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Sammanfattning 

I sjukhuskorridorerna står flera rum tomma och operationssalar används inte fullt 

ut. Anledningen är inte att medborgarna blivit friskare, inte heller är det ekonomin 

som är huvudorsaken, skälet är bristen på sjuksköterskor
1
. År 2015 publicerades 

en artikel om att allt fler sjuksköterskor lämnar Falu Lasarett på grund av dess 

tunga tre skift
2
. 

 

Vid denna studies början ville vi gå till botten med vad som är attraktivt i 

sjuksköterskeyrket, varför man väljer att bli sjuksköterska när yrket tycks vara 

kantat av negativa faktorer. Det vi tidigt märkte var att yrket inte endast kunde 

beskrivas som antingen attraktivt eller oattraktivt. Syftet med studien blev därför 

att identifiera attraktiva och oattraktiva faktorer i sjuksköterskeyrket. För att nå 

syftet eftersöktes respondenter via sociala medier där spridningen blev stor och 

stoppades när nio sjuksköterskor valt att delta. Respondenterna hade anställning 

på Falu Lasarett och intervjuas med hjälp av processmetoden ”attraktivt arbete”. 

Denna metod har varit ett verktyg i insamlandet av teori och empiri, faktorerna 

har gett oss handfasta sökord och varit användbara för respondenterna att resonera 

kring. 

 

Resultatet visade att respondenterna upplevde att relationer och social kontakt 

bidrog till yrkets attraktivitet. De ansåg sig även bli stimulerade av det varierande 

arbetet i form av tankearbete, praktiskt arbete och det resultat de presterade. De 

förbättringsområden som studien identifierat är föga förvånande; lön, arbetstid, 

arbetstakt, status, erkänsla, företaget, ledarskap men även faktorn eftertraktad 

bedömdes som mindre attraktiv då respondenterna ansåg att de endast var 

eftertraktade på grund av sin yrkestitel. Störst fokus har lagts på ledarskap, en 

faktor som tidigt identifierades som ett förbättringsområde. Problematiken kring 

ledarskapet tycks bottna i det faktum att chefsrekryteringar sker internt på 

arbetsplatsen och att de chefsutbildningar som erbjuds inte räcker till.  

 

Studien har för avsikt att identifiera förbättringsområden, ingen intention har 

funnits om att studien skulle resultera i en handlingsplan. Vi ser ämnet för 

komplext för att en C-uppsats skulle kunna landa i en lösning på de problem som 

sjuksköterskeyrket dras med.  

 

 

 

Nyckelord: sjuksköterskor, attraktivt arbete, ledarskap, faktorer. 

 

 

                                                           
1 Läkartidningen. 2015;112:DAAA  
2 Läkartidningen. 2015;112:DAAA 
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Summary 

In the corridors of Falu Lasarett several rooms are empty and the operating rooms 

are not fully being used. The answer is not that the inhabitants in the area are more 

healthy, nor is it the economy that is the main reason. The reason is the shortages 

of nurses, in 2015 an article was published showing the increasing number of 

nurses leaving Falu Lasarett because of heavy three shifts. 

 

At the beginning of this study, the aim was to find out what the attractive factors 

in the nursing profession was, why people chose to become nurses when the 

profession seems to be surrounded by negative factors. We soon came to the 

understanding that the profession could not be described as either attractive or 

unattractive. The purpose of the study therefore became to identify attractive and 

unattractive factors in the nursing profession. In order to find participants that 

matched our criteria we used social media, the spread was great and was therefore 

stopped after nine nurses chose to participate. The participants were employed at 

Falu Lasarett and they were interviewed with the "attractive work" method. This 

method has been a tool in the collection of material both theoretical and empirical, 

the factors from the method have given us hands-on keywords and have been 

useful for the participants to discuss about. 

 

The results showed that the respondents felt that relationships and social contacts 

contributed to the profession's attractiveness. They considered themselves 

stimulated by the variety of work in the form of mental work, practical work and 

the results they performed. The improvement areas identified in the study are 

hardly surprising; salary, working hours, work rate, status, recognition, business, 

leadership and also the factor appreciated was considered less attractive as the 

respondents felt that they were only sought after because of their professional title. 

The focus has been leadership, a factor that early on was identified as an area of 

improvement. The problem of leadership seems to come from the fact that the 

management recruitment takes place internally in the workplace and that the 

management training programs are insufficient. 

 

The study aims to identify the areas of improvement no intent has been that the 

study would result in an action plan. We see the topic too complex for a C-level 

paper to result in a solution for the problems the nursing profession holds. 

 

 

 

Keywords: nurses, attractive work, leadership, factors. 
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Förord 

 

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 15 veckor som utförts under 

vårterminen 2016 på Högskolan Dalarna. Examensarbetet ingår som ett 

avslutande moment i vår personalvetarexamen.  

 

Vi vill först och främst rikta ett stort Tack till sjuksköterskorna på Falu Lasarett 

som öppenhjärtigt ställde upp och gjorde vår uppsats genomförbar. Vi hoppas att 

budskapet i denna text når ut och kan göra nytta eller skillnad för både er och alla 

andra sjuksköterskor i Sverige. Om det så bara gäller en fruktkorg så har vi i alla 

fall lyckats med något. Vi vill även rikta ett speciellt Tack till vår handledare 

Bengt Pontén. Slutligen så vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete. 

 

 

Högskolan Dalarna,  

Juni 2016 
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1. Inledning 
 

 

Ska bli sjuksyster jag, tralala 

Syster är säkert tjusigt att va 

Jag ska glittra och le 

som en strålande fe 

ja det ska lilla jag tralala 

tralala tralala tralala 

                                    

 

Med dom orden inleds Sonja Åkessons satiriska dikt om den romantiserande 

bilden av sjuksköterskor, som genom tiderna har varierat. I de äldre svenska 

filmerna porträtteras sjuksköterskan som omvårdande och professionell, med en 

vänlighet som alltid sträcker sig långt utöver pliktens krav. I moderna 

skräckfilmer gestaltas sköterskan som mordlysten med uppsåt att döda och i de 

gamla buskisfilmerna är hon en sexig kvinna som sliter med alltför närgångna 

män. Den nuvarande bilden är den som porträtteras i media och kan liknas vid den 

från de äldre filmerna. En omhändertagande person som vill hjälpa människor i 

svåra situationer. Ett tillägg från filmerna är att hon även är en kraftfull person 

som kämpar för bättre arbetsvillkor.  

 

”Den professionella sjuksköterskan måste ha den kunskap och förståelse, färdighet och 

förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt som är relevant för att kunna utöva yrket 

på ett sätt som leder till god och patientsäker omvårdnad”. (Dahlborg-Lyckhage s. 

61, 2012) 

 

Det är allmänt känt att yrket skördar flertalet sjukskrivningar per år bland annat på 

grund av högt arbetstempo, brist på personal och obekväma arbetstider. Varje år 

examineras 4 200 nya sjuksköterskor
3
. Vad är det som får dessa att välja ett yrke 

så tillsynes fyllt av svårigheter och motgångar? Vari ligger attraktiviteten som 

lockar?  

 

Ledarskapets betydelse på arbetsplatser är något vi studerat under vår treåriga 

personalvetarutbildning. Vi har dock inte upplysts om hur ledarskapet inom 

sjukvården eller i en position som chef för sjuksköterskor förhåller sig. Det vi vill 

undersöka är; hur sjuksköterskorna värderar sin chef och om ledarskapet kan 

påverka yrkets attraktivitet. Något vi anser vara av intresse att undersöka då 

sjuksköterskor i dagsläget med enkelhet kan byta arbetsplats på grund av den 

rådande arbetsbristen. 

 

  

                                                           
3
 http://www.sverigesviktigastejobb.se/fakta/rekryteringsbehov/halsoochsjukvard.1956.html 
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1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att besvara vad sjuksköterskor finner attraktivt i sin 

yrkesroll samt att undersöka vilka faktorer som kan hämma yrkets attraktivitet.  

 

 

1.2 Frågeställning 

 Vad i yrket sjuksköterska är attraktivt? 

 Vilka faktorer anses oattraktiva och har en negativ inverkar på yrket? 

 Vilken inverkan har ledarskapet på yrkets attraktivitet?   

 

 

 1.3 Falu Lasarett 

År 1695 öppnades det första akutsjukhuset i Sverige. Falu Lasarett var då en 

sjukstuga uppe vid gruvan med 12 vårdplatser för akut sjuka och skadade. Idag 

har de ca 1000 anställda sjuksköterskor. En vanlig dag på Lasarettet innebär ca 

670 stycken läkarbesök, 160 stycken besök på akuten, 400 

röntgenundersökningar, 10 stycken förlossningar, 30 stycken operationer på 

centraloperationsenheten samt knappt 8000 lab/analysprover
4
. 

 

1.4 Disposition 

Studien inleds med ett teoriavsnitt, där teori kontinuerligt drivs fram med analys. 

Vi redogör kring ämnet attraktivt arbete med kopplingar till sjuksköterskeyrket. 

Kritiska synpunkter återges och en redogörelse om vad som anses attraktivt med 

att arbeta som sjuksköterska presenteras. I metodkapitlet redogörs för hur studien 

genomförts samt hur trovärdigt och tillförlitligt arbetet bedöms vara. Det 

empiriska materialet presenteras sedan sammanvävt med relevant teori. I en 

diskussionsdel återges våra tankar om problematiken kring sjuksköterskeyrket och 

vilka konsekvenser det kan få på sikt.  

  

                                                           
4
 http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Hitta-ratt-i-varden/Sjukhus/Falu-lasarett/Mer-om-Falu-lasarett/ 
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2. Teori 

Teoriavsnittet inleds med en genomgång av ”attraktivt arbete” med syfte att 

förklara och förstärka valet av ”attraktivt arbete” som processmetod inför 

insamlandet av empiri. Därefter ges en beskrivning av vad det innebär att vara 

sjuksköterska. Utifrån insamlandet av empiri har faktorer från modellen lyfts och 

presenteras med kopplingar till sjuksköterskeyrket.  

 

2.1 Attraktivt arbete – ett mångfacilliterat begrepp 

Enligt nationalencyklopedin är attraktiv
5
 synonymt med tilldragande. Arbete

6
 

innebär den verksamhet som en människa bygger sin försörjning på. Vilket ger en 

beskrivning av attraktivt arbete som ett tilldragande arbete som individer erhåller 

sin försörjning av. 

 

Attraktivt arbete har definierats på olika sätt, ibland som något som kan relateras 

till arbetets karaktär (Breaugh, 2008) eller som organisationsattraktivitet 

(Highhouse, Lievens & Sinar, 2003). Holcombe Erhart och Ziegert (2005) menar 

att det är en stor skillnad mellan de två definitionerna. Organisationsattraktivitet 

baseras på uppfattningar om konstruktionen, till exempel vilka signaler som sänds 

ut, typ av image, märke, exponering, om man själv passar in och den egna 

uppfattningen om organisationen (ibid.) Attraktion till arbetets karaktär baseras 

istället på attribut, arbetsmiljö, möjligheter, utmaning och belägenhet (Turban, 

Forret & Hendrickson, 1998). Åteg och Hedlund (2011) anser att båda delar bör 

inkluderas för att ett arbete ska bedömas som attraktivt. Ett attraktivt arbete 

innebär också att individen vill stanna kvar och är engagerad (ibid.). Dessa 

definitioner har även gjorts av Åteg (2006); Marks och Huzzard (2008); Åteg, 

Andersson och Rosén (2009); Åteg och Hedlund (2011); Åteg et al. (2004); 

Hedlund (2007). 

 

Höög (1985) forskade under 1980-talet om sjukfrånvaro och i synnerhet om 

bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro. Resultatet bestod av fem 

huvudkategorier som enligt Höög kan ses som en förlängning på Maslows 

behovsteori (Höög 1985). Höög (1985) ansåg att arbetet skulle uppfylla följande 

aspekter för att vara attraktivt för de anställda: 

 

 Fysisk arbetsmiljö innefattande arbetsplatsens egenskaper som ljud, ljus 

ventilation (fysiska behov) 

 

 Anställningsvillkor innebär faktorer som skapar trygghet i anställningen som lön 

och arbetstider (trygghetsbehov) 

 

                                                           
5
 http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/attraktiv  

6
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbete  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/attraktiv
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arbete
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 Sociala relationer avser vikten av goda relationer för medarbetarna som 

sammanhållning på individ och gruppnivå (sociala behov) 

 

 Arbetets art handlar om att arbetet är varierande och stimulerande för de 

anställda (intellektuella behov) 

 

 Inflytande möjlighet för medarbetare att påverka de egna arbetsuppgifterna samt 

arbetsorganisation och företagets beslut i stort (trygghets- och intellektuella 

behov) .(Höög, 1985) 

 

Vroom (1995) studerade vilka faktorer som skulle kunna påverka en människa i 

sitt val av arbete samt hur effektivt hon utför det. Som bokens titel “Work and 

Motivation” avslöjar, anser Vroom (1995) att motivation är en avgörande faktor 

till de anställds prestation. I gengäld för sin prestation och för att arbetet skall 

anses attraktivt visar Vroom’s (1995) undersökning att arbetet skall innehålla: ett 

bra arbetstempo där variation och kontroll över de egna arbetsuppgifterna finns 

samt hög lön för det arbete som utförs, även karriärmöjligheter, socialt samspel 

och medbestämmande är av vikt. Vroom (1995) anser att generaliseringar gällande 

vad som skapar arbetstillfredsställelse är svåra om inte omöjliga att göra, då varje 

individ är unik med egen vilja och önskningar.  

