused 

on two groups of candidates: nurses and representatives of the employer. 

 

Factors that have shown to be important for nurses in a public sector is for example work 

climate, colleagues and salary. The nurse perceptions does in most parts correspond with the 

employers perception. Contradictions is found in how the profession is valued, the significance 

of salary and also the opportunity for development and autonomy. There is a clear need for 

appraisal and understanding for the care that is given by the nurses from the leaders and 

politicians in the organization. For the public sector healthcare that is two factors that should 

be focused on to attract and retain nurses.  

 

Keywords: working conditions, health care organizations, attractive organizations, retaining 

employees      
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Inledning 
 

Bakgrund 

I många länder står sjukvården inför en brist på sjuksköterskor (Rodwell & Demir, 2013). I 

Sverige uppger 80 procent av arbetsgivarna att de har eller förväntas få brist på sjuksköterskor 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). Bristen förväntas dessutom att öka med orsak av att 

befolkningen i landet enligt prognos kommer att öka med en miljon invånare under en 

tioårsperiod. Andelen äldre blir också större vilket ökar efterfrågan av hälso-och 

sjukvårdstjänster. Det ställer i sin tur krav på att det finns vårdpersonal som kan täcka behovet 

(SCB, 2017). För många hälso-sjukvårdssystem har det har det därför blivit en central fråga 

hur de både ska kunna rekrytera sjuksköterskor och få dem att stanna inom organisationen 

(Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström, Muntlin-Athlin, 2019; O’Brien-Pallas, Duffield & 

Hayes, 2006). Dessutom kan en brist på sjuksköterskor öka arbetsbelastningen på de 

sjuksköterskor som redan är i organisationen genom att arbetskraven intensifieras, så till den 

grad att sjuksköterskorna väljer att lämna arbetsplatsen (Björn, Lindberg & Rissén, 2015). 

 

Att ha anseende om att vara en attraktiv arbetsgivare har vuxit i betydelse under omständigheter 

då organisationer konkurrerar om arbetskraft (Ronda, Valor & Abril, 2018). För offentlig sektor 

har fokus på att konkurrera med andra aktörer på marknaden ökat sedan framväxten av New 

Public Management, vilket lett till att offentliga verksamheter blivit allt mer lika privata bolag 

(Boxall & Purcell, 2015). Även om dessa förändringar syftar till att öka effektiviteten och 

reducera kostnader, har negativa effekter på anställda yttrat sig i form av arbetsrelaterad stress 

och minskad trivsel på arbetet. På organisationsnivå har flera av dessa reformer inneburit en 

förlust av resurser och då speciellt i termer av personal, tid och budgetstöd (Rodwell & Demir, 

2013). Det blir under den rådande arbetskraftsbristen en utmaning för offentlig verksamhet att 

attrahera och behålla sin arbetskraft, och i synnerhet kommunala verksamheter då kommuner 

enligt Wallenberg (2004) generellt anses vara mindre attraktiva arbetsgivare. 

 

En sjuksköterskas yrkesroll kan enligt Tunedal och Fagerberg (2001) skilja sig beroende på i 

vilken verksamhet sjuksköterskan arbetar. Rollen för sjuksköterskor inom kommunal 

verksamhet har förändrats sedan kommunen började ta mer ansvar för delar av den medicinska 

hälso- och sjukvården, vilken brukar benämnas ädelreformen. För sjuksköterskor som är 

verksamma i kommunala verksamheter ställs det jämfört med andra vårdinrättningar ökade 

krav på eget ansvar då de har mindre kontakt med kollegor. I det kommunala arbetet får 
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sjuksköterskan också mindre kontakt med andra yrkesutövande inom hälso- och sjukvården 

(Tunedal & Fagerberg, 2001). Attraktivt arbete inom hälso-och sjukvården är inte väl utforskat 

(Björn m.fl., 2015), och den forskning som undersökt sjuksköterskors uppfattning om 

attraktivt arbete är mestadels genomförd utanför Sverige och undersöker sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus. Forskning som genomförts om attraktivt arbete för sjuksköterskor i Sverige 

har mestadels undersökt de som arbetar på sjukhus. Få studier har hittats om sjuksköterskor i 

den kommunala sektorn, som enligt Tunedal och Fagerberg (2001) har en annorlunda 

arbetssituation jämfört med sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö.  

 

För att motverka att en brist på sjuksköterskor ska uppstå i organisationen kan det därför vara 

värdefullt för arbetsgivaren att veta vad sjuksköterskor uppfattar som attraktivt med arbetet och 

vilka faktorer som påverkar deras intentioner att stanna i organisationen (Björn m.fl., 2015). 

Särskilt eftersom det i tidigare studier visat sig förekomma en skillnad mellan vad arbetsgivaren 

och de anställda uppfattar som källor till attraktivitet (Ronda m.fl., 2018). Mot bakgrund av 

detta samt att kommuner anses vara mindre attraktiva arbetsgivare (Wallenberg, 2004), avser 

denna studien att undersöka upplevelserna av attraktivt arbete inom den kommunala sektorn. 

Studien avser att med ett fenomenologiskt perspektiv undersöka och jämföra en kommunal 

arbetsgivare och sjuksköterskors upplevelser av sin livsvärld för att öka förståelsen för 

attraktivitet i sjuksköterskeyrket och se om uppfattningen stämmer överens. Med livsvärld utgår 

studien från Langemars (2008) beskrivning som innebär att en individs livsvärld är dennes 

subjektiva tolkning av sin egen omvärld. En attraktiv arbetsplats beskriver Åteg, Hedlund och 

Pontén (2004) som något som organisationer är när de framstår som attraktiva för nuvarande 

och potentiella arbetstagare. Med attraktivt arbete utgår denna studien från att en attraktiv 

arbetsplats är en arbetsplats dit individer söker sig och där de avser att stanna. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskor och arbetsgivarens uppfattningar om 

vad som gör sjuksköterskeyrket attraktivt i en kommunal verksamhet. Vi ställer oss följande 

forskningsfrågor: 

 

● Hur beskriver arbetsgivaren sjuksköterskeyrket attraktivt utifrån deras livsvärld? 

● Hur upplever sjuksköterskor attraktivt arbete utifrån deras livsvärld? 

● Hur kan likheter och skillnader mellan grupperna förstås utifrån teorier om hur 

omsorgsarbetet värderas? 
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Studien avser inte att presentera generella resultat utan är avgränsat till individernas berättelser 

utifrån deras egen livsvärld.  

 

Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogörs för forskningsläget om attraktivt arbete och möjligheten att behålla 

personal samt teorier om hur omsorgsarbetet värderas, vilket utgör den teoretiska referensram 

som undersökningens resultat analyseras mot.  

 

Attraktivt arbete  

Arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats har blivit en primär fråga under förhållanden då 

det råder arbetskraftsbrist och organisationer ställs inför utmaningen att kunna attrahera och 

behålla personal (Hedlund, Andersson, Rosen, 2009). Det har genomförts en del forskning om 

området attraktivt arbete i Sverige där det även kallats “det goda arbetet” (Åteg m.fl., 2004).  

Studier som genomförts om attraktivt arbete internationellt använder sig av begreppet attractive 

work, trots att det internationellt saknas någon djupare förklaring kring begreppet (Åteg m.fl., 

2004). Främst har den befintliga forskningen om attraktivt arbete studerat indikatorer för vad 

som skapar attraktivitet i syfte att redogöra för olika faktorer som företag kan arbeta med för 

att bli attraktiva arbetsgivare (Åteg m.fl., 2004). 

 

En svensk studie som har genomförts av Åteg m.fl. (2004) på Högskolan Dalarna har med 

inspiration av Grounded Theory undersökt och identifierat vad som skapar attraktivitet på 

arbetsplatser. Undersökningen har vidare legat till grund för den attraktiva arbetsmodellen, 

vilket är en bred modell som omfattar flera delar av det attraktiva arbetet. De tre 

huvudområdena i modellen är arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden. I 

kategorin arbetsinnehåll har Åteg m.fl. (2004) identifierat flera dimensioner som rör utförandet 

av arbetet, exempelvis hur och vad den anställde gör i sitt arbete vilket berör faktorer som 

arbetstakt, variation och handlingsfrihet. Arbetstillfredsställelse berör vad den anställde 

upplever sig få ut av arbetet, som att känna sig uppskattad och få stimulans. Kategorin 

arbetsförhållanden innehåller dimensioner som inte är beroende av arbetsuppgifter eller 

tillfredsställelse, utan innehåller dimensioner av social kontakt, ledarskap och fysisk 

arbetsmiljö. Den attraktiva arbetsmodellen fokuserar på de positiva aspekterna av arbetet som 

bidrar till arbetets attraktivitet och möjligheten att behålla befintliga anställda (Åteg m.fl., 

2004). 
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Wallenberg (2004) har studerat kommuner i förhållande till att vara attraktiva arbetsgivare och 

beskriver att faktorer i arbetet blir mer eller mindre viktiga i relation till hur arbetet är 

organiserat. Exempelvis beskriver Wallenberg (2004) att det finns ett samband mellan 

arbetsvillkoren och den syn som anställda har om sin lön, vid bättre arbetsvillkor minskar 

lönens betydelse och vid sämre villkor så ökar betydelsen. Kommuner som är styrda av statens 

beslut och har ett lågt inflytande över sin ekonomi och budget måste därför fokusera på att vara 

attraktiva arbetsgivare genom andra attribut än lön. Wallenberg (2004) redogör för att ökat 

ansvar och frihet kan skapa attraktion genom att individen exempelvis får möjlighet att påverka 

sitt eget schema. Som arbetsgivare kan kommunen också påverka sin attraktivitet genom att 

anställa flera chefer per medarbetare och arbeta med sina sjuktal. Enligt Wallenberg (2004) är 

det svårt för kommuner att göra förändringar som anses attraktiva då kommunen är en 

hierarkisk organisation som är uppdelad i förvaltningar, vilket påverkar dess förmåga att 

genomföra förändringsprocesser och låta anställda vara med och ta egna initiativ. Kommunen 

är dessutom styrd av politiker, lagstiftning och staten vilket gör det svårare att konkurrera med 

privata aktörer på marknaden. För att attrahera medarbetare menar Wallenberg (2004) att 

kommuner kan marknadsföra sig genom informationsbroschyrer, kontakt med massmedia och 

genom att anställda talar väl om kommunen som arbetsgivare.  

 

En del av attraktivt arbete handlar just om hur organisationens varumärke uppfattas utåt, vilket 

påverkar organisationens möjligheter att attrahera och behålla personal (Sengupta, Bamel & 

Sing, 2015). En vanlig metod för att att arbeta med organisationens varumärke brukar benämnas 

Employer Branding. Employer Branding är ett verktyg som används för att konkurrera om 

arbetskraft genom att erbjuda ekonomiska och psykologiska fördelar för individer som väljer 

att ta en anställning inom organisationen (Ambler & Barrow, 1996). Målet med metoden är att 

visa för potentiella anställda vad det innebär att arbeta inom organisationen och vad 

organisationen kan erbjuda till sina anställda (Pawar & Charak, 2015). Enligt Van Hoye och 

Lievens (2007) påverkas bilden av en arbetsgivare av rykten och vad som sägs om 

organisationen, vilket arbetsgivaren bör ta hänsyn till genom att stimulera anställda så att dem 

ska uppfatta organisationen som attraktiv och vara villiga att förmedla det utåt (Van Hoye & 

Lievens, 2007). När organisationer marknadsför sig utåt kan det därför vara av betydelse att det 

finns en transparens mellan vad som utlovas och hur verkligheten ser ut. Detta eftersom att 

varumärket kan skadas om erbjudanden och fördelar inte stämmer överens med den bilden som 

organisationen beskriver sig erbjuda vilket kan ha en påverkan på både potentiella och 
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befintliga anställda (Sengupta m.fl., 2015). Sengupta m.fl. (2015) skiljer mellan intern och 

extern Employer Branding där extern beskrivs vara aktiviteter som attraherar potentiell 

arbetskraft till organisationen medan intern Employer Branding riktar sig mot aktiviteter som 

bidrar till att behålla värdefull kompetens inom organisationen som ett sätt att konkurrera mot 

andra aktörer inom samma bransch. Större delen av den forskning som bedrivits inom Employer 

Branding har genomförts internationellt med ett arbetsgivarperspektiv och med fokus på större 

företag (se t.ex. Ambler & Barrow, 1996; Pawar & Charak, 2015; Sengupta m.fl., 2015).  

