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Förord	  
  
Detta examensarbete genomfördes vid Linköpings universitet under vårterminen 2018. 

Vår önskan med denna studie är att gentemot ledande nivåer i den svenska offentliga 

hälso- och sjukvården, uppmärksamma vidden av sjuksköterskornas upplevelser vid 

tillämpning av olika styrformer och vilka konsekvenser som skapas av dessa processer.  

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Rebecca Stenberg som gett 

oss stöd och goda råd i både med- och motgång. Vi vill också tacka våra medstudenter 

som tagit sig tid att läsa och ge feedback under arbetets gång. Vidare vill vi rikta stor 

uppmärksamhet till våra respondenter som tagit sig tid till intervjuer både under och 

utanför arbetstid. Slutligen vill vi tacka vänner och familj för att ni har stöttat och 

peppat oss under hela arbetsprocessen.  

 
 Tack, utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra denna studie!  

 

 

Linköping, 25 maj 2018 

 

 

          _______________________                                _______________________ 

Clara Crona                                                     Alexandra Jevinger 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Sammanfattning	  	  
  
Titel: Efter appliceringen av importerade styrformer - en flerfallsstudie om hur 

sjuksköterskor på svenska offentliga sjukhus upplever sin arbetssituation 

 
Författare: Clara Crona och Alexandra Jevinger  

 
Handledare: Rebecca Stenberg 

 
Bakgrund: Under 1980-talet introducerades begreppet New Public Management som 

lade grunden för att inom offentlig sektor styra verksamheter på ett nytt sätt, genom en 

styrning som tydligare ligger i linje med den privata sektorn. Tidigare studier har till 

stor del fokuserat på implementering och applicering av dessa styrformer, hur detta har 

påverkat den anställde har dock varit svårt att fastställa. Utifrån detta finns ett behov av 

att vidare undersöka hur offentligt anställda upplever sin nuvarande arbetssituation, 

främst med fokus på aspekter kopplade till motivation och psykosocial arbetsmiljö. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur sjuksköterskor på svenska 

offentliga sjukhus upplever sin nuvarande arbetssituation. 

 
Metod: Detta är en kvalitativ flerfallstudie med ett fenomenologiskt 

vetenskapsperspektiv. Studien utgår från ett induktivt förhållningssätt och sex 

semistrukturerade intervjuer har använts för datainsamling. Empirin har analyserats med 

hjälp av en fenomenologisk analys. 

 
Slutsats: Studien visar på en komplex bild av sjuksköterskornas upplevelser av sin 

arbetssituation där delaktighet och sammanhållning med kollegor leder till en positiv 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Negativa upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön är främst kopplat till minskad kontroll i arbetssituationen. Studien visar 

även på att sjuksköterskorna motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer, vilket 

indikerar en motsättning till delar av tidigare teorier om hur offentligt anställda 

motiveras på arbetsplatsen.  

 
Nyckelord: New Public Management, lean, sjuksköterskor, motivation, psykosocial 

arbetsmiljö  
  
  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Abstract	  
  
Title: After the Application of  Imported Control Forms - a multiple case study of how 

nurses at Swedish public hospitals perceive their working situation 

 
Authors: Clara Crona and Alexandra Jevinger 

 
Supervisor: Rebecca Stenberg 

 
Background: During the 1980’s, New Public Management was introduced as a new 

way of regulating the public sector, by managing more in line with private sector 

activities. Previous studies have primarily focused on the implementation and 

application of these control forms, but how this has affected the employees have so far 

been hard to ascertain. On this basis there is a need to investigate further how public 

sector employees experience their current working situation, with the main focus on 

aspects linked to motivation and psychosocial work environment. 

 
Purpose: The purpose of this study is to generate an understanding of how nurses at 

Swedish public hospitals perceive their current working situation. 

 
Methodology: This is a qualitative multiple case study using the scientific perspective 

of phenomenology. The study is based on an inductive approach and six semi-structured 

interviews have been used to collect data. The empirical data has been analysed through 

a phenomenological analysis. 

 
Conclusion: This study demonstrates a complex view of the nurses’ perception of their 

working situation, where participation and unity with colleagues lead to a positive 

perception of the psychosocial work environment. The negative perception of the 

psychosocial work environment is mainly related to reduced control within the working 

situation. The study also shows that both inner and outer motivators motivate the nurses, 

which indicates a contradiction to parts of previous motivation theories regarding public 

sector employees. 