 

Idén om modellen Attraktivt Arbete växte fram ur ett ”krisläge” med 

arbetskraftsbrist hos småföretagen i Dalarna
7
. Man ansåg att tidigare forskning 

och litteratur inom området inte var tillräcklig för att förstå vad som gör ett arbete 

attraktivt (Åteg et al. 2004). (bilaga 8.3). En liknande studie gjordes av Thorsrud 

och Emery (1969) i slutet av 1960-talet med utgångspunkt i företagsdemokrati. 

Syftet var att öka organisationers produktivitet och arbetstillfredsställelse (Åteg et 

al. 2004). Delar av Åteg et al. (2004) studie gav ett likartat resultat med Thorsrud 

och Emery (1969), dock har studien från 1969 färre dimensioner och tar därför 

inte hänsyn till lika många faktorer. Det fanns heller ingen allmängiltig metod för 

hur förändring skulle nås i Thorsrud och Emerys studie (Åteg et al. 2004). 

 

År 2011 gavs en studie ut med syfte att kritiskt granska modellen attraktivt arbete 

och teori kopplad till denna. Åteg och Hedlund (2011) undersökte områdena; 

recruitment (rekrytering), retention (behålla) och commitment (engagemang). 

Åteg och Hedlund (2011) identifierade tre potentiella svagheter. Till att börja med 

så fanns innan skapandet av modellen en omfattande översikt av innehållet 

framforskat av Holcombe Erhart & Zeigert (2005) och det ansågs att området 

recruitment inte tillförde studien ny data (Åteg & Hedlund, 2011). För det andra 

gav de inkluderade teorierna olika intryck av vad ”attraktion” är. Kritik har riktats 

mot att teorierna inte har vägts emot varandra, fokus har istället varit att 

identifiera områdena; recruitment, retention och commitment i förhållande till 

                                                           
7
 http://www.prevent.se/arbetsliv/artikel/2004/modell-for-den-attraktiva-arbetsplatsen/  

http://www.prevent.se/arbetsliv/artikel/2004/modell-for-den-attraktiva-arbetsplatsen/
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attraktion (Åteg & Hedlund, 2011). Slutligen så menar Åteg och Hedlund (2011) 

att det är högst sannolikt att även teorier från andra områden skulle kunna påverka 

organisations- eller jobbattraktiviteten. 

 

Vroom (1995) sökte efter faktorer som påverkade människan i sitt val av arbete 

och fann sju faktorer han ansåg påverkade. Höög’s (1985) forskning visade att 

fem olika faktorer skulle uppfyllas för att arbetet skulle vara attraktivt. Åteg et al. 

(2004) anser att ett attraktivt arbete är ett arbete som man vill ha, stanna kvar på 

samt engagera sig i. Åteg et al. (2004) teori om attraktivt arbete består av en 

modell innehållandes 22 faktorer. Forskarna har haft olika utgångspunkter till sina 

studier vilket avspeglas i resultatet men det gemensamma är att det inte finns en 

faktor som påverkar attraktiviteten. De är överens om att ett attraktivt arbete är en 

komplex process som innefattar flera faktorer.  

 

2.2 Sjuksköterska 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) har bilden av sjuksköterskan genom historien 

förändrats gällande kön, maktposition och yrkeskompetens. Litteratur och 

television skapar föreställningar om yrket och vårdkulturen. I romaner från 

sekelskiftet fram till televisionens framfart på 1960-talet fanns en bild av 

sjuksköterskan som Florence Nightingale. I nutid ser man i TV-serier oftast 

sjuksköterskor och omvårdade i förbifarten som underordnade de läkare som är i 

fokus. (Dahlborg-Lyckhage, 2012) 

 

Föreställningar om sjuksköterskeyrket kommer enligt Dahlborg- Lyckhage (2012) 

delvis från anhöriga som arbetar inom vården, dels från egna upplevelser från att 

vara patient samt information från TV-serier. 

 

En undersökning om varför studenter valt sjuksköterskeutbildningen resulterade i 

tre typporträtt: ”Idealisten” ”Realisten” och ”Sökaren” (Dahlborg-Lyckhage & 

Pilhammar-Andersson, 2008) 

 

 Idealistens motiv bottnade i en önskan om att hjälpa andra genom att ge vård 

och omsorg samt att denne ville arbeta med andra människor. 

 

 Realisten sökte kunskap och ansåg att utbildningen resulterade i en personlig 

mognad, realisten hade även en vilja att förändra vården utifrån sina tidigare 

erfarenheter. 

 

 Sökaren hade en bakgrund i vården som extra personal och ville med 

utbildningen nå en arbetsplats utomlands i en spännande miljö. Sökaren såg sig 

inte som sjuksköterska för resten av livet utan såg yrket som en språngbräda till 

andra yrkesval. (Dahlborg-Lyckhage & Pilhammar-Andersson, 2008) 
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2.2.1 Ett stimulerande yrke 

Enligt Hjalmarson et al. (2004) är det mötet med medarbetare, patienter, anhöriga 

och kollegor som gör arbetet meningsfullt, det är från dessa grupper får man 

återkoppling på sitt arbete. 

 

I en studie av Morris-Thompson, Shepherd, Plata och Marks-Maran (2011) 

beskriver sjuksköterskor själva sin profession och bilden de förmedlar är 

övervägande positiv. De anser att yrket är fritt och flexibelt och att arbetet är 

varierande: “one thing I love about nursing is that I go to work and never know 

what to expect… No 2 days are ever the same” (Morris-Thompson et al. 2011, s. 

687). 

 

Att arbeta som sjuksköterska är i första hand ett praktiskt yrke där kompetens 

främst visas i handling (Kennedy-Olsson, 1995). Åteg et al. (2004) beskriver att 

ett praktiskt arbete innebär att arbeta med sina händer, att använda olika 

instrument och att utföra saker av egen kraft. Exempel på praktiska moment i en 

sjuksköterskas arbetsdag är läkemedelshantering, blodprovstagning, EKG etc. 

 

Tankearbete innebär att det i arbetsuppgifterna finns delar som kräver kognitiv 

förmåga, som när akuta problem uppstår (Åteg, et al. 2004). I en sjuksköterskas 

arbete ingår bland annat att formulera omvårdnadsdiagnoser (Axelsson, Björvell, 

Mattiasson och Randers, 2006). 

 

I have to analyse reasons behind the patient´s problems and if I can´t find it I need 

more knowledge. To be able to formulate a nursing diagnosis you have to discuss 

with colleagues, or to read up on the literature to gain more knowledge and thus 

find reasons for the problem” (Axelsson, et al. 2006 s 941) 

 

2.2.2  Relationer och social kontakt är A och O 

Björn (2016)  genomförde en studie i attraktivitet för operationssjuksköterskor där 

resultatet visade att goda relationer och ett fungerande samarbete var faktorer som 

ansågs nödvändiga för att sjuksköterskeyrket skulle vara attraktivt. Vikten av 

samarbete och interpersonella relationer är viktiga även för att stanna kvar i yrket 

(Estryn-Behar, et al. 2007; Derycke, et al. 2012). I studien uttrycker sköterskorna 

att uppmärksamhet och förtroende för varandra bidrar till en känsla av högre 

effektivitet och glädje i jobbet (Björn 2016). Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) 

leder goda relationer mellan kollegor till en yrkesmässig mognad, något som är av 

väsentlig betydelse för en nyutexaminerad sjuksköterska. Att arbeta inom 

sjukvården ställer krav på att de anställda ska ha förmåga att arbeta i team
8
. De 

olika yrkesgrupperna (undersköterska, sjuksköterska, läkare) kräver ett nära 

samarbete och det fordras en förståelse för varandras professioner för att 

relationerna inte ska ta skada (Björn, 2016). En stor del av livet tillbringas på 

arbetet med kollegor, vissa av dem är människor som vi inte frivilligt skulle välja 

                                                           
8
 http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11688 

http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11688
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att umgås med privat men det ingår i yrkesrollen att uppträda professionellt 

(Edelmann, 2000). Arbetsrelationer ger stöd och tillfredställelse när de fungerar 

väl, men i brist på samråd kan konflikter uppstå (Edelmann, 2000; Ahrenfelt & 

Berner, 1992). 

 

2.2.3 Paradoxalen i sjuksköterskans enkelhet att få jobb 

Sjuksköterskeyrket har präglats av låg status och endast vid ett fåtal tillfällen har 

statusen höjts. En tid av när statusen var högre var år 1884 då drottning Sophia 

grundande Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Studenterna kom från den övre 

medelklassen och för att antas, krävdes en grundläggande utbildning samt hög 

social status. (Dahlborg-Lyckhage, 2012) 

 

Att prata om status innebär samtidigt att prata om rangordning. På så sätt bygger 

yrkesstatus på en hierarki. Det naturliga är då, att om något ska ha hög status så 

måste det finnas något annat som har låg status (Ulfsdotter Eriksson, 2006).  Det 

finns en föreställning om att yrken som är kvinnodominerande leder till lägre 

status (Nordgren, 2000). Högre lön, längre utbildningar, bra arbetsförhållanden 

och olika typer av förmåner är faktorer som antas generera högre yrkesstatus 

enligt Ulfsdotter Eriksson (2006). För att en statushöjning skall vara genomförbar 

måste den allmänna opinionen ställa sig bakom (Ulfsdotter Eriksson, 2006). 

 

Björns (2016) undersökning visade att faktorn status värderades högt, för att 

arbetet skulle klassas som attraktivt. Deltagarna ansåg att kompetensutvecklingar 

var av vikt för att hålla sig ajour med utvecklingen. Dessvärre pekade Björns 

(2016) studie på brister i kompetensutvecklingen, vikarier var svåra att finna 

vilket fick till följd att ingen tid till utbildning fanns. Hasselhorn, et al. (2008); 

Hayes et al. (2012) menar att brister i kompetensutveckling kan leda till att en 

tanke väcks om att avsluta anställningen uppkommer eller ökar. Björn (2016) 

anser att på grund av den sjuksköterskebrist som för närvarande råder så borde det 

vara bekräftelse nog för att behovet av sjuksköterskors arbete och deras 

kompetensutveckling prioriteras. Dels då effektiviteten ökar om 

arbetstillfredsställelse infinner sig (Arakelian, Gunningberg & Larsson 2008). 

Hasselhorn et al. (2008); Chiu et al. (2009) anser att den sjuksköterskebrist och de 

höga krav som finns i yrkeskategorin kan leda till att flera sjuksköterskor 

överväger att avsluta sin anställning. 

 

Trots låg status i samhället är sjuksköterskor eftertraktade på arbetsmarknaden 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Att vara eftertraktad innebär att den anställde 

upplever sig ha ett viktigt arbete, att kompetensen är efterfrågad och att en känsla 

av att vara behövd infinner sig (Åteg et al., 2004). Sjuksköterskebristen har under 

flera år varit ett problem i Sverige
9
. Den leder till negativa konsekvenser för 

patienter, sjuksköterskor och hälso- och sjukvården i stort (Björn, 2016). 

                                                           
9
 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/01/Sjukskoterskebristen-slar-hart-mot-sjukhuslakarna/  

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/01/Sjukskoterskebristen-slar-hart-mot-sjukhuslakarna/
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Åteg et al. (2004) anser att faktorer som påverkar ett företags attraktivitet beror på 

hur stort och framgångsrikt företaget är, vilken anställningstrygghet och vilka 

avancemangsmöjligheter som finns samt vilka förmåner som erbjuds. Känslan av 

en trygg anställning kommer av låg personalomsättning, företagets goda 

ekonomiska utsikter samt att ett förtroende för ledningen finns (Åteg et al., 2004). 

På Landstinget Dalarna ser dessa förhållanden ut enligt följande; 

 

 Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i länet 2015
10

 

 Landstinget Dalarna uppvisar ett underskott på 175 miljoner kronor för år 

2014
11

 

 Landstinget Dalarna har en personalomsättning på 8,6 % för 2014
12

 

 

Utredarna i Landstinget Dalarnas sparpaket vill minska personalsidan med 600 

tjänster fram till 31 december 2019. Sparpaketet för Falu Lasarett avser att 10 av 

16 vårdplatser försvinner från akutvårdsavdelning, 6 av 72 vårdplatser försvinner 

på medicinkliniken och 8 av 52 vårdplatser tas bort från ortopeden. Detta är en del 

i den kraftiga åtgärd som planeras för att spara 330 miljoner kronor
13

.  

 

Ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat mellan stat, Landsting och kommun 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012).  Den svenska sjukvården är decentraliserat uppbyggd 

vilket innebär att Landstingen själva bestämmer hur de ekonomiska bistånden 

skall prioriteras och fördelas (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Anell (2004) har 

genomfört flertalet studier om hälso- och sjukvårdens ekonomi och hävdar att 

resursfördelningen i huvudsak bestäms utifrån den medicinska professionens 

utveckling. 

 

2.2.4 Tempot och arbetsbelastningen är hög 

Om man som sjuksköterska väljer att arbeta på en avdelning på ett Lasarettet finns 

en vetskap om att arbetet kräver obekväm arbetstid då personal ständigt måste 

finnas på plats, för att säkerställa det används skiftgång. I Åteg, Hedlund et al. 