 

Sammanfattningsvis så är attraktivt arbete väl beforskat i Sverige där fokus varit att ta reda på 

vad organisationer kan arbeta med för att stärka yrkets attraktivitet (se Åteg m.fl., 2004) och 

vad arbetsgivaren kan göra för att stärka attraktiviteten för dem som redan arbetar i 

organisationen (se Hedlund m.fl., 2009). Avsnittet berör även organisationens varumärke, både 

för kommuner specifikt (se Wallenberg, 2004) och för organisationer generellt genom 

Employer Branding som en modell för hur arbetsgivaren kan marknadsföra sig för att locka nya 

arbetstagare till organisationen (se t.ex. Pawar & Charak, 2015; Sengupta m.fl., 2015). 

 

Attraktivt arbete ur ett arbetstagarperspektiv 

Tidigare studier om vad som karaktäriserar ett attraktivt arbete har funnit gemensamma faktorer 

som arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö och ledarskap (Angelöw, 2002; Åteg m.fl., 2004). 

Holcombe-Erhart och Ziegert (2005) som undersökt varför individer attraheras till en 

organisation utifrån ett arbetstagarperspektiv beskriver att individens attraktion till arbetet 

påverkas av attribut som finns i och omkring arbetet. Attributen kan uppfattas olika beroende 

av vad den specifika individen lockas till för miljö och vilken information som finns tillgänglig 

om organisationen. Det har också betydelse hur individen väljer att tolka den information som 

finns om organisationen eftersom upplevelsen av vad som är attraktivt kan förändras av 

omständigheter i personens liv, som påverkar vad som upplevs stimulerande i den aktuella 

kontexten (Holcombe-Erhart & Ziegert, 2005).  

 

Vilka faktorer som upplevs attraktiva för en person behöver nödvändigtvis inte vara det för 

någon annan (Hedlund, 2007). Upplevelsen av attraktivitet är enligt Hedlund (2007) dynamiskt 

och påverkas av fler faktorer än belöningar och ekonomiska förutsättningar. Attraktiviteten 

påverkas också av den kontext som individerna verkar i och när kontexten förändras kan också 

attraktiviteten göra det. Ett deltidsarbete nära hemmet kan tillexempel vara attraktivt för en 

förälder med små barn, men tjugo år senare när barnen blivit vuxna kan karriärmöjligheter 
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betraktas som mer attraktiva (Hedlund, 2007). Bedömningen om vad som gör ett arbete 

attraktivt är inte statiskt och individen kan göra en omvärdering av olika aspekter i arbetet och 

den kontexten som individen verkar i. Genom tre olika fallstudier har Hedlund (2007) undersökt 

attraktivitetens dynamik genom att titta på förändringar i attraktiviteten genom insatser på 

arbetsplatsen. Det resultatet visar är att attraktivitet utgår från individens åsikt och blir därmed 

beroende av individuella faktorer (Hedlund, 2007).  

 

Även Malmquist, Vinberg och Larsson (2007) fokuserar på individen i relation till ett attraktivt 

arbete och menar att friskfaktorer som får människor att trivas och må bra på sin arbetsplats fått 

ett allt större inflytande när individer söker arbete hos en potentiell arbetsgivare (Malmquist 

m.fl., 2007). Individens tillfredsställelse på arbetet kan också påverkas av huruvida 

organisationens värderingar och kultur stämmer överens med individens egna intressen, vid en 

hög överensstämmelse ökar tillfredsställelsen och upplevelsen av arbetsmiljön (Blustein, Olle, 

Connors-Kellgren & Diamonti, 2016). Kashyap och Verma (2018) beskriver även att goda 

relationer till kollegor och överordnade inverkar på individens attraktion till organisationen. 

Relationerna är kopplade till ett socialt värde som anger i vilken utsträckning som individen har 

en arbetsmiljö som är rolig och vistas i som utgör en del i ett attraktivt arbete. Då anställda på 

arbetsplatsen upplever att de sociala faktorerna är tillfredsställande och att dem trivs med sin 

arbetsgrupp inverkar det positivt på personalomsättningen och beslutet att stanna (Kashyap & 

Verma, 2018).  

 

Ledarskap är ytterligare en faktor som påverkar huruvida ett arbete anses attraktivt. En ledare 

som finns tillgänglig för och stödjer sina anställda bidrar till en god arbetsmiljö vilket är en 

faktor som skapar attraktivitet utifrån ett individperspektiv (Angelöw, 2002; Malmquist m.fl., 

2007). Enligt Åteg m.fl. (2004) efterfrågade anställda i deras studie om attraktivt arbete 

uppskattning från ledare i form av möjlighet att få ta del av information om vad som händer i 

verksamheten och en fungerande kommunikation. Ullrich (2011) menar att arbetstagarens 

uppfattning om attraktivt arbete också påverkas av huruvida individen upplever att arbetet är 

utmanande och ger möjlighet till utveckling. Utvecklingsmöjligheter har lyfts fram även i andra 

studier inom området, Kashyap och Verma (2018) beskriver att stöd från ledare gällande 

utveckling leder till ett ökat organisatoriskt engagemang bland de anställda och att ett positivt 

engagemang leder till minskad personalomsättning. Om individen upplever att det finns en 

bristande möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor riskerar det att inverka negativt 

på arbetstillfredsställelsen (Blustein m.fl., 2016), vilket är en dimension i vad som utgör ett 
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attraktivt arbete enligt Åteg m.fl. (2004). Även lön diskuteras som en faktor för attraktivitet där 

Kashyap och Verma (2018) beskriver att det är avgörande för en individ att vara nöjd med sin 

lön för att uppleva ett arbete som attraktivt (Kashyap & Verma, 2018). Lönen har också visat 

sig ha betydelse i relation till vilken status ett arbete får i samhället enligt en undersökning av 

Svensson och Ulfsdotter-Eriksson (2009). 

 

Avsnittet presenterar olika perspektiv på vad som anses attraktivt utifrån arbetstagarens 

perspektiv. Det redogörs för skillnader mellan perspektiven om vilka faktorer som anses vara 

attraktiva där faktorer som arbetets karaktär och karriärmöjligheter och ställs mot betydelsen 

av friskfaktorer (se t.ex. Kashyap & Verma, 2018 och Malmqvist m.fl., 2007). Det beskrivs 

också att attraktivitet kan vara individuellt och dynamiskt och beroende av kontexten (Hedlund, 

2007).  

 

Hur omsorgsarbetet värderas 

För att förstå hur värderingar om omsorgsarbetet påverkar sjuksköterskor och arbetsgivarens 

syn på arbetets attraktivitet presenteras här hur sjuksköterskeyrket historiskt sett betraktats som 

ett personligt kall.  

 

Historiskt sett har yrken inom vård och omsorg, däribland sjuksköterskeyrket, betraktats som 

yrken kopplade till ett kall. Det har funnits en uppfattning om att vårdandet av människor har 

varit det som motiverar till arbete snarare än lön och ersättning (Greiff, 2006). Lill (2006) 

beskriver en komplex bild av omsorgsarbeten och menar att det är viktigt att förstå att begreppet 

omsorg har en inverkan för framställningen av yrket och vilka associationer som tillförs 

begreppet. Omsorgsarbetet framställs som ett känsloarbete som omfattar både psykologiska och 

sociala värden. Inom omsorgen menar Lill (2006) att det förekommer en arbetskultur som styrs 

av outtalade normer som både anger hur yrket betraktas och att personalen ska tycka om att 

vårda sina klienter. Utgångspunkten för känsloarbetet återfinns i föreställningen om att kvinnor 

är vårdande och att det finns en uppfattning om den kvinnliga dygden (Lill, 2006). Detta menar 

Greiff (2006) har bidragit till tanken om att människor som arbetar i vårdande yrken ser det 

som ett kall snarare än som ett arbete. Greiff (2006) menar att kvinnor förr inte var lika beroende 

av lön vilket har påverkar hur arbetskraftens sammansättning har utformats och bidragit till en 

genuskodning av yrken. Dominansen av kvinnor inom yrkesområdet har en stark historisk 

förankring då det kvinnliga könet sågs som bättre lämpat för ett människovårdande yrke (Greiff, 

2006). Det är enligt Lill (2006) inte förvånande att omsorgsarbetet huvudsakligen utförs av 
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kvinnor eftersom det finns en föreställning om att kvinnan har en inneboende förmåga till att 

ge omsorg.  

 

Ulfsdotter-Eriksson (2006) skriver att sjuksköterskeyrket fortfarande är kvinnodominerat och 

beskriver att det finns en skillnad mellan de kvinnor och män som arbetar som sjuksköterskor. 

Männen inom professionen har större möjligheter till avancemang vilket förklaras genom en 

skillnad i arbetsdelningen mellan könen på arbetsplatserna (Ulfsdotter-Eriksson, 2006). Att 

sjuksköterskeyrket betraktas som ett vårdande arbete snarare än en profession lyfter även 

Hoeve, Jansen och Roodbol (2013) som beskriver att sjuksköterskeyrket generellt associeras 

med att vårda. Synen på vården skiljer sig däremot utifrån olika perspektiv, utifrån 

sjuksköterskornas uppfattning anses vårdandet vara en del av deras professionella identitet men 

utifrån samhällets perspektiv förknippas vårdandet med feminina kvaliteter och avsaknad av 

professionalitet (Hoeve m.fl., 2013).  

 

För att arbeta som sjuksköterska krävs en sjuksköterskeutbildning om minst 120 högskolepoäng 

vilket motsvarar tre års studier. Bland yrken som kräver utbildning är sjuksköterskeyrket det 

lägst värderade i samhället (Ulfsdotter-Eriksson, 2006). I Svensson och Ulfsdotter-Eriksson 

(2009) anses lönen ha inverkan på hur samhället ser på ett yrke, det är dock svårt att säga om 

det är lönen som ger högre status eller om det är hög status som ger högre lön (Svensson & 

Ulfsdotter-Eriksson, 2009). 

 

Sammanfattningsvis har omsorgsarbetet historiskt sett varit kvinnodominerat och kopplat till 

en uppfattning om att sjuksköterskor söker sig till arbetet för ett personligt kall (se t.ex. Greiff, 

2006). Det redogörs också för outtalade normer som styr hur samhället och sjuksköterskor 

själva ska värdera yrket (se Lill, 2006), men att sjuksköterskor anser att yrket måste börja 

betraktas som en profession och att yrkets status bör höjas (Hoeve m.fl., 2013). 