 
Keywords: New Public Management, lean, nurses, motivation, psychosocial work 

environment  



 

Innehållsförteckning	  
1.	  Inledning	  ..............................................................................................................................	  1	  
1.1	  Bakgrund	  ...................................................................................................................................	  1	  
1.2	  Problematisering	  ....................................................................................................................	  3	  
1.3	  Syfte	  .............................................................................................................................................	  5	  
1.4	  Frågeställning	  ..........................................................................................................................	  5	  
1.5	  Kunskapsbidrag	  ......................................................................................................................	  5	  
1.6	  Begreppsdefinitioner	  ............................................................................................................	  6	  
1.6.1	  New	  Public	  Management	  ...............................................................................................................	  6	  
1.6.2	  Lean	  .........................................................................................................................................................	  6	  
1.6.3	  Psykosocial	  arbetsmiljö	  .................................................................................................................	  7	  
1.6.4	  Motivation	  ............................................................................................................................................	  7	  
1.6.5	  Sjuksköterska	  .....................................................................................................................................	  7	  

1.7	  Disposition	  ................................................................................................................................	  8	  

2.	  Teoretisk	  referensram	  .................................................................................................	  11	  
2.1	  Presentation	  av	  teorins	  upplägg	  ......................................................................................	  11	  
2.2 Styrning	  och	  organisationsideal	  ......................................................................................	  11	  
2.3	  Utformning	  av	  psykosocial	  arbetsmiljö	  ........................................................................	  14	  
2.3.1	  Krav-‐‑Kontroll-‐‑Stöd	  Modellen	  ...................................................................................................	  14	  
2.3.2	  Kollegor	  ..............................................................................................................................................	  17	  
2.3.3	  Kommunikationsmodellen	  ........................................................................................................	  18	  

2.4	  Motivation	  på	  arbetsplatsen	  .............................................................................................	  20	  
2.4.1	  Människans	  grundläggande	  behov	  ........................................................................................	  20	  
2.4.2	  Att	  påverka	  de	  anställdas	  motivation	  ...................................................................................	  22	  
2.4.3	  Inre	  och	  yttre	  motivation	  ...........................................................................................................	  23	  
2.4.4	  Public	  Service	  Motivation	  ...........................................................................................................	  24	  

3.	  Metod	  .................................................................................................................................	  27	  
3.1	  Fenomenologi	  ........................................................................................................................	  27	  
3.2	  Förförståelse	  ..........................................................................................................................	  28	  
3.3	  Forskningsdesign	  ..................................................................................................................	  29	  
3.3.1	  Induktiv	  ansats	  ................................................................................................................................	  29	  
3.3.2	  Flerfallsstudie	  ..................................................................................................................................	  30	  
3.3.3	  Kvalitativ	  studiedesign	  ................................................................................................................	  30	  

3.4	  Datainsamling	  ........................................................................................................................	  31	  
3.4.1	  Pilotstudie	  .........................................................................................................................................	  31	  
3.4.2	  Intervjuer	  ..........................................................................................................................................	  32	  
3.4.3	  Utförande	  av	  intervjuer	  ...............................................................................................................	  33	  
3.4.4	  Val	  av	  respondenter	  ......................................................................................................................	  35	  

3.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  data	  .......................................................................................	  36	  
3.6	  Kvalitet	  .....................................................................................................................................	  38	  
3.6.1	  Generaliserbarhet	  ..........................................................................................................................	  40	  

3.7	  Etiska	  aspekter	  ......................................................................................................................	  40	  
3.8	  Källkritik	  .................................................................................................................................	  41	  

4.	  Empiri	  ................................................................................................................................	  45	  



 

4.1	  Presentation	  av	  empirins	  upplägg	  ..................................................................................	  45	  
4.2	  Fall:	  En	  arbetsdag	  .................................................................................................................	  46	  
4.3	  Eva	  ..............................................................................................................................................	  48	  
4.4	  Anna	  ..........................................................................................................................................	  50	  
4.5	  Sofie	  ...........................................................................................................................................	  52	  
4.6	  Ida	  ..............................................................................................................................................	  55	  
4.7	  Maria	  .........................................................................................................................................	  57	  
4.8	  Lisa	  .............................................................................................................................................	  60	  
4.9	  Sammanfattning	  av	  empirin	  .............................................................................................	  63	  