(2004) studie redovisades både för- och nackdelar med skiftarbete. Högre lön och 

ledighet under vissa veckor är de fördelar som påvisas, nackdelarna är enligt Åteg, 

Hedlund et al. (2004) avsaknad av kvalitativ fritid samt svårigheter att få 

familjelivet att gå ihop. Skiftarbete medför enligt Gold et al. (1992) ofta 

oregelbundna sömnmönster som kan minska återhämtningen. Vidare menar Gold 

et al. (1992) att det förändrade sömnmönstret kan leda till försämring av 

prestationsförmågan och ökad risk för felaktigt handlande. Enligt Geiger-Brown 

och Lipscomb (2010) utgör skiftarbete, övertid och långa arbetspass på tolv 

timmar eller längre en hälsorisk. 

                                                           
10

 http://www.regionfakta.com/dalarnas-lan/Arbete/Storsta-arbetsgivare/  
11

 http://www.ltdalarna.se/handling/LSAU/20150323/%C3%85rsredovisning%202014.pdf 
12

 http://www.ltdalarna.se/handling/LSAU/20150323/%C3%85rsredovisning%202014.pdf 
13

 http://www.dt.se/allmant/dalarna/i-dag-kommer-skarpa-forslag-for-330-miljoner-i-Landstingets-nya-sparpaket 
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Arbetstidslagen syftar inte till att avtala om ekonomisk ersättning för diverse 

övertid utan anger arbetstagares rättigheter gällande viloformer som exempelvis 

rast, där arbetstagaren har rätt till paus efter sex timmars arbete (Iseskog, 2013). 

Lön avser den monetära ersättningen för utfört arbete och skall räcka för 

försörjning (Åteg et al., 2004). För att vara en attraktiv faktor bör lönen vara i 

relation till den prestation som utförs samt att den med tiden successivt ökar (Åteg 

et al., 2004). Enligt vårdförbundet ligger medellönen i Sverige år 2014 för en 

Landstingsanställd sjuksköterska på 29 411 kr med en löneutveckling på 4.1% 

alltså 1 156 kr per år
14

. Enligt Landstinget Dalarnas årsredovisning har 

sjuksköterskor en något högre medellön än den generella för hela landet
15

. 

 

2.2.5 Sjuksköterskans chef 

Ett fungerande ledarskap är en väsentlig faktor för hur attraktivt det är att arbeta 

som sjuksköterska (Björn, 2016). Att ledarskapet även har stor betydelse för att 

stanna kvar i yrket har likaså tidigare studier visat (Wells & Peachey, 2011; Al-

sharafi & Rajani, 2013; Madlock, 2008). Forskningen visar också att ledarskapet 

har betydelse för de anställdas välbefinnande och hälsa (Björn, 2016) och att 

chefens beteende har stor inverkan på arbetsklimatet och den upplevda 

arbetstillfredsställelsen (Sellgren et al., 2009). 

 

Inom svensk sjukvård har det varit tradition att leda enligt den transaktionella 

ledarstilen och fortfarande kan tendenser finnas kvar (Dahlborg- Lyckhage, 2012). 

Att leda transaktionellt innebär att ledaren fokuserat arbetar utifrån sin uppgift, 

bestämda normer och har ett svagt intresse för de anställdas personliga utveckling 

och behov. Ledaren använder sig av belöningssystem, där de som finner sig i 

ledarens uppfattning belönas (ibid.) Vidare finns litet gehör för förändringsförslag 

och förbättringsförslag, samt att feedback främst framförs i negativ form (ibid.) 

Ett ledarskap som helt styrs transaktionellt förhindrar utveckling och ger inte mer 

än kortsiktiga lösningar (ibid.) 

 

Idag förespråkas transformellt ledarskap i hälso- och sjukvården (Dahlborg- 

Lyckhage, 2012). Den transformativa ledarstilen fokuserar på både uppgift och 

relation, där utveckling anses vara målet. Sättet att leda kan ses som en process 

där både motivation och moral höjs och en samhörighet mellan parterna uppnås. 

Ledaren har ett genuint intresse för de anställda, hen rådgör, ger beröm och positiv 

feedback samt visar uppskattning. Yukl (2012) menar att det transformativa sättet 

att leda gör att de anställda känner tillit, beundran, lojalitet och respekt, vilket gör 

att de anställda ofta motiveras till att göra mer än vad som krävs (Yukl, 2012). 

Prentert och Ehnfors (1997) hävdar dock att ett transformativt ledarskap passar 

bättre i verksamheter som inte är standardiserade och byråkratiska. Bass (1998) å 

andra sidan, menar att det transformella ledarskapet kan användas för att nå 

                                                           
14 https://www.vardforbundet.se/Stod-och-service/Yrkeslivet/Lon/lonestatistik/ 
15 http://www.ltdalarna.se/handling/LSAU/20150323/%C3%85rsredovisning%202014.pdf 
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effektivitet, oberoende av verksamhet. I relation till måluppfyllelse hävdar Bass 

(1998) att det mest effektiva ledarskapet i grunden är transformativt men att det 

bör innehålla transaktionella influenser. Ursprungligen sågs de två typerna av 

ledarskap som motsatser, men idag kan de betraktas som en naturlig 

sammansättning för att åstadkomma ett effektivt ledarskap (ibid.) 

 

Enligt Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) är det inom svensk sjukvård vanligt att 

sjuksköterskor går från att vara kollega till att vara chef på samma avdelning. Om 

chefsrekrytering sker internt ur personalgruppen är det nödvändigt menar 

Kristensen och Thalund (2010) att tydliggöra vad övergången innebär samt 

klargöra för vilka förväntningar som finns mellan den nya chefen och 

arbetsgruppen. För att lyckas i den nya rollen är det en förutsättning att 

majoriteten av de anställda är stödjande i övergången (de Klerk, 1990). En extern 

chefsrekrytering medför däremot inga svårigheter, chefen blir normalt sett 

accepterad i sin nya funktion utan problem (Kristensen & Thalund, 2010).  

 

Fransson Sellgren (2007) är av åsikten att personalomsättning och ledarskap har 

ett svagt samband. Något som Delobele et al. (2011) motsätter sig, de hävdar att 

betydelsen av ledarskap inte skall förringas då det i större grad påverkar en 

anställds tankar om uppsägning än vad kollegorna gör. 
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3. Metod 

I metodkapitlet återfinns redogörelser för hur studien framtagits och genomförts 

samt för hur material och data bearbetats.  

 

En kombinerad metod av processmetoden ”attraktivt arbete” och intervjuer valdes 

för att nå fram till respondenterna och få en förståelse för deras känslor och tankar 

kring yrket. Sjuksköterskornas redogörelser kom att skildra kontexten och landade 

i en förståelse där vi kunde se en helhet och inte bara fragment. 

 

Studien har en kvalitativ ansats med syfte om att nå en djupare förståelse för det 

givna fenomenet samt för att belysa sjuksköterskornas upplevelse av sitt yrke. 

Kvalitativa studier är ett samlingsnamn för metoder som kännetecknas av att data 

som frambringas inte låter sig kvantifierats (Descombe, 2013). I denna typ av 

studie eftersträvades en helhetsförståelse och metoden kan kategoriseras som 

holistisk (Backman, 2008). Kvalitativa studier har även som syfte att beskriva den 

sociala verkligheten utifrån människors upplevelser och tolkningar (ibid.) 

 

Studien som utgångspunkt en deduktiv ansats, vilket innebär att man utgår ifrån 

teorier och frågeställningar för att sedan bygga vidare och utveckla studien med 

empiri (Backman, 2008). I studien finns även inslag av induktion, som innebär att 

efter insamlandet av empiri kompletteras studien med teorier som anses relevanta 

(ibid.). I forskningsarbete används ofta en kombination av dessa två ansatser 

vilket kallas för abduktion (Kvale & Brinkmann, 2014). Inhämtning av teori som 

bedömdes relevant hämtades från Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog samt 

även från Landstinget Dalarnas hemsida och årsredovisning.  

 

3.1 Undersökningsdesign 

För att undersöka yrkets egenskaper valde vi att använda Åteg et al. (2004) modell 

”Attraktivt arbete” som utformades i syfte om att identifiera attraktiva egenskaper 

på en arbetsplats. Modellen som används som ett redskap i processen består av 22 

faktorer som ger deltagaren möjlighet att se faktorer man tidigare inte reflekterat 

över. Modellen består av de tre kategorierna; Attraktiva arbetsförhållanden, 

attraktivt arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse. (Åteg et al., 2004) 

Användandet av modellen som processmetod gav en bild av den nuvarande 

situationen i respondenternas yrkesroll och av vad som ansågs attraktivt och 

oattraktivt. Processmodellen användes som ett medel för att frambringa data till 

att besvara studiens syfte och är således endast ett verktyg. De faktorer som av 

respondenterna ansågs vara av intresse är de som lyfts i teori-, och 

resultatanalysavsnitten. Eftersom processmetoden innefattar ett stort antal faktorer 

ansågs det inte vara av intresse att alla presenterades. 

 

Vi utgick ifrån processen och kompletterade med intervjuer. Enligt Denscombe 

(2009) används forskningsintervjuer med syfte att tillskansa sig insikt om hur ett 
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fenomen upplevs av människor. Om forskaren söker svar på okontroversiella 

frågor kan det löna sig att använda frågeformulär (ibid.). I vårt fall sökte vi svar på 

frågor som var komplexa och subtila i sin natur, frågor som ställde krav på 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Valet att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer som redskap föll sig då naturligt. Med 

ovanstående krav menar Denscombe (2009) att intervjuer är att föredra framför 

enkäteter. 

 

I ett tidigt skede bestämdes att personliga intervjuer var att föredra framför 

fokusgruppintervjuer. Denscombe (2009) tar upp tre fördelar med den personliga 

intervjun; den är lätt att arrangera, d.v.s. att forskaren endast behöver hitta en 

lämplig tidpunkt för två personer. För det andra så kommer synpunkter, känslor 

och tankar från en källa, - den intervjuade, utan påverkan från omgivningen 

(Denscombe, 2009). Den tredje fördelen är att forskaren bara har en persons 

åsikter att ta hänsyn till, vilket gör det lätt att kontrollera (ibid.). Slutligen så 

menar Denscombe (2009) att transkriberingen underlättas av att bara en person 

besvarar frågor och pratar vid samma tillfälle. 

 

Intervjun ”styrdes” enligt det semistrukturerade tillvägagångssättet. 

Semistrukturerade intervjuer är en flexibel typ av intervju där intervjuaren ger 

utrymme åt respondenten att prata och utveckla sitt resonemang. Vidare menar 

Denscombe (2009) att flexibilitet även innebär att den mall och de frågor 

intervjuaren har, kan förändras beroende på hur intervjun fortlöper. Enligt 

Denscombe (2009) är det av störst betydelse att frågorna besvaras, ordningen de 

följer är av sekundär betydelse. Det semistrukturerade förfarandet skiljer sig 

markant från strukturerade intervjuer som mer kan liknas vid ett frågeformulär där 

forskaren har mycket stark kontroll över frågorna- och svarens utformning (ibid.). 

Vi sökte djupa och ärliga svar där respondenterna fritt kunde uttrycka sina känslor 

samtidigt som vi ville begränsa dem från att hamna på sidospår (bilaga 8.2). 

 

3.2 Urval 

För att få en representativ och hanterbar grupp av respondenter genomfördes ett 

klusterurval. Ett klusterurval är enligt Denscombe (2009) ett urval som sker 

genom att forskaren identifierar enheter som bör ingå i studien med relevans för 

datainsamlingen. Genom avgränsning kan man uppnå ett fullgott resultat av 

datainsamlingen och på samma gång spara både tid och pengar (ibid.). De 

eftersökta kriterierna specificerades för att minska urvalskategorin från alla 

sjuksköterskor till en mindre enhet med följande krav: 

 

 Arbetar på Falu Lasarett 

  Ej vidareutbildad som specialistsjuksköterska  

 Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 0-8 år 
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Ovanstående kriterier sattes upp med avsikten att nå ut till nyutexaminerade 

sjuksköterskor som saknade lång erfarenhet av yrket.  

 

Respondenter eftersöktes därefter på sociala medier (Facebook) med ovanstående 

kriterier i åtanke. Sökningar gjordes efter sjuksköterskegrupper/forum som hade 

tagit examen senast 2015. Sökorden var bland annat; ”Sjuksköterskor Högskolan 

Dalarna VT13”, ”Högskolan Dalarna” och ”Högskolan Dalarna Falun”. När 

tillträde till grupprummen godkändes skickades en annons ut som beskrev de 

eftersökta kriterierna och frågan gick ut om någon var intresserad av att delta i 

studien (bilaga 8.1). Kort därefter fick annonsen ett gensvar då medlemmarna i de 

olika grupperna började dela inläggen och ”tagga” vänner och bekanta som de 

trodde kunde passa in. Totalt bestod grupperna av 7486 stycken personer och som 

minst delades inlägget 33 gånger. Efter några timmar hade var nio intervjuer 

bokade med respondenter som uppfyllde samtliga kriterier. Samma kväll 

stoppades spridningen och annonserna togs bort på grund av att intresset blev så 

stort att inströmningen i våra mailboxar inte kunde hanteras. 