 

Attraktiva faktorer enligt sjuksköterskor 

Denna studie avser att undersöka sjuksköterskors uppfattning av attraktivt arbete och göra en 

jämförelse med arbetsgivarens uppfattning. Det är få tidigare studier som jämfört de två 

urvalsgrupperna. Bland studier som jämför sjuksköterskors och deras chefers uppfattningar 

om sjuksköterskors avsikt att lämna arbetet återfinns Kleinman (2004) och O’Brien-Pallas 

m.fl. (2006). Kleinmans (2004) kvantitativa enkätstudie undersökte om det finns ett samband 

mellan ledarskapets ansvar och sjuksköterskornas avsikt att lämna. Studien redogör för att 
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sjuksköterskor som väljer att stanna på sin arbetsplats i högre grad har möjlighet till inflytande 

över sitt arbete, vilket i sin tur påverkar deras tillfredsställelse och stimulans. Uppfattningen 

skiljer sig däremot bland sjuksköterskorna och deras chefer då sjuksköterskorna i studien 

angav möjligheten till inflytande som låg medan arbetsgivaren värderar den som hög 

(Kleinman, 2004). 

 

O’Brien-Pallas m.fl. (2006) lyfter fram resultat från två tidigare kvantitativa enkätstudier med 

avsikt visa kontrasterna mellan uppfattningar hos sjuksköterskor som lämnat yrket och deras 

chefer om vad som karaktäriserar ett attraktivt arbete. De beskriver en skillnad mellan 

uppfattningarna om vilka faktorer som är viktiga för att sjuksköterskor ska stanna i sitt arbete 

(O’Brien-Pallas m.fl., 2006). För sjuksköterskorna var yrkesutövning, värderingar av 

omvårdnaden, hänsyn från arbetsgivaren, balans till privatlivet och anställningskrav det som 

var viktigast för att stanna. Chefernas uppfattningar om vad som är viktigt riktar sig istället 

mer mot yttre värderingar och juridiska arbetsgivarfrågor rörande anställningskontraktet 

(O’Brien-Pallas m.fl., 2006).  

 

Kleinmans (2004) undersökning berör sjuksköterskornas avsikt att lämna arbetet i förhållande 

till ledarskapet och O’Brien-Pallas m.fl. (2006) jämför uppfattningarna mellan sjuksköterskor 

och deras chefer. Att undersöka dessa aspekter är enligt Gormley (2010) viktigt för att som 

arbetsgivare vara medveten om att det kan förekomma oenigheter mellan sjuksköterskor och 

deras chefer, vilket skapar möjligheter för organisationen att skapa realistiska strategier som 

kan utgöra underlag för att behålla sjuksköterskor på arbetsplatsen. Gormley (2010) riktar ändå 

kritik till att varken O’Brien-Pallas m.fl. (2006) eller Kleinman (2004) har tagit hänsyn till 

arbetsmiljön som en organisatorisk faktor. Utifrån Kleinman (2004) och O’Brien-Pallas m.fl. 

(2006) studier verkar sjuksköterskor och deras chefer inte ha samma uppfattningar om vilka 

faktorer som är viktiga för att sjuksköterskor ska stanna på arbetsplatsen. Det den föreliggande 

studien avser att bidra med till fältet om attraktivt arbete är att ta reda på huruvida det finns 

några likheter och skillnader mellan sjuksköterskors och arbetsgivarens perspektiv i en 

kommunal verksamhet. Avsikten är att lyfta fram individens perspektiv på attraktivt arbete 

genom upplevelser ur deras livsvärld för att få en djupare förståelse för vad som är attraktivt. 

 

För att attrahera sjuksköterskor till organisationen genom att sprida sitt budskap utåt är det 

enligt Van Hoye (2012) mer trovärdigt för sjuksköterskor om informationen kommer från dem 

som själv upplevt situationen och kan beskriva sina erfarenheter. Den informationen som 
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arbetsgivaren sprider genom annonser och marknadsföring har mindre betydelse än personliga 

berättelser. Betydelsen av personliga erfarenheter från anställda eller personer med insyn har 

ökat sedan det blivit ett ökat tryck på arbetsmarknaden, i tidigare studier ansågs arbetsgivarens 

annonser vara mer betydelsefulla men trenden tyder på att trovärdigheten ligger i ryktet inifrån 

(Van Hoye, 2012). 

 

Vid undersökningar om vilka organisatoriska faktorer som påverkar sjuksköterskors intentioner 

att lämna arbetsplatsen lyfts överbelastning och arbetsspänning som faktorer som inverkar på 

en hög personalomsättning medan ett positivt arbetsklimat ökar tillfredsställelsen och minskar 

intentionen att lämna (Stordeur & D’Hoore, 2006). Arbetstillfredsställelse är ytterligare en 

faktor som visat sig påverka sjuksköterskors intentioner att stanna i organisationen positivt 

(Molin, Åkerström, Baraldi, Hansen, 2012; Spence-Laschinger, Leiter, Day & Gilin, 2009; 

Stordeur & D’Hoore, 2006). Möjligheten att få inflytande över sin arbetssituation har därför 

blivit ett verktyg för vårdföretag att förbättra arbetstillfredsställelsen och skapa ett större 

organisatoriskt engagemang. Undersökningar har visat att det förutom att öka intentionen att 

stanna både ökar tillfredsställelsen och minskar risken för utmattning (Spence-Laschinger m.fl., 

2009). Arbetstillfredsställelsen bland sjuksköterskor ökar när de känner sig uppskattade och får 

bekräftelse. Dels från sin arbetsgrupp och en egen upplevelse av att ha utfört ett bra arbete 

(Molin m.fl., 2012), dels av att sjuksköterskan känner sig värderad för sin kompetens, erfarenhet 

och sitt engagemang (Chenoweth, Merlyn, Jeon, Tait och Duffield, 2014). En annan del som är 

av betydelse för att sjuksköterskor ska stanna är enligt Cohen (2006) att de upplever att de har 

anknytning till organisationen och sina kollegor. Har sjuksköterskan mycket att förlora av att 

lämna arbetet så minskar intentionen att lämna. Stordeur och D’Hoore (2006) beskriver att 

kortare avstånd och resor till arbetet är en annan aspekt som länkar sjuksköterskor till sin 

arbetsplats och ökar chanserna att de stannar.  

 

Arbetets attraktivitet och avsikten att stanna på arbetet påverkas enligt Björn m.fl. (2015) också 

av att sjuksköterskorna har en närvarande ledare som är duktig på att ge återkoppling och 

uppmuntra sin personal. Ledarskapet beskrivs ha en stor inverkan på personalomsättningen 

bland sjuksköterskor och Stordeur och D’Hoore (2006) menar att en ledarstil som uppmuntrar 

personalen till att komma med förslag i beslutsfattande ökar trivseln på arbetsplatsen. Det menar 

även Spence-Laschinger m.fl. (2009) som beskriver att upplevelsen av arbetet blir bättre när 

sjuksköterskor känner sig behövda på arbetsplatsen, genom att de få ta del av information om 
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vad som händer i organisationen och får möjlighet att vara delaktig i beslut som rör 

organisationens uppsatta mål (Spence-Laschinger m.fl, 2009).   

 

Studier som berör lön och ersättningens betydelse för attraktivt arbete är flera. I den forskning 

som gjorts kring sjuksköterskor och lönen som en faktor för attraktivitet råder det delade 

meningar. O’Brien-Pallas m.fl. (2006) och Hayes, O’Brien-Pallas, Duffield, Shamian, Buchan, 

Hughes och North (2012) skriver å ena sidan att lön inte påverkar sjuksköterskor i samma grad 

som arbetsmiljöfaktorer och menar att en ökad lön inte kommer att hjälpa om en sjuksköterska 

har för avsikt att lämna organisationen. Chenoweth m.fl. (2014) framhåller å andra sidan att 

lönen är viktig i frågan om att förebygga en brist på sjuksköterskor, då sjuksköterskor som anser 

att deras ersättning inte är i nivå med deras engagemang är beredda att lämna för en annan 

arbetsgivare. Detta menar också Cohen (2006) som redogör för att lönen skapar missnöje bland 

sjuksköterskor om den inte motsvarar en marknadsmässig nivå. Hayes m.fl. (2012) diskuterar 

att lönen har en större betydelse bland män inom omsorgen än vad den har för kvinnor när det 

gäller avsikten att lämna en arbetsplats. I en studie av Keisu (2017) som studerat 

sjuksköterskors och deras chefers uppfattning om attraktivitet inom äldreomsorgen beskrivs 

lönen vara en fråga för attraktivitet från båda perspektiven. Skillnaden mellan uppfattningarna 

är att sjuksköterskor anser att deras ersättning blir relaterad till yrkets värdighet och är en större 

fråga som sätts i relation till hur yrket betraktas i samhället. Sjuksköterskorna anser att dem 

förtjänar en högre lön i förhållande till sitt arbete och att lönen är viktig för att arbetet ska vara 

attraktivt. Cheferna var mer tudelade kring lönefrågan och osäkra på om lön är ett relevant 

incitament för att öka attraktiviteten, cheferna framhävde istället arbetets karaktär som 

viktigare, i form av möjligheten att få arbeta med vård av äldre och sjuka (Keisu, 2017).  

 

Tunedal och Fagerberg (2001) som undersökt sjuksköterskors upplevelse av hinder och 

möjligheter i sitt yrke inom en kommunal verksamhet fann liksom Cohen (2006) att 

sjuksköterskor upplever sig otillräckliga. Detta förklarar Tunedal och Fagerberg (2001) genom 

att det under en längre tidsperiod varit brist på personal samt ett bristande intresse hos delar av 

personalen. Tidsbristen beskrivs påverka sjuksköterskors förutsättningar att utföra sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt (Tunedal & Fagerberg, 2001). En undersökning av Cohen (2006) 

visade att en majoritet av sjuksköterskorna skulle välja att stanna kvar på arbetet vid en ökad 

bemanning, färre administrativa arbetsuppgifter och större möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. Inom äldreomsorgen har Keisu (2017) funnit att det råder en oro hos 

sjuksköterskor kring brist på resurser. Resursbristen har enligt Keisu (2017) en påverkan på 
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vården som bedrivs och sjuksköterskor upplever en oro för att beslut som fattas på samhällsnivå 

ska påverka deras arbetssituation. Det framkommer också att sjuksköterskor uppfattar att 

politiker saknar förståelse och kunskap för hur deras verksamhet fungerar och vilken avancerad 

och högkvalitativ vård som de bedriver (Keisu, 2017). 

 

Studier som har undersökt sjuksköterskors syn på attraktivt arbete och vilka faktorer som är 

viktiga för att stanna på sin arbetsplats till stor del visat samma faktorer som inom andra 

yrkesgrupper (Björn m.fl., 2015). Det finns tidigare studier som jämför sjuksköterskor och deras 

chefers uppfattning om vad som gör ett arbete attraktivt (se t.ex. O’Brien-Pallas m.fl., 2006 och 

Kleinman, 2004) och studier som genomförts inom kommunal verksamhet (se Tunedal & 

Fagerberg). Avsikten med föreliggande studie är att bidra till området attraktivt arbete genom 

att kombinera och jämföra perspektiven i en kommunal verksamhet utifrån individernas egen 

livsvärld. 

 

Metod 
I detta avsnitt redovisas studiens metoddelar. Det redogörs för undersökningens vetenskapliga 

förhållningssätt, urval och avgränsningar, tillvägagångssätt samt hur studien förhåller sig till 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och forskningsetiska principer.  