5.	  Analys	  .................................................................................................................................	  65	  
5.1	  Presentation	  av	  analysens	  upplägg	  ................................................................................	  65	  
5.2	  Styrning	  och	  organisationsideal	  ......................................................................................	  65	  
5.3	  Utformning	  av	  psykosocial	  arbetsmiljö	  ........................................................................	  66	  
5.3.1	  Ledarskap	  och	  kommunikation	  ...............................................................................................	  70	  

5.4	  Motivation	  på	  arbetsplatsen	  .............................................................................................	  74	  
5.5	  Sammanställning	  ..................................................................................................................	  80	  

6.	  Slutsats	  ..............................................................................................................................	  83	  
6.1	  Forskningsbidrag	  ..................................................................................................................	  84	  
6.2	  Vidare	  forskning	  ...................................................................................................................	  85	  

7.	  Referenser	  ........................................................................................................................	  87	  
7.1	  Figurer	  och	  tabeller	  .............................................................................................................	  94	  

8.	  Bilagor	  
8.1	  Bilaga	  1	  
8.2	  Bilaga	  2	  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 1 

1.	  Inledning	  
  
1.1	  Bakgrund	  

Under 1980-talet introducerades begreppet New Public Management som lade grunden 

för att inom offentlig sektor styra verksamheter på ett nytt sätt, genom att söka alternativ 

som ger högst vinst till lägsta möjliga kostnad (Karlsson 2011). Introduktionen av New 

Public Management innefattar även en övergång mot en styrning som ligger tydligare i 

linje med den privata sektorn (Hood 1991) och därmed kan kategoriseras som mer 

vinstdrivande (Karlsson 2011). Ursprunget till denna utveckling sägs grunda sig i en 

kritik om att den offentliga sektorn inte fungerade lika effektivt som den privata 

(Czarniawska & Solli 2014). Lösningen blev då att privat sektor och dess arbetssätt 

kunde hjälpa till för att lösa offentliga uppgifter, en idé som flera svenska verksamheter 

var väldigt tidiga med att djupgående implementera.  

 
I koppling till den strömning och de ideal som New Public Management introducerat 

presenteras styrmetoden lean. Ursprunget till lean sägs enligt Eriksen, Fischer och 

Mønsted (2013) ligga i en ökad marknadskonkurrens, vilket ökat kraven på 

verksamheters service, produktivitet, kvalitet och minskade kostnader. Styrformen har 

väckt stort intresse inom offentlig verksamhet (Sveriges Kommuner och Landsting 

2016), men sett till användandet kan spridda resultat urskiljas. En studie av Landbergis, 

Schnall och Cahill (1999) visar att användningen av lean inom offentlig sektor påvisat 

konsekvenser såsom ett högre arbetstempo, färre personer på plats, längre arbetspass 

samt färre raster och avbrott under arbetsdagen. Dessa högre krav sägs ha ökat de 

anställdas trötthet och stress på arbetsplatsen samt skapat en högre spänning i 

arbetsmiljön (ibid). Resonemanget stärks av Carter et al. (2013) som genom sin 

undersökning kommit fram till att lean lett till en högre belastning och intensitet i 

arbetet samt att personalen upplever minskad variation och kontroll över sin 

individuella arbetssituation. Dock kan som sagt delade uppfattningar kring detta 

urskiljas. Antony, Rodgers och Cudney (2016) påvisar i sin studie istället ett antal 

lyckade implementeringar av lean inom olika offentliga verksamheter i Storbritannien. 

Lean principen implementerades på ett universitet, inom polisen och på ett offentligt 

sjukhus. Inom alla tre organisationer ökade effektiviteten, de anställdas kompetenser 

utnyttjades bättre och de anställdas motivation för att nå organisationens strategiska mål 

sägs ha tilltagit. 
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Då New Public Management dominerar svensk offentlig verksamhet är det av stor vikt 

att följa upp dessa resultat och undersöka hur offentligt anställda upplever sin nuvarande 

arbetssituation. Detta dels på grund av att personalen ses som en av organisationens 

viktigaste resurser och därmed tjänar organisationen på att det finns en kongruens 

mellan organisationen och den anställde (Wolvén 2000). Dels kan missnöje leda till en 

förlust av anställda, vilket kostar verksamheten mycket pengar samtidigt som det kan 

påverka organisationens resultat negativt (Newman, Ye & Leep 2014). Denna förlust 

sägs, förutom rent finansiella kostnader, leda till att högt värderad kompetens 

försvinner, avbrott i olika verksamhetsled samt minskad kvalitet och service (Hom, 

Mitchell, Lee & Griffeth 2012).  