 

3.3 Material 

De nio sjuksköterskor som ingick i studien uppfyllde kriterierna som nämnts 

under rubriken urval. Deras arbetslivserfarenhet varierade mellan 1-7 år. 

Respondenterna bestod av åtta kvinnor och en man. Samtliga var i åldrarna 24-31 

år. Två av respondenterna var singel resterande sju var i förhållanden, varav en 

hade två barn. 

 

Respondenterna var anställda på fem olika avdelningar på Lasarettet; tre kom från 

olika avdelningar på medicinkliniken, två kom från samma avdelning på 

kirurgkliniken, två var anställda på akuten, en på infektionskliniken och en från 

neonatalavdelningen. Majoriteten av respondenterna hade erfarenhet från andra 

arbetsplatser, två personer hade haft en och samma anställning sedan examen. 

Respondenterna hade anställning som sjuksköterska, två av dem arbetade 

administrativt på avdelningarna. 

 

Motivet till valet att bli sjuksköterska skilde sig mellan deltagarna: Sju av 

deltagarna stämmer överens med ”idealisten” vars motiv grundar sig i en önskan 

om att hjälpa andra, övriga två som hade administrativa tjänster hör till gruppen 

”realisten” som drivs av en vilja att förändra vården (Dahlborg-Lyckhage & 

Pilhammar-Andersson, 2008). 

 

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna pågick mellan 30 minuter till 1,5 timme. Lokal för intervju varierade 

då vi meddelat deltagarna om vår flexibilitet gällande plats. Sju av intervjuerna 

genomfördes i konferensrum på Högskolan Dalarna i både Falun och Borlänge, 
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resterande två tog plats på Lasarettet i Falun. Intervjutillfällen inleddes med en 

frågedel (bilaga 8.2) varefter processmetoden inleddes.   

 

För att säkerställa intervjuns kvalité gjordes valet att en av oss författare skulle 

genomföra intervjuerna, då en sedan tidigare hade vårderfarenhet och insikt i 

yrket medan den andre istället tog anteckningar. Av säkerhetsskäl användes två 

stycken inspelningsinstrument för att säkerställa att materialet inte skulle gå 

förlorat. 

 

Processmetoden ”attraktivt arbete” genomfördes enligt följande; en bild 

föreställandes ett träd med tre grenar: arbetsförhållanden, arbetsinnehåll och 

arbetstillfredsställelse placerades ut framför respondenten.  Därefter blev 

respondenten tilldelad ett antal ”äpplen” där faktorer stod skrivna på. 

Respondenten uppmanades att placera ut äpplena på grenen utifrån vad hen ansåg 

mest attraktivt till det som uppfattas vara minst attraktivt i yrkesrollen (bilaga 

8.3). Det poängterades för respondenterna att vi undersökte vad de ansåg om sin 

yrkesroll. Efter varje avslutad intervju fotades processkartan. Vid intervju 5 av 9 

började vi nå teoretisk mättnad. 

 

3.5 Dataanalys 

Bearbetning av empirisk data utfördes i enlighet med Yin’s (2013) fem steg för 

dataanalys: Sammanställning, demontering, remontering, tolkning och 

framställning av slutsatser. Liknade analysmetod förs av Denscombe (2009) 

förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data 

och presentation av data. Kvale och Brinkman (2014) anser att analysprocessen 

tar sin början redan under själva intervjun, de menar att intervjuaren tolkar och 

ställer frågor för att få bekräftelse från respondenten. De följdfrågor som uppstod 

gjordes således till följd av vår tolkning av respondenterna. 

 

Vi valde att arbeta efter Yin’s (2013) analysmetod, vars första steg 

Sammanställning och sortering, för oss skedde det första steget direkt efter 

intervjun i syfte om att hålla informationen nära och för att enklare kunna 

reflektera. Materialet som ansågs vara utav värde för studien utifrån varje enskild 

intervju var det material som transkriberades. Materialet sammanställdes och 

analyserades efter vår uppfattning av vad som ansågs attraktivt, oattraktivt och det 

som respondenterna inte hade någon åsikt om. Vi arbetade med att uppnå vad 

både Yin (2013) och Denscombe (2009) anser vara av stor vikt, nämligen en 

förtrogenhet med vårt material. Enligt Yin (2013) är förtrogenheten av vikt då den 

underlättar för analys och diskussion i arbetet men även för att öka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Steg ett var nu avklarat. 

 

Nästa steg i dataanalysen är demontering och innebär att materialet bryts ned i 

mindre delar (Yin, 2013). Vi kategoriserade materialet efter de tre huvudrubriker 

som vi uppmärksammat från intervjuerna; attraktivt, oattraktivt och ingen åsikt. 
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För att kunna kategorisera materialet använde vi oss av faktorerna som var våra 

meningsbärande enheter. Meningskoncentrering är i detta skede av arbetet 

användbart och innebär enligt Yin (2013) att respondenternas uttalanden 

komprimeras till kortare formuleringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yin’s (2013) tredje steg är remontering och innebär att det kodade materialet på 

nytt sammanställs för att finna kodningen. Forskarna strävar efter att se mönster i 

respondenternas uttalanden, för att finna vilka likheter och skillnader som går att 

urskilja. Yin (2013) anser att en viktig del av remonteringsprocessen är; ”lek med 

data” som innebär att forskarna ser materialet ur olika kombinationer och 

hierarkiska ordningar. Vi sammanställde vårt material i studien efter rubrikerna: 

Ett stimulerande yrke, Relationer är A och O, Paradoxalen i sjuksköterskans 

enkelhet att få jobb, Tempot och arbetsbelastningen är hög” och Sjuksköterskans 

chef. 

 

Enligt Yin (2013) har inte dataanalysen en linjär följd, den kan ses som en 

interaktion mellan delarna och sker i förhållande till varandra. Vårt arbete med 

dataanalysen stämmer överens med detta då vi förflyttade oss mellan stegen för att 

förkasta eller förstärka våra tolkningar av materialet. 

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet och trovärdighet är aspekter som vi genomgående beaktat under 

hela studien för att minska risken för påverkan och för att öka vår studies 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Med en kvalitativ forskningsansats finns det enligt Denscombe (2009) inget givet 

sätt för att påvisa studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Istället finns det 

beprövade metoder och tillvägagångssätt som är behjälpliga för att påvisa för 

läsaren att materialet med hög sannolikhet är tillförlitligt (ibid.). Denscombe 

(2009) anser att tillförlitligheten höjs om tydliga och detaljerade beskrivningar i 

metod och analys avsnitten gällande hur handlingssätt och beslut fattats. Finns 

tydliga beskrivningar med i studien finns det även möjlighet för andra forskare att 

Ingen åsikt 

•förtrogenhet  

•fysisk aktivitet  

•handlingsfrihet  

•adekvatutrustning  

•lokalisering 

•lojalitet  

•fysisk arbetsmiljö 

Attraktiva 

•stimulans 

•variation 

•parktiskt arbete 

•tankearbete 

•resultat  

•relationer 

•social kontakt  

Oattraktiva 

•status 

•eftertraktad 

•företaget  

•arbetstid 

•arbetstakt  

•lön  

•erkänsla 

•ledarskap  

Figur 1 faktorerna sorterades och placerades efter huvudrubrikerna; ingen åsikt, attraktivt och oattraktivt 
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upprepa studien med liknande resultat (Denscombe, 2009; Yin, 2013). För att 

studien skall kunna upprepas behöver den även ha transparens som innebär utöver 

att metoden är tydligt beskriven att den skall finnas tillgänglig för andra 

människor att granska (Yin, 2013). En annan aspekt inom kvalitativ forskning är 

överförbarhet och handlar enligt Bryman (2011) om att studien skall innehålla så 

kallade ”thick descriptions”. Om studien uppfyller detta kan andra forskare med 

enkelhet bedöma om studien skulle kunna vara överförbar till en annan miljö. 

 

Intervjuareffekten är en faktor vi tagit hänsyn till som innebär att intervjuaren på 

något sätt påverkar respondenter för att få de svar som önskas (Patel & Davidsson, 

2003). Konsekvensen blir att studiens tillförlitlighet brister. Bekräftelse genom 

minspel, nickar och ord kan vara nog så mycket för att påverka respondenternas 

svar eller leda in dem i en specifik riktning (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare 

skriver Kvale och Brinkmann (2014) att intervjuareffekten kan uppnås om man 

valt att intervjua vänner eller bekanta. För att försäkra oss om att vi inte skulle 

påverka respondenterna valdes personer bort som vi hade någon typ av relation 

till. Vi bar med oss i tanken att inte på något sätt bekräfta personen via mimik, 

ansiktsuttryck och dylikt. Vårt förhållningssätt gentemot de nio respondenterna 

var utifrån vår uppfattning mycket samstämmig. Vid transkriberingen lyssnade vi 

av och analyserade bandinspelningen för att identifiera om vi på något sätt förlett 

respondenterna, några sådana tendenser kunde vi inte urskilja. 

 

3.7 Forskningsetik 

De forskningsetiska principerna; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har i studien efterföljts. Principerna 

innebär att respondenterna närsomhelst under intervjun kan välja att avbryta sitt 

deltagande, deras namn eller andra särpräglade personliga egenskaper kommer 

inte att avslöjas, samt att materialet endast kommer att användas för att genomföra 

c-uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades innan 

intervjun tog plats om sina rättigheter. Vid genomförandet repeterades detta 

genom ett missivbrev som respondenterna ombads att läsa och underteckna. 

 

3.8 Metoddiskussion 

Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt när data har tolkats, för att förstå det 

underliggande fenomenet bakom vår frågeställning. Genom att använda sig av 

intervjuer kommer man närmare den sociala verkligenheten och metoden kan ge 

en djupare kunskap (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Kriterierna som sattes upp i urvalet gjordes med avsikten att nå ut till 

nyutexaminerade sjuksköterskor som saknade lång erfarenhet av yrket. Det är 

allmänt känt att sjuksköterskeyrket förr hade ett bättre rykte och en bättre 

personalpolitik. Från media, både tv, radio och internet får samhället dagligen 

information om sjuksköterskor som går på knäna och om personalstyrkor som inte 

orkar på grund av hög arbetsbelastning, tuffa arbetstider och personalbrist. Utöver 
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det förses svensken kontinuerlig med information om en löneutveckling som 

stagnerat och om löner som anses orimliga. Detta är upplysningar som oundvikligt 

når ut till alla medborgare och vi vill undersöka vad som lockar unga människor 

till att söka sig till ett arbete som verkar vara så fyllt av motgångar.   

 

Personliga intervjuer framför fokusgruppintervju var ett medvetet val vi gjorde. 

Hade istället fokusgruppintervju valts tror vi att sannolikheten för att 

respondenterna påverkats av varandra varit stor samt att alla inte känt sig bekväma 

med att dela sina tankar och åsikter. Följden skulle eventuellt kunnat bli att 

studiens trovärdighet skulle komma att ifrågasättas.  

 

Att valet föll på ett klusterurval kändes för oss naturligt då vi behövde avgränsa 

möjliga kandidater till ett hanterbart antal. Genom att sätta upp lämpliga kriterium 

avgränsades antalet möjliga deltagare från alla sjuksköterskor till en specifik 

grupp, dock inte tillräckligt för att vara hanterbart. För att få ett lämpligt 

deltagande planerades ytterligare en urvalsmetod, nämligen ett snöbollsurval 

vilket går ut på att en tredje part använder sig av sitt kontaktnät. Denna part var 

för oss vår externa handledare med ett företag knutet till sjukvården och hen 

påtalade fördelar med att sköta vårt urval av deltagare. Veckan innan intervjuerna 

var planerade att äga rum nåddes vi av beskedet att den externa parten inte längre 

hade möjlighet att vara oss behjälplig med urvalet. På grund av yttre 

omständigheter hade denne part inte längre möjlighet att fullfölja löftet om 

respondenter. Vi sökte därför efter andra alternativa vägar som snabbt kunde 

hjälpa oss att finna respondenter som uppfyllde vår kravspecifikation, vilket var 

en förutsättning för att kunna fullfölja uppsatsen så som vi från början hade tänkt. 

 

I dagsläget kan vi se nackdelar med ett snöbollsurval och en extern part. Hen hade 

på ett enkelt sätt kunnat styra urvalet för att nå egen vinnig, alltså välja ut 

deltagare med åsikt hen funnit lämplig och som passade hens agenda. Det skulle i 

så fall inneburit att urvalet blivit ett subjektivt urval som enligt Denscombe (2009) 

innebär att personer väljs ut på grund av att det finns en kännedom om att de 

uppfyller kravkriterierna. Dessa aspekter skulle sannolikt ha medfört att vår studie 

uppvisat en svag tillförlitlighet.   

 

På grund av komplikationerna med den externa handledaren kunde 

snöbollsurvalet inte längre användas. Den tidsbrist vi stod inför tvingade oss till 

nytänkande och alternativa urvalsmetoder. ”Som barn av vår tid” kom vi på idén 

att använda oss av sociala medier, närmare bestämt Facebook. Att använda 

Facebook som en del i urvalet fann vi ingen vetenskapligforskning om. Fördelarna 

för oss var att vi enkelt kunde nå ut till specifika deltagare som annars inte hade 

varit möjligt. Varför dessa personer valde att ställa upp i studien, om det var på 

grund av missnöje eller andra orsaker det är en fråga att begrunda och en möjlig 

konsekvens i sammanhanget. När det gällde våra respondenter så deklarerade de, 

att deras syfte med deltagandet var av genuint hjälpsamma skäl. De ville vara 
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behjälpliga i vårt sökande efter respondenter, då de visste hur svårt det kunde vara 

eftersom de själva hade skrivit examensarbeten. 