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

 För denna studien som avser att undersöka människor och deras uppfattningar om ett fenomen 

finner den sin grund inom den hermeneutiska kunskapssynen som enligt Bryman (2011) är en 

humanistisk kunskapssyn med fokus på människan. Då studien syftar till att öka förståelsen för 

attraktivt arbete utifrån människors egen livsvärld har inspiration hämtats från det 

fenomenologiska förhållningssättet. Fenomenologin är enligt Langemar (2008) nära relaterad 

till hermeneutiken och finner sin kärna i att förstå meningen bland centrala psykologiska 

fenomen i den världen som den undersökte lever, deras egen livsvärld (Denscombe, 2014; 

Langemar, 2008; Kvale & Brinkmann 2014). En människas livsvärld kan beskrivas som 

individens subjektiva tolkning av sin egen omvärld, utifrån sin egen självuppfattning och sina 

tidigare erfarenheter (Langemar, 2008). Då kunskapen i en fenomenologisk studie bygger på 

att individen får utrymme att ge sin bild av fenomenet utgör tolkningen ett kritiskt moment 

eftersom den sker utifrån forskarens egen förförståelse. Resultatet kan därmed vara svårt att 

med exakthet replikera och kontrollera (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Då föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för upplevelser från individens livsvärld 

har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Metoden ansågs lämpligt med bakgrund till att 

kvalitativa studier enligt Kvale och Brinkmann (2014) används för att undersöka beteenden, 

interaktioner och erfarenheter hos individer. För att få en djupare insikt i individernas berättelser 

och deras uppfattningar av fenomenet attraktivt arbete valdes intervjuer som 

undersökningsmetod, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är en fördelaktig metod om 

syftet är att studera individens upplevelse eller perspektiv. 

 

Urval och avgränsningar 

Inför urvalet har studien avgränsats geografiskt till en mindre kommun i Dalarna där samtliga 

deltagare arbetar. För undersökningen har ett målinriktat och målstyrt urval använts, detta 

eftersom urvalsmetoden är ett sätt att skapa en överensstämmelse mellan urval och de 

frågeställningar som undersöks (Bryman, 2011). Urvalet har styrts mot de verksamheter som 

studien avsett att undersöka, för att inom dessa verksamheter göra ett nytt urval för att få 

deltagare från båda urvalsgrupperna.  

 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med två urvalsgrupper där den ena gruppen utgörs 

av arbetsgivaren som representeras av sammanlagt fem personer från personalavdelningen och 

från ledningen för omsorgsförvaltningen. Den andra gruppen utgörs av fem sjuksköterskor som 

arbetar inom hemsjukvården. För att främja tryggheten under intervjuerna och underlätta för 

respondenterna att våga ge sin bild av ämnet har intervjuerna genomförts enskilt. Då avsikten 

med studien är att undersöka vad som är attraktivt utifrån att både attrahera och behålla 

sjuksköterskor var det ett krav att deltagande sjuksköterskor varit anställda i minst ett år inom 

kommunen, för att kunna svara på frågan om varför de stannat. Denna studie har jämfört två 

urvalsgrupper, vilket Bryman (2011) menar minskar risken för att ge en ensidig bild av ämnet. 

Med hänsyn till studiens omfattning ansågs antalet intervjuer lämpligt även då antalet intervjuer 

kan påverka vad Aspers (2007) benämner mättnad. Mättnad inom kvalitativ forskning innebär 

att insamling av ytterligare data inte kommer att förändra betydelsen av det materialet som redan 

inhämtats (Aspers, 2007). Med hänsyn till studiens avgränsning var antalet deltagare tillräckligt 

för att ändå kunna se gemensamma mönster i intervjuerna. Det går dock inte att med säkerhet 

säga att ingenting nytt skulle tillkomma vid en ytterligare intervju.  
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Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades kommunens personalchef som genom samråd med 

förvaltningschefen på omsorgsförvaltningen godkände studien. Personalchefen bistod vidare 

med kontaktuppgifter till enhetschef inom hälso-och sjukvårdsenheten (HSR) samt till personer 

inom ledningen för omsorgsförvaltningen. För att få relevanta deltagare till studien skickades 

e-post till personer som personalchefen hänvisat till från ledningen samt via enhetschefen till 

anställda sjuksköterskor inom HSR-enheten. I e-posten medföljde ett informationsbrev (bilaga 

1) som förklarade studiens syfte och vad ett deltagande skulle innebära, denna information gick 

ut till samtliga som förfrågades att vara med i studien. Sjuksköterskor fick sedan anmäla sig 

frivilligt via e-post.  

 

Därefter valdes lämplig tid och plats. Intervjuerna hade en tidsåtgång på 50-60 minuter och 

genomfördes med sjuksköterskorna i det lokala bibliotekets studierum och med representanter 

från arbetsgivaren på deras respektive arbetsplats. Miljön bör väljas utifrån att den som blir 

intervjuad ska känna sig trygg och utan andra störningsmoment (Bryman, 2011; Trost, 2010), 

därav valdes bibliotekets studierum som en neutral och lugn plats. Arbetsplatsen är inte att 

föredra för den som genomför intervjun menar Bryman (2011) då det kan skapa maktövertag, 

men detta fick frångås för att underlätta deltagande i studien. 

 

För att vara öppna och kunna förstå intervjupersonernas livsvärld men samtidigt hålla 

intervjuerna till ämnet har en semistrukturerad form av intervjuer använts. Semistrukturerade 

intervjuer håller en viss struktur samtidigt som det finns utrymme för respondenterna att ge sin 

fulla bild av ämnet (Aspers, 2007; Bryman, 2011). Fördelen med den valda intervjuformen är 

att det är möjligt att vara flexibel under intervjuerna och ställa fördjupande följdfrågor som kan 

bidra till en djupare förståelse för individens uppfattningar (Bryman, 2011). Intervjuerna med 

representanter från arbetsgivaren underlättades av att det fanns möjlighet att ändra och ställa 

fördjupande frågor då alla representanter inte hade kunskap för att svara på samtliga frågor. 

Frågorna behövde därmed anpassas under intervjuerna för att få fram deras uppfattning av 

fenomenet attraktivt arbete. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det är en 

tidskrävande metod samt att tillförlitligheten kan ifrågasättas eftersom att insamlat material ska 

tolkas (Bryman, 2011). För att bemöta detta har materialet från intervjuerna transkriberats och 

framställts på ett så transparent sätt som möjligt, vilket Bryman (2011) och Kvale och 

Brinkmann (2014) anger är ett sätt att öka tillförlitligheten. 
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Båda författarna har deltagit under intervjuerna där en genomfört intervjun medan den andre 

observerat och ställt kompletterande frågor vid behov, detta för att få en jämn arbetsbelastning. 

Trost (2010) menar att två intervjuare ökar risken för ett maktövergrepp, men att det kan vara 

fördelaktigt att vara två innan intervjuaren byggt upp ett självförtroende. Då båda är bosatta i 

den undersökta kommunen har det funnits bekantskap med deltagarna, intervjuerna har därav 

fördelats så den som inte känner deltagaren genomfört intervjun. Detta gjordes för att undvika 

eventuell påverkan på intervjusvaren. 

 

En intervjuguide (bilaga 2 och 3) har använts vid intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att det underlättar att ha en planering att följa även om det ska finnas utrymme att ändra 

frågornas ordning. Före intervjuerna granskades intervjuguiderna av handledare samt testades 

på en sjuksköterska som idag arbetar som enhetschef på ett sjukhus, vilket berör båda 

urvalsgrupperna. Bryman (2011) framhåller att tester av intervjuguiden är ett sätt att prova 

frågornas formulering samtidigt som det ger intervjuaren erfarenhet och förberedelse. För att 

vara lyhörda under samtalen har intervjuerna spelats in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram 

i mobiltelefonerna då Langemar (2008) menar att det kan störa om intervjuaren för anteckningar 

under tiden. Insamlat material har vidare transkriberats genom att den muntliga texten överförts 

till skriftlig. Detta menar Bryman (2011) är ett sätt att styrka sin tolkning vilket ansågs viktigt 

då intervjustudier enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan betraktas som subjektiva och tolkade. 

Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna för att därefter göra en 

gemensam analys. 

 

Databearbetning och analysmetod 

I denna studie som har en fenomenologisk ansats har vi inspirerats av den fenomenologiska 

analysen vid bearbetningen av transkriberat material. Metoden som använts steg för steg har 

hämtats från en form av fenomenologisk analys som Langemar (2008) redogör för som 

ursprungligen kommer från Hayes (2000). Följande steg har använts: 

 

1. Läs igenom materialet upprepade gånger för att få en upplevelse och känna att materialet 

känns välbekant. I första steget ska arbetet ske så öppet som möjligt.  

2. I det andra steget ska citat markeras som är relevanta för frågeställningen. 

3. Citaten ska bearbetas noggrant och den egna tolkningen av den subjektiva innebörden 

ska skrivas ner. När ett nytt citat upptäcks ska man gå tillbaka och läsa tidigare citat 

med den nya förståelsen som uppdagats i och med det nya citatet. 



 

16 
 

4. Citaten ska sedan sorteras i övergripande teman utifrån innebörden.  

5. Det sista steget innebär att teman ska bearbetas så att de skapar en sammanhängande 

helhet som ska ge svar på undersökningens frågeställningar. 

 

Analysen påbörjades genom att transkriberingarna lästes igenom noggrant för att sedan leta 

citat som upplevdes relevanta för denna studien. Citaten bearbetades för att få en bild av vad 

intervjupersonerna delgett under sin beskrivning av sin livsvärld, i syfte att få en djupare 

förståelse för innebörden av det intervjupersonen sagt. Efter att citaten bearbetats sorterades 

dem utifrån gemensamma faktorer för respektive urvalsgrupp som återkommit under 

intervjuerna. Materialet har sedan sorterats in under dessa temana för att få en överblick över 

helheten. Efter att ha analyserat respektive urvalsgrupp separat har en jämförelse gjorts mellan 

de två grupperna för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Citaten som 

presenteras i resultatanalysen illustrerar de mönster som återkommer i materialet, citaten har 

valts i syfte att belysa mönstren vilket innebär att alla intervjupersoner inte blivit 

representerade. Detta beror på att intervjupersonerna uttryckte sig på olika sätt verbalt och 

eftersom avsikten i resultatanalysen är att belysa mönstret har vissa ansetts bättre lämpade för 

att exemplifiera resultatet. För att göra talspråk från intervjuerna mer lättläsligt har mindre 

korrigeringar skett av citaten, vilket förtydligas genom att förkortningar illustreras med ‘/.../’.  

 

Analysen har för denna studien varit ett sätt att ta reda på vilka delar i sjuksköterskornas arbete 

som är nödvändiga för att det ska upplevas som attraktivt. Det ansågs därför lämpligt att 

använda den fenomenologiska analysen som enligt Langemar (2008) är ett verktyg för att finna 

delarna i berättelserna som behövs för att beskriva helheten. Analysen är ett sätt att dela upp 

och sortera materialet för att ta reda på vad som är viktigt för att förklara det undersökta 

fenomenet (Langemar, 2008), som i denna studie är attraktivt arbete. I studier så är tolkningen 

av intervjupersonernas svar ett kritiskt moment (Kvale & Brinkmann, 2014) eftersom 

intervjuerna i den fenomenologiska undersökningen utgår från individernas egna upplevelser 

(Langemar, 2008). Vid framställningen av resultatet redogörs därför återkommande mönster 

från intervjuerna, vilket blir ett resultat som återspeglar vad just dessa individer anser är 

attraktivt i den undersökta kommunen.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet och validitet viktiga begrepp att förhålla sig 

till för att bevisa kvaliteten i en undersökning. Inom den kvalitativa forskningen har relevansen 
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för begreppen diskuterats. Motsvarigheten till validitet och reliabilitet kan inom den kvalitativa 

forskningen benämnas som generaliserbarhet och tillförlitlighet (Bryman, 2011). Då kvalitativa 

studier genomförs genom observationer eller ostrukturerade intervjuer med ett antal individer i 

ett visst sammanhang kan det medföra svårigheter att generalisera resultatet till andra miljöer 

och grupper än det sammanhang där studien producerades (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2014). I motsats till tidigare studier om attraktivt arbete generellt och sjuksköterskor specifikt 

så har föreliggande studie valt att använda en kvalitativ ansats trots att detta kan påverka 

möjligheten att replikera och kontrollera studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvantitativa 

undersökningar är lättare att ställa mot en större population och dra generella slutsatser från 

(Bryman, 2011) men för att besvara syftet ansågs en kvalitativ undersökning fördelaktig 

eftersom studien avser att bidra med en djupare förståelse av individens perspektiv. Kritiker 

menar att den kvalitativa forskningen speglar en subjektiv bild, som gör det svårt för andra att 

kontrollera insamlad data och replikera studien (Kvale & Brinkmann, 2014). För att öka 

tillförlitligheten i den föreliggande studien har samtliga steg systematiskt redovisats och de val 

som beslutats har motiverats vid framställning av texten, ett tillvägagångssätt som enligt 

Bryman (2011) ökar tillförlitligheten. Tillförlitligheten har även beaktats vid transkribering av 

genomförda intervjuer, genom att omvandling från muntlig till skriftlig text har genomförts så 

ordagrant som möjligt. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) är ett sätt att minimera risken 

för att olika tolkningar ska påverka resultatet. 