 
Då importerade styrformer tillämpas måste vi ta reda på vad dessa får för konsekvenser 

för organisationens anställda. Två centrala aspekter att fortsättningsvis diskutera är då 

motivation och psykosocial arbetsmiljö. Inom ämnet motivation av anställda menar å 

ena sidan Schwartz (2015) att om organisationer skapar arbetsplatser som tillåter de 

anställda att utföra ett arbete som skapar värde för dem själva, kommer de anställda att 

börja värdesätta sitt arbete i större mån. När människor får utföra ett arbete de 

värdesätter kommer det att leda till högre tillfredsställelse och öka deras välmående, 

vilket ger positiva effekter för verksamheten som helhet och därmed bör prioriteras i 

större utsträckning (Schwartz 2015). Å andra sidan anser Bohgard, Ragneklint och 

Wickenberg att “belastningen på den enskilda människan blivit alltför stor eller 

långvarig” (2004:22), detta då nya regler och rutiner samt nya arbetskonstellationer och 

mindre personal leder till ökad stress bland anställda. Watts, Robertson och Winter 

(2013) har då kommit fram till att anställda skapar mer positiva associationer till sin 

arbetsplats då de i större mån får möjlighet att arbeta under förändring, utveckling och 

ansvar. Utöver detta sägs förmågan att kunna samarbeta och trivas tillsammans i sin 

arbetsgrupp samt att känna säkerhet i sin yrkeskunskap och förmåga att kunna utföra 

arbetsuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, vara viktiga omständigheter att ta med i 

beräkningen (ibid).  
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1.2	  Problematisering	  

Nitzelius och Sörderlöf (2017) menar att det inom hälso- och sjukvården uppvisas en 

oroväckande bild rörande personalens arbetssituation. Stress, problem med bemanning 

samt otillräcklig tid för vila och återhämtning är vanligt förekommande, vilket 

författarna menar ofta blir värre på grund av ständiga besparingar och omorganisationer. 

George (2017) belyser i sin artikel “Vårdanställda blir snart själva patienter” att 

resurserna inom den svenska hälso- och sjukvården är bristfälliga jämfört med de krav 

som ställs på de anställda och att arbetsmiljön gör de anställda sjuka. Stress och ohälsa 

har ökat, vilket har lett till att de anställdas motivation har sjunkit samt att antalet 

sjukskrivningar och uppsägningar har ökat (George 2017). Andersen Hellum, Hansen 

och Grov (2017) fann i sin studie att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som hektiskt 

och stressande. Studien visade att sjuksköterskorna arbetade mycket oregelbundna 

arbetstider och att de ofta fick hjälpa sina kollegor. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna 

att de fick mindre uppskattning från sin chef, färre möjligheter att utvecklas samt 

mindre autonomi än andra vårdanställda yrkesgrupper (ibid).  

  
Tidigare forskning inom området New Public Management och hur styrformen lean 

påverkat sjuksköterskornas arbetssituation har gjorts både internationellt och i Sverige. I 

den internationella forskningen har Bolton (2004) i sin studie undersökt New Public 

Managements påverkan i en brittisk kontext. I sin studie konstaterar hon att logiken 

bakom New Public Management leder till ett paradoxalt problem för sjuksköterskan; 

organisationen vill minska sina kostnader och bedriva högkvalitativ vård samtidigt. För 

sjuksköterskorna leder detta till en ökad arbetsbelastning då det är sjuksköterskornas 

arbete som står för den stora kostnaden samtidigt som de är ansvariga för hur 

patienterna uppfattar kvaliteten på vården. Efter att ha undersökt New Public 

Managements påverkan på anställda på ett sjukhus samt ett vårdhem i Holland, fann 

Oomkens, Hoogenbom och Knijn (2015) att om effekterna av New Public Management 

ska kunna utvärderas utförligt bör undersökningen göras i en specifik institutionell 

miljö. Författarna menar vidare att den existerande litteraturen tenderar att förenkla 

konsekvenserna av användandet genom att anta att rådande förhållanden ser likadana ut 

i hela sektorn (ibid). Rees och Gauld (2017) har gjort en litteraturstudie där forskning 

om lean i sjukvården från ett flertal länder ingick. I studien framkom det att 

implementeringen av lean i sjukvården har lett till en ökad arbetsbelastning med högre 

antal arbetstimmar och mindre personal.  
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Vidare menar Rees och Gauld (2017) att mycket tidigare forskning främst fokuserar på 

implementeringen i olika kontexter, men att den frånser hur arbetet med lean påverkar 

de anställda. 