 

Vid arbetets början såg vi processmetodens många faktorer som en styrka då vi 

var övertygade om att det skulle väcka tankar hos respondenterna. Så var även 

fallet bitvis, men mestadels fann vi att ett relativt stort antal faktorer 

missuppfattades eller att det fanns svårigheter i att förstå innebörden, vilket 

resulterade i att respondenterna inte hade någon åsikt om dem. Respondenterna 

uppgav ändock att de var positivt inställda kring metodens utformning och 

uppskattade modellens omfattning.  

 

Det kan vara svårt att generalisera med tanke på att Landstinget har så pass många 

anställda och vi endast genomfört nio stycken intervjuer. Vi har avgränsat till ett 

Landsting men landet består av flera Landsting och skillnader kan tänkas finnas 

mellan Landsting i olika ekonomisk situation samt skillnad bland annat i 

bemanning. Vi anser dock att vissa generaliseringar kan göras på grund av de 

avgränsningar vi genomfört i form av bland annat ålder och anställningstid. Vi 

anser oss därför kunna generalisera och säga att denna studie svarar på vad 

sjuksköterskor som arbetat i upp till sju år och har anställning på Falu Lasarett 

finner attraktivt. På grund av studiens konkreta natur kan resultatanalysen 

upplevas vara kortfattad, dock anser vi, att vi har fångat respondenternas åsikter 

om det valda ämnet. 

 

3.8.1 Vidare forskning 

Vidare upptäckte vi en brist under vårt arbete med metodavsnittet. Vi kunde inte 

finna någon vetenskaplig text som behandlar sociala medier som urvalsmetod. Vi 

saknade teoretisk övertygelse om för- och nackdelar med att använda Facebook 

som urvalsmetod och vad konsekvenserna kan bli. En rapport om fenomenet 

menar vi ligger rätt i tiden för att forska kring.  
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4. Resultatanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Materialet 

har analyserats och satts i relation till befintlig och relevant teori. De citat som 

används i avsnittet har plockats ut för att de antingen är generella för 

respondenternas åsikt eller för att en respondent hade en unik åsikt. I tabellen 

nedan presenteras det sammanställda resultat som framkom under intervjuerna.  

Från avsnitt 4.3 och framåt kommer områden som respondenterna såg som 

oattraktiva i sin nuvarande arbetssituation och som studien visar är i behov av 

förbättring att presenteras.   

 

 

 
Figur 2 Studiens resultat kommer att presenteras enligt figurtexten 

•Stimulans 

•Variation 

•Praktiskt arbete 

•Tankearbete 

•Resultat  

4.1 Ett stimulerande yrke 

•Relationer 

•Social kontakt 

4.2 Relationer och social kontakt är A och O 

•Eftertraktad 

•Status 

•Företaget 

4.3 Paradoxalen i sjuksköterskans enkelhet att få jobb 

•Arbetstid 

•Arbetstakt  

•Lön 

4.4 Tempot och  arbetsbelastningen är hög 

•Ledarskap  

•Erkänsla  

 

4.5 Sjuksköterskans chef 



 

 

26 

 

4.1 Ett stimulerande yrke 

Respondenternas beskrivning av stimulans är att arbetet aldrig blir tråkigt, det 

händer alltid något nytt och ingen dag var den andre lik. Enligt Åteg et al. (2004) 

handlar stimulans om att arbetet är intressant, utvecklande och utmanande. 

Respondenterna påtalade att de kände sig stimulerade av att de nästintill dagligen 

lärde sig något nytt samt att de uppskattade den bredd och de möjligheter som 

sjuksköterskeyrket medförde. Potentiella arbetsplatser som påtalades av 

respondenterna var bland annat; avdelningar, mottagningar, vårdcentraler, 

kommun, den privata sektorn samt alternativet att vidareutbilda sig. 

 

I Morris- Thompson et al. (2011) studie beskriver sjuksköterskor sitt yrke och 

resultatet är övervägande positivt; fritt, flexibelt och varierande är beskrivande ord 

som återges. I vår studie likställdes stimulans med variation. Det är variationen i 

arbetet som främst gör att en sjuksköterska stimuleras. Hallin (2009) fick liknande 

utslag i sin studie, där de varierande arbetsuppgifterna som kom med yrket hade 

stor betydelse för den upplevda stimulansen. Variation i ett arbete innebär att det i 

arbetsuppgiften finns en blandning av olika arbetsmoment (Åteg et al., 2004). 

 

”När man kommer på ett pass så vet man aldrig som väntar. Väldigt varierat, att det inte 

är samma lika hela tiden. Det kan variera från minut till minut. Det passar mig bra!” 

 

För respondenterna innebär variation mixen av praktiskt arbete och tankearbete. 

Praktiskt arbete innebär att det i arbetsuppgiftens utförande ingår praktiska 

moment. Framförallt inkluderar det att få jobba med händerna och vara skapande 

(Åteg et al., 2004). Enligt Kennedy-Olsson (1995) är sjuksköterskeyrket ett 

praktiskt yrke där kompetens främst visas genom handling. Faktorn 

exemplifierades av respondenterna genom de handfasta arbetsuppgifterna; 

 

”Jag tänker rent praktiskt med alla olika moment vi gör, det är pyssligt å roligt. Man 

använder händerna hela tiden”. 

 

Respondenterna ansåg att stimulans innefattade tankearbete, att göra bedömningar 

om olika situationer, medicinering och tillstånd, vilket är överensstämmande med 

Axelsson et al. (2006) som anser att det i yrket ingår att formulera 

omvårdnadsdiagnoser. 

 

”Man får vara detektiv, hjälpa doktorer med diagnossökande mycket tankearbete det gillar 

jag” 

 

Skillnader uppmärksammades på vilken arbetsplats deltagarna kom ifrån, vissa 

hade frekventa inslag av tankearbete medan andra arbetsplatser var mer 

rutinbaserade. Gemensamt var dock att alla respondenter uppskattade inslaget av 

tankearbete då de tilltalades av att sätta sina kunskaper på prov. Tankearbete 

förklarar Åteg et al. (2004) som kognitiv aktivitet. 
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Studien visar att resultat är en konkret faktor där sjuksköterskor kan mäta hur väl 

deras arbete faller ut, att den smärtlindring som utdelas ger verkan, att patienten 

synligt blir bättre eller att de på ett tidigt stadium kan förhindra att ett 

allmäntillstånd förvärras eller tar fäste. En stor del i det attraktiva med att arbeta 

som sjuksköterska var att se en patients tillfrisknande. Enligt respondenterna gav 

det en inre tillfredsställelse, uttryck som; det ger en bra känsla i magen och då 

känner man sig nöjd med sitt arbete är exempel på tillfredsställelse. Resultat var i 

huvudsak synonymt med tillfrisknande, men ibland var även bortgång ett resultat 

som tidvis inträffade. Utifrån den omvårdnad som leder till förbättrat 

hälsotillstånd kände sig respondenterna stimulerade av vad de åstadkommit. En av 

respondenterna kopplade resultat till något som hen själv utförde för att bidra till 

utveckling och lärande på sin avdelning. 

 

”Om jag lyckas ha den utbildning som det är tänkt att jag ska och jag känner att jag har 

förmedlat det jag bör. Då är det ett resultat” 

 

En annan del som bidrog till stimulans var mötet med patienter, anhöriga och 

kollegor. Hälften av respondenterna beskrev att det fanns en kontinuitet i 

patientkontakten där man följer patienten under sjukhusvistelsen. Den resterande 

delen av respondenterna arbetade på avdelningar med hög patientomsättning där 

mötet med patienterna inte blev lika personligt men ändock lika viktigt. 

Hjalmarson et al. (2004) beskriver att det är mötet med medarbetare, patienterna, 

anhöriga och kollegor som gör arbetet meningsfullt, från dessa grupper får man 

återkoppling på sitt arbete. 

 

4.2 Relationer och social kontakt är A och O 

Forskningsmässigt och historiskt sett har relationer och det sociala samspelet haft 

en naturlig och betydelsefull plats när det gäller arbetets attraktivitet (Höög, 1985; 

Vroom, 1995). För respondenterna var den sociala kontakten lika viktig som 

relationerna till kollegorna. Även Björn’s (2016) studie påvisade vikten av 

relationer som en nödvändig faktor för att sjuksköterskeyrket ska vara attraktivt. 

Den gränsdragning som gjordes för att skilja relationer och social kontakt åt var 

att relationer sågs som djupare och åsyftades till kollegor. Den sociala kontakten 

ansågs vara samspelet till patienter, anhöriga och kollegor på andra avdelningar. 

 

”Jag får från kollegor, från patienter, jag får mycket” 

 

Goda relationer mellan kollegor påtalades inte endast under rubriken relationer 

utan flertalet gånger under intervjuerna. Goda relationer till kollegor menar 

respondenterna underlättar deras arbete när det blir stressigt och på andra sätt 

påfrestande. För att en sjuksköterska ska stanna på sin arbetsplats krävs att 

relationerna till kollegorna är goda i synnerhet på en arbetsplats där arbetstagarna 

får utstå både psykiska som fysiska påfrestningar. Vikten av samarbete och 
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interpersonella relationer är viktiga även för att stanna kvar i yrket (Estryn-Behar 

et al., 2007; Derycke et al., 2012). 

 

”Relationen till mina kollegor gör att jag klarar av stressiga dagar bättre” 

 

Respondenterna uttryckte att det ingår i yrkesrollen att samarbeta med andra 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Yrket kräver enligt Björn (2016) ett 

nära samarbete med andra yrkesgrupper vilket erfordrar en förståelse för 

varandras professioner för att relationerna inte ska ta skada. Om relationer eller 

gruppsamarbetet inte fungerar kan konflikter uppstå (Ahrenfelt & Berner, 1992; 

Edelmann, 2000). Respondenterna gjorde inga yttranden om konflikter, Edelmann 

(2000) förklarar att alla arbetskamrater man kommer i kontakt med på jobbet inte 

är människor som man skulle välja att umgås med på sin fritid men när man är i 

sin yrkesroll handlar det om att uppträda professionellt. 
 

4.3. Paradoxalen i sjuksköterskans enkelhet att få jobb 

Runt om i landet råder det i dagsläget en brist på sjuksköterskor, Landstinget 

Dalarna är inget undantag. Intervjuerna visar att samtliga sjuksköterskor upplever 

sig vara eftertraktade. Att känna sig eftertraktad innebär enligt Åteg et al. (2004) 

att den anställde upplever sig ha ett viktigt arbete, känner sig behövd samt att 

kompetensen är efterfrågad. 

 

”Jag hade missat att söka, men gick dit och presenterade mig. Efter en vecka fick jag jobb” 

 

Åteg et al. (2004) beskrivning av vad eftertraktad innebär överensstämmer väl 

med vad respondenterna ansåg om innebörden av faktorn. De kände sig behövda 

av patienter, ansåg sig ha ett viktigt arbete och var mycket medvetna om att deras 

kompetens var efterfrågad. Vidare uttrycker respondenterna att enkelheten i att få 

arbete per automatik gör det uppenbart att man är eftertraktad, vilket å ena sidan 

är attraktivt. Å andra sidan så fanns det en besvikelse över att inte bli sedd som 

individ och för det faktiska arbete som utförs, respondenterna kände sig inte heller 

bekräftade eller uppskattade av ledningen. Det finns inte plats för individen, utan 

alla tillhör den ”stora massan”. Trots att det finns två sidor, så är respondenterna 

eniga om att det är attraktivt att känna sig eftertraktad. 

 

”… ibland vet man inte om man är eftertraktad för att man är den man är, eller om man är 

eftertraktad för att man har den utbildning man har” 

 

I Åteg et al. (2004) studie innebär faktorn status; stolthet, framgång och 

yrkesidentitet. Samtliga av respondenterna var stolta över sitt yrke men besvikna 

på yrkets låga status i samhället. Enligt Nordgren (2000) finns det en föreställning 

om att kvinnodominerade yrken leder till en lägre status, vilket sjuksköterskeyrket 

är. Ulfsdotter Eriksson (2006) anser att utöver högre löner och förmåner så måste 

den allmänna opinionen ställa sig bakom förändringen för att en statushöjning 

skall vara genomförbar. 



 

 

29 

 

Enligt respondenterna har Landstinget valt att inte tillsätta de tjänster som de 

kommande pensionsavgångarna får till följd, inte heller ersätts de personer som 

slutar av andra skäl. I Landstinget Dalarnas sparpaket vill utredarna minska 

personalsidan med 600 tjänster fram till 31 december 2019. Sparpaketet för Falu 

Lasarett avser att 10 av 16 vårdplatser försvinner från akutvårdsavdelning, 6 av 72 

vårdplatser försvinner på medicinkliniken och 8 av 52 vårdplatser tas bort från 

ortopeden. Detta är en del i den kraftiga åtgärd som planeras för att spara 330 

miljoner kronor
16

. Respondenterna var inte stolta över sin anställning på 

Landstinget Dalarna och förtroendet för arbetsgivaren var lågt. Om Landstinget 

och ledningen uttrycks följande; 

 

”vrak”, ”sjunkande skepp”, ”det finns ingen brist på sjuksköterskor enligt ledningen ”, ”de 

som gör minst får mest”, ”jobbar inte mot samma mål”,  ”de ser oss inte som individer” , 

”man är nån som bara fyller ut en schemarad” ”Landstinget misslyckas med att vara 

attraktiva”. 