 

Då denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse av attraktivt arbete ansågs kvalitativa 

intervjuer lämpliga, då kvalitativa intervjuer enligt Langemar (2008) är fördelaktiga för att 

skapa ett innehållsrikt och djupt material. Generaliserbarheten påverkas i denna studien av att 

urvalet består av fem personer i varje urvalsgrupp. Ett större och mer slumpmässigt urval hade 

kunnat underlätta för att dra generella slutsatser (Shenton, 2004). Men med syftet att få en 

förståelse av uppfattningen om attraktivt arbete och varför sjuksköterskor stannar är inte fokus 

på den större gruppen, utan upplevelsen från intervjupersonernas egen situation. Avsikten med 

studien var inte att generalisera resultatet mot populationer, utan att ställa resultatet mot tidigare 

forskning.  

 

Forskningsetiska principer 

Den kunskap som produceras vid kvalitativ intervjuforskning är beroende av det sociala 

samspelet under intervjun. Det kräver en balans mellan forskarens intresse för kunskap och etisk 

respekt för intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). För att bemöta de etiska frågorna som 
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kan uppstå vid forskning har hänsyn tagits till de grundprinciper som finns inom svensk 

forskning. De etiska principerna rör kravet på information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). 

  

För att leva upp till kravet om informerat samtycke har ett informationsbrev skickats ut till 

deltagarna med information om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst utan att ange någon orsak. Att deltagare har möjlighet att välja om de 

vill delta menar Shenton (2004) bidrar till ökad trovärdighet då deltagarna blir mer benägna att 

svara sanningsenligt, utan rädsla för konsekvenser av sina svar. Det är också bra att ha i åtanke 

vilket perspektiv som lyfts fram i studien med tanke på att deltagandet är frivilligt. Det kan 

vara så att det är dem som är mindre nöjda med sin arbetssituation som väljer att göra sin röst 

hörd medan dem som är nöjda inte har samma intresse att deltaga. Informationsbrevet angav 

också hur studien förhåller sig till konfidentialitet. Konfidentialitet kräver ett ansvar för att det 

materialet som insamlas hanteras och avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 

beaktats genom att vid transkribering avidentifiera deltagarna så att de inte går att härleda 

resultatet till person. Även den undersökta kommunen är avidentifierad för att skydda 

deltagarna från att kunna identifieras. För att ändå kunna ge en bild av sjuksköterskans 

yrkesroll i en kommunal verksamhet har en beskrivning av denna redogjorts i studiens 

bakgrund. I studien har också nyttjandekravet beaktats genom att resultatet från intervjuerna 

endast använts för forskningsändamål, vilket deltagarna blivit informerade om i 

informationsbrevet.  

 

Resultatanalys  
I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet baseras på intervjuer med sjuksköterskor 

och representanter från arbetsgivaren. I resultatet presenteras arbetsgivaren presenteras som 

respondenter och sjuksköterskor för sjuksköterskor. Inledningsvis redogörs för arbetsgivarens 

perspektiv, följt av sjuksköterskornas perspektiv och sedan avslutningsvis en jämförande 

analys. 

 

Attraktivt arbete utifrån arbetsgivarens perspektiv 

När respondenter från arbetsgivaren beskriver varför sjuksköterskeyrket i en kommunal 

verksamhet är attraktivt nämns arbetets innehåll som en väsentlig del. Det som är 

återkommande i respondenternas beskrivning om vad som gör sjuksköterskeyrket attraktivt är 

att det är ett meningsfullt arbete. Det finns en uppfattning om att yrket uppfyller en personlig 
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stimulans för sjuksköterskan som får vårda och ta hand om människor. Vården i kommunen 

beskrivs också av respondenterna som mer generell i jämförelse med arbete på ett sjukhus där 

sjuksköterskorna på avdelningarna ofta är mer specialiserade på specifika områden. Det 

kommunala arbetet beskrivs ge ett ansvar där sjuksköterskor har möjlighet att fatta egna beslut 

och får använda sin kompetens inom ett brett spektrum. Kärnan i attraktiviteten bedöms av 

respondenterna som sjuksköterskans möjligheter att hjälpa andra människor.  

  

“Arbetet är ju meningsfullt eftersom man inom omsorgssektorn så jobbar man mot brukare till 

exempel och det i sig upplevs väldigt meningsfullt. Det är väldigt meningsfullt att gå till arbetet 

för att man har behov av mig där.” - Respondent 5 

  

“Det jag tänker är att visst det är ett stort ansvar så, men det är ett ganska fritt arbete också 

och man får möta många olika. Alltså är man på en avdelning så kanske man bara möter många 

hjärtsjuka eller många lungsjuka, här har man liksom hela bredden samtidigt.” - Respondent 

3 

 

Citaten belyser hur arbetsgivarens respondenter karaktäriserar sjuksköterskans arbete och deras 

förklaring på vad som är attraktivt i det. Utöver arbetets karaktär fokuserar arbetsgivaren på 

mer organisatoriska faktorer som skapar ett attraktivt arbete, där de stora delarna är arbetsmiljö, 

utvecklingsmöjligheter, ledarskap och anseendet utåt. 

 

För att kommunen ska anses vara en attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor anses arbetsmiljön 

vara särskilt betydelsefull. Respondenterna beskriver att ett gott anseende utåt måste komma 

inifrån och att arbetsmiljön då blir ett verktyg för att skapa trivsel på arbetsplatsen som bidrar 

till att sjuksköterskor vill vara ambassadörer och prata gott om kommunen. Arbetsmiljön 

beskrivs som en stor del av kommunens marknadsföring och det finns en uppfattning om att 

attraktiviteten påverkas av hur höga sjuktalen är på arbetsplatsen. Vid höga sjuktal på 

arbetsplatsen återspeglar det en varningssignal om att arbetsmiljön brister, vilket 

arbetsgivarsidan menar har en påverkan på attraktiviteten för potentiella sjuksköterskor. 

  

Arbetsmiljön uppfattas även som den viktigaste faktorn för att få sjuksköterskor att stanna i 

kommunen. Utifrån ett kommunövergripande perspektiv pratar respondenterna om att det är 

viktigt för dem som arbetsgivare att samtliga chefer har grundläggande arbetsmiljökunskaper 

och genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete. En avgörande faktor för sjuktalen beskrivs 
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vara att cheferna i kommunen är lyhörda för varningssignaler samt får regelbunden utbildning 

i hur de ska agera om någon i deras personalgrupp mår dåligt. Idealet är tydligt över hur det 

borde och ska vara men inom gruppen finns uppfattningen om att chefsutbildningen inte är 

tillräckligt regelbunden och att det finns kunskapsbrister inom ledarskapet. 

  

Arbetsgivaren har ett fokus på att arbetet ska vara hållbart och de uppfattar att attraktiviteten är 

beroende av att ingen ska riskera att bli sjuk eller utbränd på arbetet. Som arbetsgivare vill de 

ge möjlighet till sina anställda att genomföra sina arbetsuppgifter under utsatt tid och under en 

normal stressnivå.   

  

“Att vi kan erbjuda en hållbar arbetsmiljö, en arbetsmiljö som är hållbar för medarbetaren så 

att den inte riskerar ohälsa eller sjukdom i arbetet. Det är också att man trivs på sitt arbetet 

tycker jag. Och att arbetet är meningsfullt.” - Respondent 5 

  

Förutom arbetsmiljön är utvecklingsmöjligheter en återkommande faktor i intervjuerna med 

respondenterna. För att attrahera sjuksköterskor att söka sig till kommunen menar arbetsgivaren 

att de måste kunna erbjuda möjligheter för sjuksköterskorna att utvecklas i arbetet. 

Respondenter beskriver att det är fördelaktigt för dem som arbetsgivare om de kan tillvarata 

den kompetensen som finns och utveckla personalen då de ser att det finns ett behov av 

specialiserade sjuksköterskor. Samtidigt beskrivs en uppfattning om att de sjuksköterskor som 

finns i kommunen idag har ett svagt intresse för vidareutbildning och att efterfrågan är låg. 

Orsaken till detta ser de som en effekt av att utvecklingsinsatser inte bidrar till varken 

löneutveckling eller ökat ansvar för sjuksköterskorna. 

  

“Som det ser ut nu är det nog svårt att motivera dem till att göra det också, för där är det ju 

ingenting som, jag tror att man kanske får 1000- 1500 kr i påslag på sin lön när man har gått 

en utbildning.” - Respondent 3 

  

För att få sjuksköterskor att söka sig till kommunen återkommer det under intervjuerna att 

kommunen måste ha ett anseende utåt att vara en bra arbetsgivare. Genom att kommunen har 

en bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor menar dem att de får arbetstagare att trivas och därmed 

tala gott om kommunen som arbetsgivare. I relation till sjuksköterskorna så nämner 

arbetsgivaren att ansvaret ligger på deras närmaste chef och arbetsgruppen att skapa ett klimat 

som lockar nya sjuksköterskor. Uppfattningen är att sjuksköterskornas röst väger tyngre än 
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annonser och marknadsföring när en potentiell sjuksköterska står inför valet att söka en tjänst 

eller inte. Respondenterna är också medvetna om att vid missnöje i personalgruppen sprids ett 

negativt budskap i större omfattning än ett positivt budskap. Den gemensamma synen på 

anseendet är att det viktigaste är att jobba med organisationen inifrån istället för att göra insatser 

på att marknadsföra sig utåt. 

  

“Har man en organisation som inte mår bra inåt spelar det ingen roll hur mycket man kör ut 

utåt för att man behöver de här ambassadörerna i organisationen, för annars kommer det 

aldrig bli en attraktiv bygd och vi kommer inte bli en attraktiv arbetsgivare… man kommer 

bara slå på stora trumman om hur mycket bra saker vi gör, men ändå måste man ha 

ambassadörerna.” - Respondent 2 

  

Från arbetsgivarens sida beskrivs ledarskapet ha en avgörande roll både för att attrahera och 

behålla sjuksköterskor inom kommunen. Uppfattningen är att det är närmaste chefen som har 

det övergripande ansvaret att vara en bra ledare som ser sina medarbetare och ser till att dem 

mår bra på sin arbetsplats. En bra ledare beskrivs vara duktig på att göra personalen delaktig i 

arbetet, planeringen och anordnar återkommande gemensamma möten. Kommunen har bedrivit 

insatser för att skapa bra ledare, exempelvis har kommunen olika teman som de fokuserar på 

varje år där ett år fokuserade specifikt på ledarskapet med riktade utbildningsinsatser genom ett 

ledarskapsutvecklingsprogram. Det finns ändock skilda uppfattningar hos arbetsgivarens 

respondenter där det förekommer kritik mot att ledarna inte får tillräckligt med utbildning och 

att det läggs allt för stort ansvar på första linjens chefer som inte får det stöd de behöver för att 

klara uppdraget. Kritiken riktas mot att det finns tydliga strategier som utarbetats på 

personalkontoret men som inte förankrats i förvaltningarna vilket innebär att det inte sker några 

förbättringar. 