  
Inom svensk forskning har Berg Jansson (2010) i motsats till tidigare New Public 

Management studier konstaterat att reformen i vissa fall påverkat sjuksköterskorna 

positivt. Efter att i sin avhandling undersökt New Public Managements påverkan på 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter i en svensk kontext, fann forskaren att hierarkier och 

professionella gränser minskat. Vidare menar Berg Jansson (2010) att hur New Public 

Management påverkat de anställda är ”en empirisk fråga som måste undersökas från fall 

till fall” (2010:3). Ulhassan, von Thiele Schwarz, Thor och Westerlund (2014) har 

undersökt hur implementering av lean på ett svenskt sjukhus påverkat de anställdas 

arbetsmiljö. I studien fann de att om lean implementeringen lyckades kunde det i sin tur 

leda till att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades. Detta främst gällande faktorerna 

arbetsinnehåll, interpersonella relationer samt ledarskap (ibid). 

  
Radnor och Boaden (2008) menar att när lean används inom offentlig sektor kan det 

även leda till att motivationen hos de anställda ökar. Toode, Routasalo och Suominen 

(2011) undersökte i sin litteraturstudie motivationen hos sjuksköterskor och fann att det 

i vårdlitteraturen saknades konsensus rörande begreppet arbetsmotivation. Toode, 

Routsalo och Suominen (2011) menar vidare att mer forskning måste göras för att öka 

förståelsen av hur sjuksköterskor motiveras i sitt arbete och vilka faktorer som påverkar 

motivationen. 

  
Med utgångspunkt i strömningen New Public Management och användandet av 

styrformen lean, finner vi att det finns ett fortsatt behov av att undersöka hur 

sjuksköterskorna upplever sin arbetssituation idag. Detta med stöd i Rees och Gaulds 

(2017) argument om att tidigare forskning inom lean tagit lite hänsyn till dess påverkan 

på de anställda. Fokus i denna studie är därmed att visa på en bredd där 

sjuksköterskornas egna berättelser om hur de upplever sin arbetssituation får möjlighet 

att framträda. Vidare pågår det även en rådande samhällsdebatt som uttrycker att de 

vårdanställda inom svensk offentlig hälso- och sjukvård arbetar sig själva sjuka på 

grund av den nuvarande arbetssituationen. Denna samhällsdebatt gör att vi finner det 

intressant att undersöka de anställdas psykosociala arbetsmiljö ytterligare.  
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Med bakgrund i Toode, Routsalo och Suominens (2011) resonemang om att motivation 

hos sjuksköterskor fortfarande diskuteras inom forskningsfältet anser vi att det finns ett 

behov av att även inkludera sjuksköterskornas motivation som en av de centrala 

aspekterna i hur de upplever sin arbetssituation. Vi har även valt att endast undersöka 

sjuksköterskor på offentliga sjukhus, med hänsyn till Oomkens, Hogenbom och Knjins 

(2015) resultat om att upplevelserna kan skilja sig åt inom sektorn. 

 
1.3	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur sjuksköterskor på svenska 

offentliga sjukhus upplever sin nuvarande arbetssituation. 
 
1.4	  Frågeställning	  	  

●   Hur upplever sjuksköterskorna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende på 

delaktighet och kontroll i arbetet? 

○   Hur upplever sjuksköterskorna att kommunikation och ledarskap 

fungerar på arbetsplatsen? 

●   Hur motiveras sjuksköterskorna i sitt arbete? 

 
1.5	  Kunskapsbidrag	  

Mycket av den tidigare forskning som genomförts om sjuksköterskans upplevelse av sin 

arbetssituation med utgångspunkt i New Public Management och lean har fokuserat på 

enskilda områden inom sjuksköterskans arbetssituation. Bland annat hur sjuksköterskan 

uppfattar ledarskapet inom organisationen (Cook 2006) och hur New Public 

Management har påverkat sjuksköterskans arbetsmiljö och mående (Huntington et al. 