 

Åteg et al. (2004) anser att faktorer som påverkar ett företags attraktivitet beror på 

hur framgångsrikt det är, dess storlek, beroende på anställningstrygghet, vilka 

avancemangsmöjligheter som finns samt vilka förmåner som erbjuds. Landstinget 

är inte framgångsrikt, men det kommer inte att gå under, just för det är ett 

Landsting menar respondenterna. Dock anser de att det är tillfredställande att 

känna anställningstrygghet och att i princip ha möjlighet att få arbete vart som 

helst. Respondenterna uttrycker att avancemangsmöjligheter och förmåner i stort 

sett är obefintliga. Om förmåner framkom inte mer än att det drogs ner på 

fruktkorgar för att spara pengar. Gällande avancemangsmöjligheter berättar en av 

respondenterna om ett system på sin avdelning där en viss pott pengar finns avsatt 

för utbildning, men ju fler som deltar desto mindre blir lönepåslaget. Exempel på 

förhindrande av avancemang är vid tillfällen då kurser sätts in, men personalen 

inte har möjlighet att delta på grund av vikariebrist. Björn’s (2016) studie visade 

till samma resultat, bristen på vikarier var även där en orsak till 

avancemangsförhindrande. Hasselhorn et al. (2008) och Hayes et al. (2012) 

påtalar vikten av att kompetensutvecklingar genomförs för att inte riskera att 

sjuksköterskor väljer att avsluta sin anställning. 

 

4.4 Tempot och arbetsbelastningen är hög 

När man utbildar sig till sjuksköterska finns en medvetenhet om att yrket kräver 

att arbetet sker på obekväm arbetstid om man väljer att arbeta på en avdelning. 

Trots denna medvetenhet är det svårt att förbereda sig på hur slitsamt det kan vara 

att arbeta skift. Viktigt att poängtera är, att två av respondenterna hade 

administrativa tjänster och arbetade därför endast dagtid medan resterande 

respondenter arbetade treskift alltså dag, kväll och natt. 
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I likhet med Åteg et al. (2004) studie varierade respondenternas åsikter om 

arbetstiden. De fördelar som Åteg et al. (2004) nämner med skiftarbete är högre 

lön och frihet under vissa veckor. Vilket är överensstämmande med vad 

respondenterna som var positivt inställda till arbetstiden ansåg. Nackdelarna som 

identifieras av Åteg et al. (2004)  är svårigheter i att få familjelivet att gå ihop och 

avsaknaden av kvalitativ fritid, vilket är överensstämmande med vad majoriteten 

av respondenterna ansåg. En av respondenterna beskrev att hen knappt sett sin 

partner på två veckor på grund av tjänsten som bestod av 75 procent obekväm 

arbetstid. 

 

På respondenternas arbetsplatser är arbetstakten hög. Det höga tempot samt tung 

fysisk och psykisk arbetsbelastning är en bidragande orsak till att kvalitativ fritid 

uteblir. Den fritid man får består till stor del av återhämtning. Åteg et al. (2004) 

beskriver att arbetet bör innehålla både perioder av intensitet, lugna perioder och 

pauser för att vara attraktivt. De lugna perioderna ska bland annat ge tid för 

återhämtning. Något som majoriteten av respondenterna uppger saknas. Även 

pauser såsom toalettbesök och lunchrast kan utebli på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Enligt Iseskog (2013) har arbetstagare rätt till paus efter sex 

timmars arbete. 

 

”Det är alldeles för högt tempo! Vi hinner inte. En patient fick inte frukost.” 

 

Lön avser monetär ersättning för utfört arbete och avspeglar värdet av en individs 

prestation (Åteg et al., 2004). För att lönen ska uppfattas attraktiv ska fyra faktorer 

uppfyllas, den ska; ligga på en viss nivå, vara prestationsrelaterad, ge möjlighet 

till försörjning och succesivt öka (Åteg et al., 2004). De respondenter som arbetar 

skift uppger att de är nöjda med lönen då de ansåg att den var bra, dock inte utan 

skifttillägg det så kallade 24/7 tillägget som är avtalat fram till 2017. Om tillägget 

inte förlängs skulle respondenterna omvärdera sin anställning, en åsikt de 

uppfattade delades av majoriteten sjuksköterskor på Landstinget. De ansåg inte 

heller att lönen är i förhållande till prestation och inte heller attraktiv i förhållande 

till arbetstiden. Gällande löneutvecklingen så ansåg respondenterna att det fanns 

stora brister. Den lönemässiga skillnaden mellan en nyutbildad sjuksköterska och 

en sköterska med många års erfarenhet menade de inte låg långt ifrån varandra. 

 

”Jag som inte kan någonting kan inte ha samma lön som de erfarna”. 

 

4.5 Sjuksköterskans chef 

Respondenterna kom från skilda arbetsplatser inom Landstinget och hade således 

olika chefer. Uppfattningen om ledarskap påverkades av relation till- och den 

åsikt man hade -om sin närmsta chef. Två av respondenterna hade administrativa 

tjänster och ansåg sig uppleva erkänsla. En åsikt som skiljde sig från resterande 

sju respondenter. Deras tjänster innebär att de hamnar närmare avdelningens 

ledningsgrupp och kan därför upplevas partiska. Dessa två respondenters åsikter 
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har av denna anledning valt att bortses från då det ger en missvisande bild av det 

valda undersökningsområdet.  

 

Respondenterna påtalade att brister i ledarskapet förekom, vilket hade en negativ 

inverkan på arbetet. Två av personerna berättade att konsekvenserna av det 

undermåliga ledarskapet medfört att kollegor valt att lämna arbetsplatsen. En 

annan respondent har också valt att byta arbetsplats på grund av bristfälligt 

ledarskap. Den nya arbetsplatsen ligger i ett annat län, vilket får till följd att 

avståndet mellan hem och arbete blir påfallande längre. 

 

”Jobbet jag byter till har en bra chef, det är största anledningen till att jag byter jobb”. 

 

Studien visar att erkänsla var en faktor som hängde ihop med avsaknaden av ett 

gott ledarskap. Faktorn förklarades för respondenterna som; hur de känner att de 

blir sedda och får bekräftelse från sin chef. Efter att innebörden av begreppet 

förklarats ansågs den mindre attraktivt. 

 

”Jag har aldrig fått enskilt beröm, det är alltid till gruppen”. 

 

Att ledarskapet uppfattades bristfälligt berodde på att respondenterna inte kände 

sig ”sedda” av sin chef och på grund av den uteblivna erkänslan i form av beröm. 

Enligt Duffiels et al. (2010) är det av vikt att chefen ger beröm, visar 

uppskattning, rådgör med medarbetarna samt fysiskt är på plats för att 

sjuksköterskor skall stanna på arbetsplatsen. På flertalet av dessa punkter antydde 

respondenterna att ledarskapet inte räckte till. En av respondenterna berättar att 

arbetslusten sviktar rejält när chefen uttrycker att de anställda är utbytbara, istället 

för att uppmärksamma goda arbetsinsatser. Ett sådant uttalande är inte förenligt 

med Landstinget Dalarnas åsikt att cheferna skall entusiasmera och engagera sin 

personal
17

. Enligt Yukl (2012) riskerar uttalanden som detta att respekten från de 

anställda fallerar och att medarbetarna slutar lyssna på sin chef varvid denne 

förlorar sin ställning som ledare. 

 

Enligt Landstingets årsredovisning från 2014 påbörjades chefs- och 

ledarskapsutbildning för 17 stycken verksamhetschefer och 60 stycken första 

linjechefer
18

. En mer utförlig förteckning på vilka områden som chefsutbildningen 

innefattande kunde dessvärre inte finnas och kan av den anledningen inte heller 

avgöra om kursens innehåll kan ses som tillräckligt. Utifrån teorin är 

gruppsykologi, konflikthantering och kommunikation områden som en chef kan 

behöva tillskansa sig mer kunskap om (Yukl, 2010). Enligt Kristensen och 

Thalund, (2010) är introduktionen för chefer ett av de viktigaste stegen när en ny 

internrekryterad chef tillsätts, detta steg är helt förbisett då utbildningen på 

Landstinget Dalarna kommer långt senare. Studien visar att det i många fall kan 
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 http://www.ltdalarna.se/handling/LSAU/20150323/%C3%85rsredovisning%202014.pdf 
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vara så att de anställda upplever det som en orättvisa att både tid och pengar läggs 

på att utbilda chefer, men när det gäller deras egen kompetensutveckling finns 

ingen tid. 

 

Respondenternas chefer var i grunden sjuksköterskor som hade arbetat i samma 

arbetsgrupp och gått från att vara kollega till att vara chef. Något som enligt 

Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) är ett mycket vanligt fenomen inom svensk 

sjukvård. Respondenterna upplevde övergången som komplex med tanke på 

tidigare etablerade relationer till somliga på avdelningen. Enligt Kristensen och 

Thalund (2010) tar det tid att bryta de normer och relationer som byggts upp och 

arbetsgruppen måste vara öppen och förstående gentemot sin chef samt villig att 

tro på att denne kan förändras. Rekryterar man chefer internt ur personalgruppen 

måste man enligt Kristensen och Thalund (2010) tydliggöra vad övergången 

innebär samt klargöra vilka förväntningar som finns mellan den nya chefen och 

arbetsgruppen. Gör man däremot en extern chefsrekrytering medför det inga av 

ovanstående svårigheter, chefen blir normalt sett accepterad i sin nya funktion 

utan problem (Kristensen & Thalund, 2010). 

 

Enligt Fransson Sellgren (2007) har personalomsättning och ledarskap ett svagt 

samband, hon anser att det finns samband mellan ledarskapsbeteende, kreativt 

arbetsklimat och arbetsnöjdhet men inte i till den grad att man väljer att lämna sin 

tjänst (Fransson Sellgren, 2007). Delobele et al. (2011) nådde ett motsatt resultat 

vilket även vår studie visar; ledarskapet är en bidragande orsak till avsikten att 

sluta sin anställning.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt har vi valt att lägga stort fokus på de faktorer som är i behov av 

förändring och förbättring i sjuksköterskornas yrke. Denna diskussion bygger på 

uttalanden från nio anställda på Falu Lasarett, teori och dokument från 

Landstinget Dalarna.  

 

Inledningsvis ställde vi oss frågande till varför så många sjuksköterskor 

examineras varje år trots rådande problem, vad i yrket är så tilltalande? För en 

sjuksköterska kan vi konstatera att det sociala samspelet till patienter och kollegor 

är grundläggande för att yrket skall uppskattas. Variation i form av tankearbete, 

praktiskt arbete och det resultat som presteras stimulerar respondenterna och är i 

förlängningen attraktivt. 

 

Samtliga av respondenterna uttalande någon gång under intervjun att de ville 

hjälpa människor. Ett antagande kring detta är att de praktiska arbetsuppgifterna 

kan sägas vara en typbild av vad en sjuksköterska arbetar med. Således är det 

troligtvis tillfredsställande för sjuksköterskorna att känna att de genom sina 

praktiska handlingar faktiskt hjälper andra människor och därför ser denna faktor 

som en attraktiv del av sitt yrke. 

 

Kanske finns det en diskrepans gällande hur sjuksköterskan bör vara och agera 

gentemot hur det förhåller sig i verkligheten. Som dikten i inledningskapitlet 

förmedlar, är sjuksköterskan en symbol för det undergivna och godhjärtade. Det 

avviker från den tunga, hårda och den faktiska verklighet som inte alltid påvisas. 

Den som handlar om tunga lyft, kräkningar eller när man tar hand om någon i 

livets slutskede. Strax före intervju uttryckte en av respondenterna glädjen över att 

vår undersökning inte skulle komma att behandla synen av sjuksköterskan som 

dikten representerar. Ändå så landar vi här, att alla sjuksköterskorna uttrycker att 

de vill hjälpa människor. Om detta beror på en genuin medkänsla, ett inre kall 

eller om en önskan om självförverkligande genom andra individer, det kan vi inte 

uttala oss om. Det vi definitivt kan uttala oss om, är att sjuksköterskor behövs och 

att den omvårdnad de står för är livsviktig.  