  

“Ett gott ledarskap tror jag är en jättestor nyckel till att människor vill vara kvar på en 

arbetsplats. Trivs man inte med sin chef, man trivs inte med ledarskap, man trivs inte med det 

som sägs uppifrån och ner. Då kommer man för eller senare sluta eller byta.” - Respondent 2 

  

“Jag tror att det är något som är utarbetat på personalkontoret att så här skulle vi vilja att det 

är, men det kanske inte riktigt förankras hela vägen ut i alla verksamheter upplever jag.“ - 

Respondent 4 
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Ersättningens betydelse diskuteras under intervjuerna och uppfattningen är att lön kan vara 

attraktivt men arbetsgivaren tror inte att lönen är någon avgörande faktor för huruvida en 

sjuksköterska väljer att söka sig till eller lämna en arbetsplats. Uppfattningen är att det finns 

andra aspekter i arbetet som är viktigare än ersättningen, så länge sjuksköterskorna har en rättvis 

och marknadsmässig lön. Under intervjuerna med respondenterna återkommer uppfattningen 

om att det är viktigare att sjuksköterskor har ett meningsfullt arbete, en bra arbetsmiljö och 

möjligheter att utvecklas för att arbetet ska vara attraktivt. Kommunen beskrivs generellt sett 

ha högre lönesättning än exempelvis regionen, vilket ändå nämns som en faktor till varför 

sjuksköterskor väljer hellre väljer att arbeta i kommunen än inom regionen. 

 

“Men det hjälper nästan inte med hög lön ifall arbetsmiljön inte är bra och folk inte trivs. Det 

spelar ingen roll, får man 5000 kr extra så står man ändå inte ut, man byter ändå.” - 

Respondent 2 

  

“Sen har ju kommunen alltid haft en lite högre lönesättning än landstinget, det har liksom varit 

tror jag lite moroten för att få folk att jobba i kommunen.” Respondent 3 

  

Det framkommer att det finns en budget att förhålla sig till och att det är svårt att motivera för 

politiker och ledning varför hälso-och sjukvården ska ha mer resurser. Respondenterna upplever 

att det finns en bristande förståelse för vilken avancerad vård som bedrivs i den kommunala 

verksamheten efter att kommunen övertagit ett större ansvar på hälso-sjukvården. Det finns 

också en frustration över bristen på ekonomiska resurser och att dem ställs inför 

effektiviseringskrav. 

  

“Eftersom vi är politikerstyrda så behöver man påvisa det här för våran nämnd att så här ser 

det ut, och det är ju ingen lätt uppgift. Och ibland tänker jag att dem förstår, men att det inte 

finns ekonomi ändå.” - Respondent 4 

 

Attraktivt arbete utifrån sjuksköterskornas perspektiv 

När sjuksköterskorna beskriver vad som är attraktivt i sjuksköterskeyrket i en kommunal 

verksamhet framhävs variationen i arbetet. Bland annat så beskrivs arbetet som varierande 

genom att sjuksköterskorna får möjlighet att styra över hur de planerar sin arbetsdag. 

Sjuksköterskorna beskriver att de har bestämda arbetsuppgifter men att de själva kan styra över 

när de väljer att göra dem. Beskrivningen av arbetet är att ingen dag är den andra lik och de 
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tvingas vara beredda på att använda sin kompetens på olika sätt, vilket beskrivs vara det som 

gör ett kommunalt arbete attraktivt i jämförelse med ett regionalt arbete på ett sjukhus.  

 

“Det är ett jätteroligt jobb, du får verkligen se allt. Du blir ju inte specialiserad på ett specifikt 

område utan du jobbar verkligen med allt.” - Sjuksköterska 2 

 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att det är en förmån att få arbeta med samma patienter under 

en längre tid eftersom att det skapar en närmare kontakt med personerna de vårdar. Vården 

upplevs också mer etiskt korrekt då vården i hemmet anpassas efter patientens behov och 

villkor, medan vården på sjukhus är utifrån vårdens villkor där patienten får anpassa sig efter 

detta. Genom arbetet får de också uppskattning av brukare och anhöriga som de upplever som 

en positiv del av yrket. Sjuksköterskorna uppfattar mötet med patienterna som en attraktiv del 

av att arbeta som sjuksköterska. Samtidigt finns det mönster i intervjuerna som tyder på att 

sjuksköterskorna inte sökt sig till yrket för att det är ett kall att hjälpa andra människor, istället 

återspeglas arbetet som vilket arbete som helst.  

 

“Vi kan vara dom här Florence Nightingale, några är dom här som verkligen brinner för det 

och att det är helt fantastiskt, men jag ser det mer som ett jobb.” - Sjuksköterska 3 

 

“Ja inte är det för att det är ett kall i varje fall, det ska man ha klart för sig. Det tror jag är en 

av nackdelarna med hela den här sjuksköterskegrejen att det historiskt sett så har det varit ett 

kall.” - Sjuksköterska 4 

 

Återkommande under intervjuerna så beskrivs arbetet tillfredsställa sjuksköterskorna genom att 

de trivs tillsammans med sina kollegor och det klimat som råder på arbetsplatsen. Deras 

arbetsmiljö beskrivs som en del i arbetet som de inte kan påverka eftersom att de arbetar i någon 

annans hem. Detta är ingenting som stör sjuksköterskorna utan de menar att de vet om 

förutsättningarna och försöker anpassa sig till patientens hem och att det kan vara en rolig 

utmaning. Visst menar dem att lyfttekniker har en viss inverkan vilket de beskriver att de får 

utbildning i men i övrigt så är inte arbetsmiljön det som sjuksköterskorna anser påverkar yrkets 

attraktivitet. Istället ligger deras fokus när det gäller arbetsmiljön på trivsel genom ett 

tillfredsställande arbetsklimat. Det viktigaste för sjuksköterskorna är att de har roligt 

tillsammans med sina arbetskamrater och att de finns som stöd för varandra under stressiga och 

påfrestande perioder. Sjuksköterskegruppen arbetar själva med att skapa en sammansvetsning 
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i gruppen genom att anordna vad de kallar “fredags-frukostar”. Gruppen anordnar också 

regelbundet aktiviteter för att de ska träffas utanför arbetet vilket beskrivs som en viktig del för 

sammanhållningen.  

 

”Dels så är det mina arbetskamrater, att man får skratta och ha roligt. Alla dagar kanske inte 

är jätteroliga, vi kan stöta på mycket sjuka patienter och komplexa situationer. Men då är det 

viktigt att man känner det här att man har sina jobbarkompisar att prata med och ta stöd från.” 

- Sjuksköterska 2 

 

“Vi försöker verkligen jobba med sammansvetsning och våran grupp för att vi ska må bra i 

den, för då mår vi ju också bra ute.” - Sjuksköterska 5 

 

Citaten ovan ger en bild av att sjuksköterskorna först och främst vill trivas med sina kollegor 

på arbetsplatsen för att trivas med sitt arbete. En annan faktor som sjuksköterskorna diskuterar 

som karaktäriserar ett attraktivt arbete är möjligheten till utveckling. Det beskrivs som viktigt 

för dem att de får känna att de fortsätter att utvecklas och inte stannar av i sin personliga och 

yrkesmässiga kompetens. Möjligheten till att utvecklas beskrivs däremot som begränsad och 

sjuksköterskornas motivation minskar eftersom att de inte får någon ersättning för  

utbildningsinsatser, varken ekonomiskt eller ansvarsmässigt. Det beskrivs också praktiskt svårt 

för dem att vidareutbilda sig. Detta eftersom utbildningstiden får tas från deras fritid samtidigt 

som de måste arbeta full tid i sin ordinarie tjänst, och om de väljer att minska sin arbetstid får 

de stå för det själva. Enligt sjuksköterskorna står arbetsgivaren för litteraturkostnader men det 

anses vara för lite för att motivera dem till att avvara sin fritid för att utbilda sig.  

 

“Även om möjligheten till kompetensutveckling finns så ges det inte, är det inte riktigt rätt 

förutsättningar som ges för att vidareutbilda sig.” - Sjuksköterska 4 

 

“Möjligheten finns tror jag ändå, alltså att vi får söka en utbildning eller så. Men sen alltså 

möjligheten på plats är en annan sak.” - Sjuksköterska 5 

 

Möjligheten till utbildning beskrivs som viktigt men alla sjuksköterskor delar inte 

uppfattningen om att det är attraktivt med kompetensutveckling. Det förekommer även en 

önskan om att få utföra sitt arbete i lugn och ro utan press om att behöva vidareutvecklas eller 

ta större ansvar. Det förekommer alltså skillnader i vad sjuksköterskorna anser är attraktivt. Vid 
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frågan om hur deras arbete marknadsförs utåt uppfattar sjuksköterskorna att ansvaret ligger på 

dem att bidra till att locka andra sjuksköterskor till arbetsplatsen eftersom ingen annan gör det. 

När det fattas personal är det sjuksköterskorna som frågar vänner och bekanta om det finns 

någon som är intresserad av att arbeta hos dem. För att locka sjuksköterskor har personalen 

startat ett konto på sociala medier där de visar upp sin vardag som ett sätt att visa andra att de 

har roligt på arbetet. Sjuksköterskorna menar att det inte var genom annonsen som de sökte sig 

till tjänsten, utan att ryktet sa att det var en trevlig arbetsgrupp.  

 

“Det är ju inte annonserna som gör det utan vi känner någon som känner någon, som känner 

någon och då, ja då får vi människor på det viset.” - Sjuksköterska 5 

 

Generellt lyfter sjuksköterskorna ledarskapet som en faktor som är avgörande både när de söker 

en tjänst och för att stanna på arbetet. Sjuksköterskorna berättar att de vill ha en närvarande och 

lyhörd chef som lyssnar på deras förslag och behov. Från närmaste chefen upplevs ett starkt 

stöd och moralen inom gruppen beskrivs som hög, något som sjuksköterskorna menar att chefen 

har bidragit till genom att vara en del av gruppen. Samtidigt finns det en oro i 

sjuksköterskegruppen om att kommunen ska skära ner på personal då det varit uppe som förslag 

upprepade gånger. Sjuksköterskorna beskriver att en stor del i yrkets attraktivitet idag är att de 

sällan känner sig ensamma, det finns alltid någon att prata med antingen fysiskt eller via 

telefonen. Oron som uppstått beskrivs komma från att sjuksköterskorna upplever en bristande 

förståelse bland ledare och politiker för den vård som de utför. De beskriver att yrket innebär 

ett stort ansvar med svåra samtal med anhöriga när patienter har avlidit, och sjuksköterskorna 

riktar kritik mot att ledningen inte är insatt i deras arbete och inte visar intresse för att förstå 

vilka resurser de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt. Kommunen beskrivs 

av sjuksköterskorna som stelbent med orsak av att dem upplever att de har begränsade 

möjligheter att påverka sin arbetssituation mer än genom planering av det dagliga arbetet. De 

menar också att deras närmaste chef saknar mandat att göra några större förändringar för att 

bedriva verksamheten framåt. 

 

“Jag tror inte ledningen har förståelse för hur verksamheten ser ut. Jag vet inte om dom förstår 

riktigt. De har dålig respekt för vad det är för vård, eller vad vi har för ansvar.” - Sjuksköterska 

3 
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”Ibland känns det som att man från ledning och såna saker, man vet inte riktigt vad vi gör för 

någonting.” - Sjuksköterska 2 

 

Det beskrivs vara betydelsefullt att ledningen har förståelse för yrket men sjuksköterskorna 

beskriver också ledarskapet i sig som en del som påverkar attraktiviteten, både på 

enhetschefsnivå och centralt. Sjuksköterskorna berättar att enhetschefen får dem att trivas på 

arbetsplatsen, samtidigt som ledningen får dem att känna missnöje. Missnöjet riktas framförallt 

mot att kommunen inte ger den uppskattning som sjuksköterskorna anser att dem förtjänar, dels 

genom att de får litet utrymme att påverka i ledningsgruppen, dels att de får för låg ersättning. 