 

Varje respondent var medveten om att de var eftertraktade på grund av sin 

sjuksköterskelegitimation. De var medvetna om att eftertraktelsen i sig inte 

berodde på individuella prestationer, utan för att det idag råder stor brist på 

sjuksköterskor. Så stor brist att personalen går på knäna och avdelningar ibland 

tvingas stänga ner. Att vara eftertraktad för sin yrkeslegitimation och inte för sin 

person var något som flera av respondenterna kände en ledsamhet över. All möda, 

all press och alla luncher som åsidosätts för att göra ett så bra jobb som möjligt 

fick man ingenting för, om möjligt än större press då flera av kollegorna blivit 

sjukskrivna. Respondenterna uppgav att de inte kände sig uppskattade eller sedda 

för sin person men att det var tillfredställande att känna sig behövd. Trots att 
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sjuksköterskor är eftertraktade på arbetsmarknaden så har yrket låg status i 

samhället. Det vi kan utläsa är att sjuksköterskan å ena sidan är helt avgörande för 

vården. Dahlborg-Lyckhage (2012) använder meningen ”Operationen var lyckad 

men patienten dog” för att påvisa vikten av den omvårdnad som sjuksköterskorna 

står för. En stor del av en patients tillfrisknande och återhämtande består av den 

omvårdnad som sjuksköterskor dagligen arbetar- och bidrar till (ibid.). Å andra 

sidan är sjuksköterskan utbytbar och saknar position och status. Föreställningen 

om att kvinnodominerande yrken ofta har en lägre status är allmänt känt 

(Nordgren, 2000). För att höja yrkets status menar Ulfsdotter Eriksson (2006) att 

det behövs ett större stöd från samhälle och medborgare, en stark opinion som 

ställer sig bakom och med kraft markerar betydelsen av en fungerande sjukvård 

(ibid.). Vi ställer oss frågande till hur yrket hade sett ut om det hade varit 

mansdominerat? Hade status, lön och arbetsvillkor accepterats i samma 

utsträckning och hur hade samhället förhållit sig till att män arbetade under sådana 

villkor? Det är svårt att inte hamna i en diskussion om genus när ovanstående 

områden ideligen återkommer. 

 

Respondenterna uttryckte en besvikelse över att få satsningar genomförts för att få 

personalen att stanna kvar. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012)  avgör Landstingen 

själva hur bistånden de erhåller skall fördelas, och enligt Anell (2004) bestäms 

resursfördelningen till följd av den medicinska professionens utveckling. Utifrån 

vår tolkning av Anell (2004) innebär det att maskiner och utrustning prioriteras 

högre än medarbetare som får stå tillbaka. Intervjuerna påvisade information som 

stämmer överens med Anell’s (2004) åsikt, som till exempel att arbetsgivaren 

sällan genomför några åtgärder för att sjuksköterskorna ska stanna kvar. Vår 

uppfattning är att respondenterna känner sig ”försummade” av Landstinget. Bland 

annat för att personalsidan minskas, utbildningsmöjligheter begränsas och pengar 

sparas in på fruktförmåner. Det kan tänkas vara rimliga anledningar till varför 

respondenterna omnämner Landstinget som ett sjunkande skepp med arbetsmål 

som är oförenliga med personalens. Vår undersökning pekar på att 

utbildningsmöjligheter skulle göra sköterskorna mer motiverade och fruktkorgen 

skulle kunna bidra till högre patientsäkerhet, eftersom de inte alltid hinner att ta 

lunch. Att minska personalsidan gör sannolikt att arbetstakten blir ännu högre och 

att sjukskrivningarna ökar. Att man väljer att prioritera den medicinska 

utvecklingen är i sig inte konstigt, men sker det på bekostnad av personalen och 

deras arbetsmiljö kan man lätt hamna i en situation där modern utrustning finns, 

men utan personal som kan hantera den. Landstingets syfte är att uppnå bästa 

möjliga vård och vi ställer oss frågande till om det ens är möjligt med en minskad 

personalstyrka.  

 

Arbetstakt- och belastningen är hög för en sjuksköterska, yrket innebär ett stort 

ansvar över andra människors liv och arbetet är stressfyllt. Med en fortsatt 

medierapportering som ständigt uppdaterar oss om bristerna i vården, tror vi att en 
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möjlig konsekvens är att siffran 4200 examinerade sjuksköterskor
19

 per år kan 

komma att sjunka drastiskt. Genom intervjuerna gick det att urskilja ett mönster, 

respondenterna i vår studie var yngre och relativt nya i yrket, de ansåg sig ha en 

bra lön samtidigt som de paradoxalt nog ansåg att lönen var dålig. Vi förstår deras 

tankegångar, deras lön är bra nu men hur kommer det se ut om de enda satsningar 

som vidtas är höjningar av ingångslönen? Problematiken kring löneutvecklingen 

kan tyckas vara orättvis, om det är som respondenterna påstår att glappet mellan 

en nyutbildad sköterska och en erfaren är litet. Vi har en förförståelse om att den 

svaga löneutvecklingen kan ses som ett hån mot de erfarna sjuksköterskorna. I 

förlängningen tror vi, att det kan vara en knopp som inte slår ut till en blomma, 

utan istället till en konflikt som kan komma att handla om ”vi och dom”.  

 

Vidare poängterade respondenterna att de inte ansåg sig ha en rättfärdig lön för 

allt de faktiskt gjorde. Vi kunde utläsa att för vissa användes lönen som ett 

konkret verktyg för att påtala yrkets behov av förändring. Dock är vi tveksamma 

till om lönepåslag kan lösa problem med status och  bristfällig arbetsmiljö. 

Landstinget Dalarna tilltog en åtgärd för att försöka råda bot på problematiken 

med uppsägningar. Ingripandet var lönetillägget: 24/7-avtalet för skiftarbete, 

något som respondenterna var mycket positivt inställda till. I intervjuerna 

framkom att om en förlängning uteblir efter 2017 så kommer många av 

respondenterna att se sig om efter alternativa arbetsplatser. Detta gäller såväl 

många av respondenternas kollegor enligt uppgift från andrahandskällorna. Det 

fanns skillnader bland respondenterna i frågan om hur de förhöll sig till ett 

eventuellt icke förlängt 24/7-avtal. Skillnader uppmärksammades beroende på 

civilstatus och anknytning till platsen. Troligt är dock, att man funderar på om det 

är värt att stanna kvar på en arbetsplats där lönesänkningar förekommer eller 

tilltas. Som tidigare nämnts användes lönen av vissa som ett konkret verktyg för 

att belysa förbättringsområden. För andra respondenter uppfattade vi att lönen i 

sig var en tillräcklig faktor för att byta arbetsplats. Skulle 24/7-avtalet inte 

förlängas efter 2017, så skulle de söka sig till en annan arbetsplats, ett annat 

Landsting, en annan kommun eller en privat aktör, där lönen anses mer 

tillfredsställande.  

 

Innan studiens början fanns en förutfattad mening om vilka faktorer som skulle 

komma att placeras som oattraktiva, däribland lön och arbetstid. Efter intervjuerna 

insåg vi dock, att ledarskap var en faktor som krävde mer utrymme än förväntat. 

En förklaringsmodell skulle möjligen kunna vara att respondenterna hade vetskap 

om de problemområden som sjuksköterskeyrket innehar, en sådan förståelse fanns 

inte för faktorn ledarskap. Från respondenterna fanns ett starkt motstånd till det 

ledarskap som bedrevs på arbetsplatserna. Ett område som studien identifierat som 

en möjlig förklaringsmodell till ledarskapsproblematiken är internrekryteringar. 

Inom sjukvården är det vanligt förekommande att chefspositioner tillsätts genom 
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internrekryteringar, den som blir chef är sjuksköterska och kommer ofta från 

samma avdelning (Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002; Thalund & Kristiansen, 

2010). I en sjuksköterskas utbildning ingår inga kurser i chefsförberedande syfte. 

Vi kan finna information om, att det i sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan 

Dalarna ingår en 7,5hp kurs i ledarskap
20

. Denna kurs läses på distans och riktar 

sig till sjuksköterskans roll som ledare i förhållande till patienter, kollegor och 

anhöriga. Alltså inte till hur man leder personal- eller hur man hanterar 

övergången från kollega till chef. 

 

Det är en svår process att gå från jämlik kollega till chef, bland annat för att den 

nyblivna chefen inte kan leva kvar i uppfattningen om att hen är en av 

medarbetarna, vilket skapar en viss distans mellan parterna (de Klerk, 1990). 

Övergången från kollega till chef medför också ett stort ansvar för verksamheten 

och ställer krav på att individen kan utöva ett effektivt ledarskap (de Klerk, 1990). 

Det förutsätter att chefen besitter en viss auktoritet för att kunna stå upp för både 

högre chefer och medarbetare i hierarkin (Dahlborg-Lyckhage, 2012). För att nå 

framgång i sin nya roll menar de Klerk (1990) att det krävs att majoriteten av de 

anställda är positivt inställda och stödjande i övergången. För att ledarskapet ska 

fungera anser vi det vara av vikt att dessa omständigheter ses över.  

 

I den senast publicerade årsredovisningen (2014) fann vi information om att 

Landstinget Dalarna internutbildar chefer i ett chefs- och ledarutvecklingsprogram 

under ett och ett halvt år
21

, rapporten visar att denna utbildning startade under 

2014 och att 60 första linjechefer deltog. Det innebär att om någon av 

respondenternas chefer gått denna utbildning så är de klara nu. Utifrån vårt 

empiriska material anser vi oss kunna säga, att i alla fall en av cheferna inte har 

deltagit i chefs- och ledarskapsutbildningen. Det är en slutsats vi drar utifrån en 

respondents redogörelse om sin chef, som inför sin arbetsgrupp klargjort att 

samtliga medarbetare var utbytbara. Det finns flertalet exempel i liknande anda, 

men detta är enligt vår uppfattning det allra tydligaste. Denna slutsats är vår och 

kan inte valideras, den är endast dragen utifrån vår kunskap som personalvetare. 

Det är alltså möjligt att denna chef och flera av de andra cheferna har genomgått 

utbildningen. I så fall kan vi konstatera att utbildningen lidit brist på viktiga 

moment eller att vissa inte förstår att sådan ”pedagogik” kan såra, skapa ilska och 

leda till konsekvenser. Som i detta fall, en uppsägning. Ledarskap är en viktig 

fråga och vi förespråkar utbildning och utveckling av chefer för att på bästa sätt 

kunna leda de anställda. En tanke utifrån vår roll som personalvetare som 

möjligen skulle underlätta chefskapet är om cheferna bildades mer eller rent utav 

hade en bakgrund som personalare alternativt socionom. En personalvetare 

studerar ledarskap, besitter kunskaper i hur grupper och individer samspelar samt 

har verktyg för att hantera konflikter.  

                                                           
20

 http://www.du.se/sv/Utbildning/Kurser-A-O/Kursplan/?kod=V%C3%852024 
21

 http://www.ltdalarna.se/handling/LSAU/20150323/%C3%85rsredovisning%202014.pdf 
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Både studiens resultat och den teori vi tagit del av pekar på att internrekryteringar 

är problematiska. Med den informationen framför oss anser vi att övergången från 

kollega till chef inrymmer mer svårigheter än potentiella fördelar. Ska denna form 

av rekrytering förekomma, anser vi liksom Thalund och Kristiansen (2010) att 

övergången och dess innebörd ska tydliggöras samt att förväntningarna mellan 

den nyblivna chefen och arbetsgruppen klargörs. 

 

Vidare gällande ledarskap anser vi att aspekten kvinnor som leder kvinnor är värd 

att betänka. Är en utbildning som personalvetare en lösning på 

ledarskapsproblematiken eller ligger det djupare än så, handlar det om sprickor i 

systraskapet? Det känns relevant att ta upp frågan till diskussion, just för att 

vården är en kvinnodominerad arbetsplats. Vidare ställer vi oss frågande till om 

kvinnor har svårt för att underställa sig en annan kvinna. Kan detta vara ett rimligt 

antagande? Kan föreställningar om normer och kön omedvetet sitta så djupt 

rotade, att de är en del av vårt vardagliga handlande och tyckande? Beror det i så 

fall på patriarkatet eller är det kvinnorna själva som framkallar och vidmakthåller 

denna syn?  
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6. Slutsats 
 

Här presenteras ett sammanfattat resultat av vad studien frambringat samt förslag 

på vidare forskning.  

 

Vid arbetets början var vår avsikt och utgångspunkt att belysa positiva aspekter 

med sjuksköterskeyrket som en motpol till den kritiska media- opinion som råder. 

Det vi upptäckte under våra intervjuer var att yrket i sin natur är komplext och alla 

faktorer av vikt bör förmedlas, såväl attraktiva som oattraktiva. 

 

Vi hade som syfte att besvara vad sjuksköterskor finner attraktivt i sin yrkesroll 

samt att undersöka vilka faktorer som kan hämma yrkets attraktivitet. Utöver det 

ville vi även besvara våra tre frågeställningar;  

 

 vad i yrket sjuksköterska som är attraktivt  

 vilka faktorer som anses oattraktiva och har en negativ inverkan på yrket  

 vilken inverkan har ledarskapet på yrkets attraktivitet. 

 

Resultat visar att relationer, social kontakt och det varierande arbetet i form 

praktiskt arbete, tankearbete samt det resultat man presterar är stimulerande. 

Dessa attraktiva egenskaper tycks väga upp för de oattraktiva egenskaperna som 

exempelvis arbetstid, arbetstakt och lön. Studien påvisar även att ledarskap i detta 

fall, är den faktor som har störst inverkan för att hämma yrkets attraktivitet. Dock 

saknades denna medvetenhet innan man börjat arbeta som sjuksköterska. Den 

kunskapslucka som denna studie således tycks fylla är;  - Den betydelse 

ledarskapet har, för att sjuksköterskor skall finna sitt arbete attraktivt.  

 

Syftet och frågeställningar anser vi därmed bör ses som besvarade och vår 

förhoppning är denna studie kan användas för att åtgärda något problemområde. 

Om resultatet blir att en fruktkorg erbjuds igen, så är vi nöjda. I slutändan handlar 

det om att sjukvården i största möjliga mån skall vara patientsäker, något vi ställer 

oss frågande till om man kan uppnå med en personalstyrka som inte orkar? 