Lönen är en faktor som sjuksköterskorna anser är mindre attraktivt utifrån två olika perspektiv. 

Det ena perspektivet är att ersättningen är för låg i förhållande till det arbete de utför och det 

ansvar som de har. Det andra perspektivet är att lönespridningen bör se annorlunda ut då 

motivationen beskrivs sjunka när nyutexaminerade sjuksköterskor går in i arbetet med likvärdig 

eller högre lön som en sjuksköterska som arbetat på arbetsplatsen i flera år. Detta har även 

påverkat tidigare kollegor som valt att lämna kommunen för att höja sin lön.   

 

Lönen skapar stort engagemang bland sjuksköterskorna som anser att det är dåligt betalt, 

samtidigt framkommer det att andra faktorer kan vara mer viktiga för dem personligen än att 

de ska få en högre lön. Uppskattning från kollegor och patienter och trivsel återkommer som 

viktiga faktorer även i diskussionen kring ersättningen. 

 

”Min kollega som jag jobbat med i många år hon gjorde sin sista natt i torsdags, hon var väl 

lite trött överlag på det här med dåligt betalt. Man har ju sett många år att det kommer in yngre 

som ligger lika bra i lön eller kanske bättre ändå.” - Sjuksköterska 3 

 

“För mig är det mer värt att få det här men hej hur är det, gud va längesen jag såg dig, och 

vad kul det är att se dig. Att man får det här tillbaka /.../ Så det är mer värt för mig än att ha 

sextio tusen i månaden.” - Sjuksköterska 2 

 

Jämförande analys 

Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan de två undersökta 

urvalsgrupperna. I O’Brien-Pallas m.fl (2006) jämförelse av uppfattningar mellan 

sjuksköterskor och deras chefer ansåg cheferna att det viktigaste för ett attraktivt arbete var 

yttre faktorer och faktorer relaterade till anställningsvillkor medan sjuksköterskorna 
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efterfrågade bland annat balans i privatlivet och goda anställningsförhållanden. Resultatet 

återspeglar en liknande bild där arbetsgivaren har ett fokus på de ideala organisatoriska faktorer 

som arbetets karaktär och arbetsmiljöförhållanden och utveckling, vilket också återfinns i 

Cohen (2006), och även Holcombe-Erhart och Ziegerts (2005) resonemang om vad som ökar 

de anställdas attraktion till arbetet. Sjuksköterskorna beskriver i likhet med arbetsgivaren dessa 

organisatoriska faktorer för vad som karaktäriserar ett attraktivt arbete. Skillnaden är att när 

dem beskriver attraktivt arbete utifrån sin egen arbetssituation framhäver dem andra saker mer 

betydelsefulla. Sjuksköterskorna delger att det som är attraktivt utifrån sin situation är 

friskfaktorer som att trivas och må bra på arbetsplatsen, vilket även synts i resonemang av 

Malmquist m.fl (2007) som beskriver friskfaktorer som en allt viktigare del för ett attraktivt 

arbete. Sjuksköterskorna lyfter även sina kollegor i relation till attraktivt, i likhet med Kashyap 

och Verma (2018) beskriver sjuksköterskorna att sociala faktorer som samhörigheten med 

kollegorna och att ha roligt på jobbet kan överväga faktorer i arbetet som anses mindre 

attraktiva. Dessa faktorer skiljer sig från de organisatoriska faktorerna som både arbetsgivaren 

och tidigare studier fokuserar på (se t.ex. Cohen, 2006 och Stordeur & D’Hoore, 2006).  

 

Sjuksköterskorna uppfattar att det finns begränsade förutsättningar för de organisatoriska 

faktorerna som de spontant förknippar ett attraktivt arbete med. Precis som Ullrich (2011) och 

Åteg m.fl. (2004) anser både sjuksköterskor och deras arbetsgivare att utvecklingsmöjligheter 

och arbetsuppgifter som utmanar är attraktiva faktorer. Resultatet visar att sjuksköterskorna 

tappar motivation till att utbilda sig eftersom att det inte ger någon skillnad på deras lön och 

inte finns förutsättningar för att göra det under arbetstid, de beskriver det som en för stor 

personlig bekostnad trots att det egentligen är en attraktiv faktor. Arbetsgivaren beskriver å sin 

sida att de anser att sjuksköterskorna har möjlighet till utveckling men att de inte ser någon 

större efterfrågan av det. I förhållande till att utvecklingsmöjligheterna beskrivs som begränsade 

av sjuksköterskorna återfinns en skillnad mellan vad urvalsgrupperna anser är attraktivt enligt 

ett ideal och hur verkligheten ser ut. Ansvaret för utveckling och lön är frågor som ligger hos 

ledningen och det kan tolkas som att de sociala faktorerna blir viktigare när de saknar möjlighet 

att påverka de organisatoriska faktorerna.  

 

Det finns alltså en skillnad mellan vad sjuksköterskorna beskriver som attraktivt med yrket och 

vad som är attraktivt i deras nuvarande arbetssituation, där de sociala faktorerna får ett större 

utrymme. Möjligtvis påverkas detta av att sjuksköterskorna upplever en bristande förståelse 

från ledningen. Keisu (2017) menar att det finns en skepticism bland sjuksköterskor över 
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huruvida politiker har kunskaper och insikt om den vård som de bedriver. Det framkommer i 

resultatet att både sjuksköterskor och arbetsgivaren uppfattar det som att politiker saknar 

förståelse för hur sjuksköterskornas verksamhet fungerar och att det saknas intresse för att 

lyssna till förslag, vilket skapar problem i relation till attraktivt arbete. Sjuksköterskorna 

beskriver även ett missnöje kring att det är svårt att få inflytande och genomföra förändringar i 

kommunen, vilket enligt tidigare studier är en faktor som påverkar sjuksköterskors intentioner 

på att stanna i en organisation (se t.ex. Spence-Laschinger m.fl., 2009 och Kleinman, 2004). 

Problematiken med förändringar och delegering i kommuner lyfts också av Wallenberg (2004) 

som menar att den kommunala sektorns hierarkiska struktur och politiska styrning gör det 

svårare att genomföra förändringsarbeten.  

 

Uppfattningen om lön och ersättning i relation till attraktivitet skiljer sig mellan arbetsgivaren 

och sjuksköterskorna. Båda urvalsgrupperna lyfter lönen som en aspekt som inverkar på ett 

attraktivt arbete, men skillnader återfinns i uppfattningen om hur viktig lönefrågan är. 

Arbetsgivaren beskriver att lön inte kan anses vara ett incitament för att öka attraktiviteten i 

sjuksköterskeyrket, istället förmedlas en uppfattning om att arbetets karaktär är viktigare så 

länge sjuksköterskorna har en marknadsmässig lön. Liknande resonemang går att återfinna i en 

studie av Cohen (2006) som menar att lönen är viktig för attraktivitet först när den inte är i nivå 

med marknaden. Arbetsgivarens uppfattning om lönens betydelse kan grunda sig i den 

historiska uppfattningen där Greiff (2006) och Lill (2006) menar att yrket ansetts vara ett kall 

där ersättningen inte är någon drivkraft. Uppfattningen om lönens påverkan är tudelad även i 

litteraturen, å ena sidan beskriver flera tidigare studier att intentionen att lämna organisationen 

ökar bland sjuksköterskor om de upplever en obalans mellan de insatser som de bidrar med och 

de belöningar de får (Chenoweth m.fl., 2014; Hayes m.fl., 2012). Å andra sidan beskriver 

O’Brien-Pallas m.fl. (2006) att lönen inte är avgörande för en sjuksköterska i frågan om att 

stanna eller lämna organisationen. Även Wallenberg (2004) menar att kommuner bör fokusera 

på att bli attraktiva genom andra attribut än lön och menar att bättre arbetsvillkor minskar lönens 

betydelse. I förhållande till resultatet är det utifrån samma resonemang som arbetsgivaren 

lägger fram sin syn på hur de kan vara attraktiva arbetsgivare, genom att se till att det är en god 

arbetsmiljö på arbetsplatsen som får sjuksköterskor att trivas. Sjuksköterskorna framför istället 

ett missnöje mot den ersättning de får och hur deras kompetens värderas. Det kan utifrån Åteg 

m.fl. (2004) resonemang ha en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen eftersom den är 

kopplad till att individen uppfattar sig få ut något för sitt arbete genom uppskattning och att 

betraktas som värdefulla på arbetet. Utifrån sjuksköterskornas perspektiv förringas deras 
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ersättning i och med att de inte får någon löneutveckling trots att deras arbetsuppgifter blir mer 

avancerade och kräver ett stort ansvarstagande. 

 

Detta går att ställa i relation till att Ulfsdotter-Eriksson (2006) beskriver sjuksköterskeyrket som 

det lägst rankade yrket i samhället bland yrken som kräver utbildning. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna anser att den historiska bilden av sjuksköterskeyrket som Greiff (2006) menar 

grundar sig i ett kall, är en förlegad syn som behöver förändras. Sjuksköterskorna beskriver att 

de ser yrket som en profession och ett yrke som ska ge avlöning. Samtidigt beskriver 

sjuksköterskorna att de trivs med att vara nära sina patienter och att kontakten med människor 

är en attraktiv del av arbetet, vilket kan grunda sig i Lill’s (2006) resonemang om att det finns 

outtalade normer inom omsorgen som anger att personalen ska värdera sitt yrke utifrån att vårda 

sina klienter.  

 

Båda urvalsgrupperna är samstämmiga om att marknadsföringen för att locka personal till 

sjuksköterskeyrket i princip uteslutande förläggs på att sjuksköterskorna förmedlar en positiv 

bild utåt via nära och kära samt sociala medier. Sengupta m.fl. (2015) beskriver att 

marknadsföring är en möjlighet för arbetsgivaren att visa vad de kan erbjuda potentiella 

anställda och Wallenberg (2004) menar att kommuner bör marknadsföra sig för att öka sin 

attraktivitet. Resultatet visar att arbetsgivaren istället för att göra insatser för att marknadsföra 

sig väljer att använda sjuksköterskorna som ambassadörer för att attrahera flera sjuksköterskor, 

vilket är en strategi som Van Hoye (2012) lyfter kan vara fördelaktig eftersom ett gott rykte 

från anställda är den bästa marknadsföringen. Employer Branding utgår från att det är aktiviteter 

som arbetsgivaren ansvarar för (Pawar & Charak, 2015), men kommunen lägger 

marknadsföringen helt i händerna på sjuksköterskorna, vilket skapar ett nytt perspektiv på hur 

arbetsgivare kan marknadsföra sig.  

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsatser med förslag om vidare studier inom 

området.  

 

Studiens slutsatser 

Syftet med undersökningen var att inom en kommunal verksamhet undersöka och jämföra 

sjuksköterskor och deras arbetsgivares uppfattningar om vad som gör sjuksköterskeyrket 

attraktivt utifrån gruppernas egen livsvärld. Resultatet visar att det finns variationer i vad som 

anses attraktivt utifrån individen men också utifrån situationen på arbetet. Arbetsgivaren i denna 
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studie fokuserar på ideala faktorer för vad som återspeglar attraktivt arbete i samstämmighet 

med tidigare studier. Sjuksköterskorna nämner också dessa ideala faktorer som viktiga men 

upplever att det inte finns förutsättningar för exempelvis högre lön eller utvecklingsmöjligheter. 