 

6.1 Vidare forskning 

I förhållande till den kunskapslucka som vår studie resulterade i, - att ledarskapet 

har en omedvetet stor betydelse för att sjuksköterskor ska finna sitt arbete 

attraktivt, vore det givande att forska vidare om; vården och ledarskap ur ett 

genusperspektiv. Det sägs att ingen arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra. 

Men det finns heller inga som arbetar så dåligt ihop som kvinnor som inte har det 

bra tillsammans. Det är allmänt känt att mångfald bland kön bidrar till både 

organisatoriska- och ekonomiska fördelar. Vårt förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur ledarskapet faktiskt fungerar inom vården, där kvinnor leder 
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kvinnor. Finns det konflikter bland våra medsystrar, och vad innebär det ur ett 

genusperspektiv, att som kvinna leda kvinnor? 
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

 

Attraktivitet i sjuksköterskeyrket 

Vi är två studenter på Högskolan Dalarna, vi läser tredje året på 

personalvetarprogrammet och skall nu skriva vår c-uppsats. 

 

Ämnet vi valt till vår uppsats är attraktivitet i sjuksköterskeyrket. Vårt intresse av 

att undersöka sjuksköterskeyrket grundar sig i flera delar. En viktig del är att det 

råder brist på sjuksköterskor i såväl kommun som Landsting varför just 

attraktivitetsfrågor är betydelsefulla i rekryteringssammanhang. En annan viktig 

aspekt som bidrar till vårt intresse är det faktum att vård- och omsorgssektorn 

samtidigt ligger högt avseende anmälda arbetssjukdomar. 

Det vi vill undersöka är vad som är attraktivt i yrket. I förlängningen hoppas vi 

bidra till att arbetsplatser kan utveckla de faktorer som ni påtalar vara av vikt.  

Ett arbete anses attraktivt om en person vill ha, vill stanna kvar samt engagerar sig 

i. För att undersöka yrkets attraktiva egenskaper har vi valt att använda Åteg’s 

modell ”Attraktivt Arbete”. Modellen skapades i syfte om att identifiera attraktiva 

egenskaper på en arbetsplats. Vi söker grundutbildade sjuksköterskor som har 0-8 

års yrkeserfarenhet som kan avvara ca 1 timme under vecka 13-14 för att 

genomföra modellen ”attraktiv arbete” med syfte att identifiera relevanta faktorer. 

Vi är flexibla gällande både plats och lokal för intervjuerna och har möjlighet att 

komma till en plats som passar dig. Vi har även tillgång till konferensrum på 

Högskolan Dalarna i Falun. Ni som deltar får en biobiljett som tack för besväret. 

Vi hoppas att detta arbete är något ni vill delta i, tveka inte att höra av er med 

frågor! 

Med hopp om deltagande, Emma & Elize 

 

Figur 3. Illustration av modellen attraktivt arbete. Lånad från författarna i Tema Arbetsliv och 

Högskolan Dalarna. 
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8.2 Intervju 

 

Bakgrundsinformation: 

 

 Namn & Ålder  

 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 

 

 Vart jobbar du nu? 

 

 Hur är det att jobba där? 

 

 

 

Privatsituation: 

 

 Är du singel, sambo, gift, har du barn? 

 

 Vart kommer du ifrån, vart bor du nu? 

 

 

  

Om utbildningen och yrket: 

 

 Förväntningar innan utbildning? 

 

 Vad fick dig att söka till sjuksköterskeutbildningen? 

 

 Vilket år tog du examen? 

 

 Lever ditt yrke upp till de förväntningar du hade innan du började? 

 

 Vart har du anställning nu, har du haft flera anställningar som sjuksköterska? 

- i så fall, vad skiljer/ saknades i attraktivitet? 

 

 Vad anser du är attraktivt i din yrkesroll? 

 

 Varför svarade du på denna förfrågan? 

 

 Hur ser du på ditt yrke? 

 

 Innan du utbildade dig till SSK, hade du någon vårderfarenhet? 
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8.3 Processmetoden attraktivt arbete 

 

 
Figur 4. Illustration av modellen attraktivt arbetet. Lånad från författarna i Tema Arbetsliv och Högskolan 

Dalarna. 

(Detta är ett exempel, innehållet har således ingen rangordning) 

 

Arbetsförhållande Arbetstillfredsställelse Arbetsinnehåll 

Adekvat utrustning Eftertraktad Arbetstakt 

Arbetstid Erkänsla Tankearbete 

Fysisk arbetsmiljö Status Handlingsfrihet 

Ledarskap Stimulans Variation 

Lojalitet Resultat Fysisk aktivitet 

Lokalisering  Praktiskt arbete 

Lön  Förtrogenhet 

Organisation   

Relationer   

Social kontakt   

  



 

 

48 

 

8.4 Modellen attraktivt arbete 

Redovisning av kategorier, dimensioner och kvalitéer i modellen attraktivt arbete. 

 

Kategori I - Attraktiva arbetsförhållanden  

”Attraktiva arbetsförhållanden innehåller dimensioner som är gemensamma för 

alla anställda på ett företag, dvs. de är inte beroende av de specifika 

arbetsuppgifterna eller av vad den anställde upplever att den får ut av att utföra 

arbetet” (Åteg et al., 2004, s. 36).  

 

Adekvat utrustning innebär att organisationen förser arbetsplatsen med 

utrustning som är modern och lämplig för att kunna utföra ett arbete med hög 

kvalité, hög produktivitet och hälsosam belastning. (Åteg et al., 2004) 

 

Uppfattningen om Arbetstid varierar bland de tillfrågade i undersökningen, dock 

är fasta tider och möjligheten att påverka arbetstiden betydelsefullt och att den 

anställde vet tidpunkten för dagens början och slut. Möjlighet att påverka avser 

omfattning, fördelning över vecka, flexibilitet samt att möjligheten till att kunna ta 

ledigt. (Åteg et al., 2004) 

 

Fysisk arbetsmiljö avser arbetsmiljön. Det anses attraktivt med en fräsch lokal 

och ombonad inredning. Luften ska vara låg- eller fri från föroreningar, ljudnivån 

ska vara låg och man vill ha det rent omkring sig. Innehållet i dimensionen fysisk 

arbetsmiljö och uppfattningen om kvaliteterna var individuell. Medan någon fann 

att det var ”tämligen rent”, var en annan av åsikten att; ”som det ser ut här idag 

skulle jag inte rekommendera något att söka jobb här”. (Åteg et al., 2004) 

 

Ledarskap innefattar förtroende, kommunikation och information. Hur detta 

fungerar mellan ledning och anställda. Inkluderande nyckelord i denna dimension 

är; innovation, kravnivå, delegering av ansvar och befogenheter, delaktighet och 

uppmuntran. (Åteg et al., 2004) 

 

Lojalitet innebär att känna tilltro till företaget och arbetskamraterna samt att det 

sträcker sig över företagets organisationsgräns. Närmare kan detta beskrivas att 

det är attraktivt att kunna dela företagets värderingar samt att man ställer upp för 

varandra. (Åteg et al., 2004) 

 

Vart arbetsplatsen är belägen har betydelse för hur attraktivt ett arbete är, 

Lokalisering avser arbetsplatsens geografiska plats. Kort avstånd mellan arbete 

och bostad med möjligheten att gå eller cykla är tilltalande. Läget har också 

betydelse, hur området och samhället kring arbetsplatsen ser ut. (Åteg et al., 2004) 

 

Lön avser den monetära ersättning som ges mot utfört arbete. Det är tilltalande att 

lönens nivå är i relation till prestation, att den ger möjlighet till försörjning samt 

att den successivt ökar med tiden. Lön är en dimension som pekas ut av vissa som 
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det allra viktigaste för att ett arbete ska vara attraktivt, medan andra menar att ”bra 

arbetskamrater och sådant går före”. Det paradoxala i det är att lön är den 

dimension som flesta har angett som en ”kompensation” för ett tråkigt arbete eller 

för en lång transportsträcka. Har man en god lön så är det okej. (Åteg et al., 2004) 

 

Organisation syftar till att ett företags framgång har betydelse. Även storlek, 

trygghet, avancemangsmöjligheter och förmåner ingår i dimensionen. En bra 

ekonomi och ett känt varumärke utmärker kvaliteten framgång. Företagets storlek 

benämns som betydelsefullt, ”på mindre arbetsplatser förskonas man från 

gängbildningar”. Känslan av en trygg anställning kommer av låg 

personalomsättning, företagets goda ekonomiska utsikter samt ett förtroende för 

ledningen. Avancemangsmöjligheter handlar om att se det finns 

utvecklingsmöjligheter. Förmåner inkluderar allt från att tillåtas använda 

företagets verktyg i privat bruk, till att få tjänstebil. (Åteg et al., 2004) 

 

Relationer avser att det sociala samspelet i organisationen fungerar. Det 

innefattar; att stöd och empati ges, att man hjälper varandra, laganda, umgänge, 

samarbete, ärlighet, rättframhet, öppenhet och humor. (Åteg et al., 2004) 

 

Social kontakt anses viktigt och syftar till mänsklig kontakt på något sätt vid 

utförande av arbetsuppgifter. Det kan vara under raster eller under arbetets gång, 

med kunder eller kollegor. Dimensionen är nära kopplad till relationer, men skiljer 

sig på så sätt, att social kontakt handlar om att det finns människor, medan 

relationer handlar om hur människor beter sig mot varandra. (Åteg et al., 2004) 

 

Kategori II – Arbetstillfredsställelse 

”Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om vad den 

anställde upplever att den får ut av att utföra arbetet” (Åteg et al., 2004, s. 36). 

 

Att känna sig eftertraktad avser att den anställde känner sig behövd, viktig och 

upplever sig ha en efterfrågad kompetens. Kort sagt vill hen ses som en tillgång i 

företaget/organisationen. (Åteg et al., 2004) 

 

Erkänsla handlar både om inre och yttre faktorer. Den inre erkänslan kommer av 

att ha utfört ett bra jobb, dock varierar individers uppfattning om ”ett bra jobb” 

beroende på dennes egna uppfattningar och prestationskrav. Yttre erkänsla avser i 

detta sammanhang bekräftelse från omvärlden, om ett väl utfört arbete. Det kan 

komma från till exempel chef, ledning, arbetskamrater eller externa 

samarbetspartners. (Åteg et al., 2004) 

 

Status innefattar stolthet, framgång och yrkesidentitet. Det ena leder till det andra 

och kan närmare förklaras, att det är attraktivt om en god arbetsprestation bidrar 

till framgång som i sin tur medverkar till att stärka yrkesidentiteten. (Åteg et al., 

2004) 
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Stimulans innebär att individen känner att arbetet är utmanande och utvecklande. 

Att hen får anstränga sig för att bruka sina kunskaper och färdigheter. Det ska 

även finnas ett intresse, en grund som gör att hen drivs av arbetsuppgifterna. (Åteg 

et al., 2004) 

 

Resultat innefattar direkta och synliga resultat, känsla av sammanhang, olika 

produkter och konkret. Vid direkta och synliga resultat nås en direkt 

tillfredställelse, samma välbehag nås vid exempelvis tillverkning av olika 

produkter. Känsla av sammanhang är viktigt för får förstå sin egen betydelse, att 

det man gör är viktigt och kan påverka ”laget” i positivt eller negativ bemärkelse. 

Den sista kvaliteten konkret innebär att det utförda arbetet i någon form ska leda 

till ett tydligt resultat. (Åteg et al., 2004) 

 

Kategori III - Attraktivt arbetsinnehåll 

”Attraktivt arbetsinnehåll innehåller dimensioner som handlar om vad och hur 

den anställde gör under utförandet av arbetet” (Åteg et al., 2004, s. 35). 

 

För att det ska vara attraktivt bör hänsyn tas till; arbetstakt, det bör finns perioder 

av intensitet, lugn och pauser. Dessa tre kvaliteter skapar balans i arbetet och 

medför reflektion. (Åteg et al., 2004) 

 

Tankearbete avser att det i arbetet ingår någon typ av kognitiva uppgifter. Som 

när ett problem ska lösas eller en idé ska frambringas. (Åteg et al., 2004) 

 

Handlingsfrihet avser att själv få organisera sitt arbete, att vara självstyrande 

eller att planera över andras arbete. (Åteg et al., 2004) 

 

Det bör finnas variation i arbetsuppgiften, variation syftar till arbetsrotation, 

förändrade arbetsuppgifter och flexibilitet. Närmare beskrivit innebär detta en 

växling mellan arbetsuppgifter, förändring av arbetsuppgifter och olika sätt att 

utföra uppgiften på. (Åteg et al., 2004) 

 

Fysisk aktivitet avser rumslig förflyttning och hälsosam belastning. Det innebär 

att arbetet i viss mån ska vara rörligt, med syftet att den anställde ska må bra och 

undvika arbetsskador. (Åteg et al., 2004) 

 

Praktiskt arbete innebär att det i arbetsuppgiftens utförande ska ingå praktiska 

element som att arbeta med händerna och vara skapande. Närmare beskrivet, 

något som den anställde av egen kraft utför eller att denne får använda sin 

förmåga till att producera något nytt. (Åteg et al., 2004) 

 

Förtrogenhet innebär att de anställda behöver ha en ingående kännedom om vad 

som förväntas av hen under dagen. (Åteg et al., 2004) 