Utifrån att de ideala faktorerna inte finns blir andra mer sociala faktorer som arbetsklimatet 

viktigare för sjuksköterskorna. 

 

Då denna studie har inspirerats av det fenomenologiska förhållningssättet och undersökt 

attraktivt arbete utifrån två gruppers livsvärld, går det att se att andra faktorer är betydelsefulla 

för attraktiviteten än dem som har lyfts fram i tidigare litteratur som främst tittar på vad som 

inom ett yrke karaktäriseras som attraktivt (se t.ex. Åteg m.fl., 2004 och Kashyap & Verma, 

2018). Resultatet återspeglar att när individerna får utrymme att genom intervjuer beskriva 

arbetet utifrån sin egen uppfattning i motsats till tidigare kvantitativa studier så blir utfallet ett 

annat. Uppfattningen om vilka faktorer som karaktäriserar ett yrke som attraktivt är visserligen 

i likhet med faktorer som tidigare redovisats som attraktiva, men när sjuksköterskorna 

beskriver vad som får dem att attraheras och stanna inom kommunen så lyfter de mer sociala 

faktorer som avgörande framför de organisatoriska ideal-faktorerna.  En tolkning är att 

resultatet blir annorlunda när deltagarna får möjlighet att i större utsträckning beskriva sin 

uppfattning om fenomenet. Samtidigt är det komplext att beskriva att sociala faktorer är 

viktigare än organisatoriska eftersom sjuksköterskorna ger en uppfattning om att det inte finns 

förutsättningar för att uppnå dem. Det saknas också en förankring av idealbilden i 

verksamheten när det råder en skillnad mellan arbetsgivarens uppfattning om hur det bör vara 

och sjuksköterskornas uppfattning hur det faktiskt är.  

 

Eftersom synen på arbetet skiljer sig mellan arbetsgivaren och de anställda kan det påverka hur 

arbetet framställs av arbetsgivaren för att attrahera nya sjuksköterskor till arbetsplatsen. Då 

prognosen pekar på att det förväntas bli en brist på sjuksköterskor är det en relevant fråga för 

arbetsgivaren att undersöka vad som uppfattas attraktivt när de marknadsför sig utåt (Hedlund, 

2007; Ronda m.fl., 2018; SCB, 2017). I föreliggande studie läggs ansvaret över på 

sjuksköterskorna att attrahera ny personal och marknadsföra arbetsplatsen. Det tyder på att 

arbetsgivarvarumärket inte bara är en fråga för arbetsgivaren utan även för arbetstagarna vilket 

är ett annat perspektiv av Employer Branding än det som nämnts i tidigare studier (se t.ex. 

Ambler & Barrow, 1996). En möjlig tolkning är att arbetsgivaren anser att sjuksköterskor söker 

sig till ett yrke beroende av att de känner sig manade att arbeta med människor och omsorg, 

vilket lägger ansvaret för attraktion på individen och inte arbetsgivaren som därmed inte 
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behöver visa vad ett arbete hos dem kan innebära, eftersom yrkets karaktär anses vara det 

huvudsakliga.  

 

Även inom sjuksköterskegruppen finns det variationer i vad som uppfattas som attraktivt. Vissa 

sjuksköterskor beskriver att möjligheten att utvecklas påverkar dem i valet om de vill stanna 

inom en organisation, medan andra sjuksköterskor föredrar att inte känna press om utveckling 

och anser inte att det är en faktor för attraktivitet. En slutsats utifrån detta är att i enlighet med 

Hedlund (2007) kan inte synen på attraktivitet bortse från individuella uppfattningar, som kan 

variera från person till person och vara beroende av situationella faktorer som finns inom arbetet 

eller i individens kontext. Med ett fenomenologiskt synsätt där individen sätts i fokus har det i 

studien visats att sjuksköterskor kritiserar synen på deras yrke vilket påverkar yrkets 

attraktivitet. Detta har inte diskuterats i tidigare studier i relation till attraktivt arbete. Resultatet 

i föreliggande studie visar att det finns variationer i arbetsgivaren och sjuksköterskans syn på 

arbetets karaktär och betydelse vilket blir särskilt tydligt i frågan om huruvida lön är en faktor 

för attraktivitet. En tolkning är att sjuksköterskorna har ett motstånd till lönenivån eftersom den 

sätts i relation till hur yrket värderas, som har en historisk förankring i professionens position 

och status i kommunen och samhället. Det grundar sig i att yrket har en låg yrkesstatus och 

position i samhällets hierarkier vilket även diskuteras av Greiff (2006) och Hoeve m.fl. (2013) 

som menar att yrket betraktas som ett vårdande snarare än en profession. I förhållande till att 

sjuksköterskeyrket historiskt sett betraktats som ett kall (Greiff, 2006) är det möjligt att lönen 

blir bortglömd i frågan om vad som attraherar sjuksköterskor till arbetsplatsen och får dem att 

stanna.  

 

För framtida forskning är det av intresse att ta hänsyn till flera parametrar som kan påverka 

yrkets attraktivitet. Teorier om attraktivt arbete har tidigare studerat generella faktorer för 

attraktivitet, men utifrån resultatet finns det indikationer på att värderingar av yrket påverkar 

hur yrket betraktas. Med bakgrund av detta är det intressant att vidare studera hur värderingar 

om yrket påverkar attraktiviteten. Resultatet visar också att det förekommer variationer inom 

sjuksköterskegruppen om uppfattningar som härrör från deras arbetssituation. Detta ger ett nytt 

bidrag till området attraktivt arbete som visar att det finns fler perspektiv att ta hänsyn till än 

det som tidigare undersökts. Det ger också ett praktiskt bidrag till HR-området med en ökad 

förståelse om att en skillnad mellan ideal och verklighet påverkar synen på ett attraktivt arbete, 

vilket är av betydelse i rekryteringsprocesser och i skapande av en attraktiv arbetsplats för 

potentiella och befintliga anställda.  
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Denna studie har jämfört sjuksköterskors och deras arbetsgivares livsvärld och från början fanns 

inte genus i åtanke utan avsikten var att undersöka synen på attraktivt arbete. Men utifrån att 

resultatet illustrerade mönster som indikerar att det finns en betydelse för attraktivitet som är 

beroende av hur yrket betraktas har vi läst teorier om hur omsorgsarbetet värderas. För framtida 

forskning föreslås att detta måste undersökas utifrån ett mer strukturellt perspektiv eftersom 

intervjuer från livsvärlden pekar på att yrkets värderingar inverkar på deras arbetssituation som 

vidare påverkar ett attraktivt arbete. Denna studien indikerar också att det förekommer en 

skillnad mellan de två undersökta grupperna. För vidare studier på området skulle genusteorier 

kunna vara ett hjälpmedel för att förstå attraktivitet i relation till värderingar av ett yrke på ett 

mer övergripande perspektiv än vad denna studien haft möjlighet att göra då fenomenet 

undersökts utifrån ett livsvärldsperspektiv. Det kan även vara intressant att med hjälp av ett 

genusperspektiv studera om värderingar skiljer sig inom yrken, då exempelvis 

sjuksköterskeyrket är starkt kvinnodominerat och studier påtalar att det formar anställdas 

förutsättningar (se t.ex. Greiff, 2006 och Lill, 2006).  
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Bilaga 1 - Informationsbrev  

 

Attrahera och behålla sjuksköterskor inom kommunal verksamhet 

 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter från 

Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. Som sista 

moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om attraktivt arbete. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors intentioner att söka 

sig till och stanna kvar inom kommunal verksamhet. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad 

mellan arbetsgivarens och sjuksköterskans upplevelse av vad som gör sjuksköterskeyrket attraktivt. Vår 

förhoppning är att resultatet av vår studie ska bidra med ökad förståelse för vad som karaktäriserar 

attraktiva arbetsplatser. 

 

Hur går undersökningen till? 

 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. Intervjun kommer att ta ca 

1,5 timme och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun som vi sedan transkriberar. Det 

betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. Intervjuerna avidentifieras. Obehöriga personer 

har inte tillgång till intervjumaterialet.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan maila till dig när 

den är klar. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. Vi hoppas att har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Caroline Årebrand   Emelie Katajisalo 

caroline.arebrand@live.se   h16emeka@du.se 

070-772 91 36    072-202 00 44 

 

Handledare 

Tina Forsberg, Forskare och lektor,  

tfo@du.se 

073-982 65 43 
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Bilaga 2 - Intervjuguide: sjuksköterskor 

 

Inledande frågor 

Bakgrundsinformation: Ålder, profession och verksamhet 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du arbetat inom någon annan verksamhet? 

Vad fick dig att vilja bli sjuksköterska? 

 

Sjuksköterskans arbetssituation 

Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 

Kan du berätta varför du sökte jobbet? 

 

Vad får dig att gå till jobbet varje dag (arbetspass)? 

 

Kan du berätta om hur din arbetssituation ser ut idag? 

Hur går det till?  

Hur arbetar ni?  

 

Berätta lite om hur ni arbetar, tillsammans eller ensamma? 

Hur påverkar det din arbetssituation? 

Hur går det till när du upplever stöd från kollegor? 

Stöd från chef? 

Hur är det att arbeta så som ni gör? 

 

Attrahera 

Vad är attraktivt i ditt arbete idag? 

Kan du ge exempel på när ditt arbete är attraktivt? 

 

Kan du ge exempel på när ditt arbete är mindre attraktivt? 

Hur hade du velat utveckla det? 

 

När du ska söka jobb, vad är det som lockar dig då? 

Exempelvis: närhet, ansvar. 



 

 
 

Stämmer ditt yrke överens med den bilden du hade om det innan? 

 

Behålla 

Kan du ge exempel på vad som gör att du stannar på din arbetsplats? 

Har det alltid varit viktigt för dig …. 

 

Hur ser du att kommunen arbetar för att behålla sjuksköterskor? 

Finns det några insatser du önskar att de hade gjort? 

Varför tror du att det inte genomförs? 

 

Avslutande 

Finns det något mer du vill tillägga till det vi pratat om idag? 

Kan vi återkomma vid behov? 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Intervjuguide: arbetsgivare 
 

Inledande frågor 

Bakgrundsinformation: Ålder, profession och verksamhet 

Berätta om din roll i kommunen 

 

Arbetssituationen 

Hur är din roll kopplad till sjuksköterskornas arbete? 

På vilket sätt? 

 

Attrahera 

Vad innebär ett attraktivt arbete? 

 

Hur jobbar ni för att attrahera sjuksköterskor idag? 

Kan du ge exempel/utveckla? 

Finns det saker som ni skulle vilja jobba med idag men inte gör? 

Varför inte? 

 

När ni söker personal, vad är det då ni framhäver? 

Har ni någon annons? 

Stämmer bilden ni framhäver överens med den arbetssituation som råder? 

Hur marknadsför ni er som arbetsgivare? 

 

Behålla 

Hur uppfattar du personalläget bland sjuksköterskor idag? 

Är det många som väljer att stanna på arbetet? 

  

Berätta om hur ni arbetar för att behålla sjuksköterskor inom kommunen? 

Finns det några insatser som ni skulle vilja göra? 

Vilka faktorer tror du påverkar deras intentioner att stanna i kommunen? 

 

Har ni märkt någon gemensam orsak bland sjuksköterskor som valt att lämna arbetsplatsen? 

Är det något som ni arbetar med för att förebygga?  

Hur då/varför inte? 



 

 
 

 

Hur arbetar ni för att öka trivseln bland medarbetarna? 

Finns det saker som ni skulle vilja göra men inte gör?  

Varför? 

 

Avslutande 

Finns det något mer du vill tillägga till det vi pratat om idag? 

Kan vi återkomma vid behov?   

 

 