2010). Vi har i större utsträckning än tidigare forskning valt att inkludera 

sjuksköterskornas upplevelser av sin motivation på arbetsplatsen, som ett ytterligare 

bidrag till forskningsfältet. Vårt bidrag utifrån ett samhällsperspektiv är att vi belyser 

frågan om sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö och arbetssituation. Detta då det 

är ett samhällsproblem som fortfarande behöver uppmärksammas, både för individernas 

mående men även utifrån ett organisatoriskt kostnadsperspektiv. Vår förhoppning med 

denna studie är att den ska bidra med kunskap om de individer som arbetar i den 

specifika organisation där vi gjort vårt urval, men även att resultaten till viss del ska 

kunna tillämpas på andra avdelningar i samma region innehållande den aktuella 

yrkesgruppen.  
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1.6	  Begreppsdefinitioner	  

1.6.1	  New	  Public	  Management	  

En mängd författare har placerat organisatoriska förändringar under rubriken New 

Public Management utifrån flera skilda definitioner. Hood (1995) har sammanställt sju 

dimensioner där dessa förändringsprocesser ofta överlappar varandra, varför vi ser dessa 

som relevanta för att representera studiens definition av New Public Management. De 

sju dimensionerna är:  

1. Införande av decentraliserade enheter med ökad självstyrning.  

2. Ökad konkurrens både utanför och inom sektorn genom interna marknader.  

3. Större användning av styrningsmetoder hämtade från privat verksamhet.  

4. Mer fokus på resursanvändning och kostnadseffektivisering.  

5. Tydligare ansvar för chefer samt utökning av aktiv kontroll.  

6. Effektivitet mäts genom resultat och måluppfyllelse.  

7. Mer fokus på outputs, de anställda mäts genom arbetsprestationer. 

(Hood 1995).  

 
1.6.2	  Lean	  

Som tidigare nämnts har användningen av styrmetoden lean blivit allt vanligare inom 

offentlig verksamhet (Sveriges Kommuner och Landsting 2016). Lean som metod har 

som fokus att effektivisera verksamheten och maximera kundvärde (Eriksen, Fischer & 

Mønsted 2013). Genom ett hållbart arbetssätt och förbättringsarbete är målet att 

minimera den resursanvändning som inte genererar värde till verksamhetens kunder. I 

denna studie har vi valt att definiera lean i enighet med att: “Lean handlar alltså om att 

öka produktiviteten i verksamheten och att skapa mer värde utan att öka 

resursanvändningen.” (Eriksen, Fischer & Mønsted 2013:8). 
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1.6.3	  Psykosocial	  arbetsmiljö	  

I denna studie avser vi endast att undersöka organisatorisk och social, härefter kallad 

psykosocial, arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets (2016) definition:  

 
“Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för 

arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 

handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och 

ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för 

arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 

chefer och kollegor.” 

(Arbetsmiljöverket 2016) 

 
1.6.4	  Motivation	  

I denna studie avser begreppet motivation “...de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.” (NE u.å.). 

Vidare beskriver Wong (2000) motivation som diverse orsaker som sägs ligga bakom 

mänskligt beteende. Dessa orsaker kan delas upp i varför människor påvisar ett visst 

beteende samt hur det kommer sig att just detta beteende påvisas.  

 
1.6.5	  Sjuksköterska	  

En av professionerna som arbetar inom offentlig hälso- och sjukvård är sjuksköterskor 

(Hallin & Siverbo 2003). Sjuksköterskans profession fokuserar på omvårdnadsområdet 

där sjuksköterskan har ansvar för omhändertagande av patienter samt förberedelse av 

patienter inför operationer eller möte med läkare (Berlin & Kastberg 2011). Vidare har 

sjuksköterskan ansvar för patientens medicinering och uppföljning efter operation eller 

läkarbesök (ibid). Enligt Jespersen (1993 se Hein 2012, s.190) placeras sjuksköterskan 

inom kategorin ‘yrkesprofessionell’, vilken inom professionsteorin beskrivs utifrån ett 

antal kriterier. Detta innebär att sjuksköterskan har en lång akademisk utbildning samt 

specialiststatus i det område sjuksköterskan valt att arbeta inom. Ofta återfinns en stark 

autonomi och stort ansvar i sjuksköterskans arbete, arbetet grundar sig i starka 

professionella värderingar och yrket sägs ofta vara ett ‘kall’ där sjuksköterskan inte 

arbetar för egen vinning (ibid).   
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1.7	  Disposition	  

Kapitel 1 - Inledning  
Studiens första kapitel inleds med en presentation av ämnet. Läsaren får i bakgrunden 

en introduktion av New Public Management och lean samt exempel på hur dessa sägs 

ha påverkat de anställdas arbetssituation. I problematiseringen får läsaren en inblick i 

vilken utgångspunkt studiens författare tar inom ämnet och därefter följer studiens syfte, 

frågeställningar, kunskapsbidrag samt begreppsdefinitioner.  

 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar teorier inom styrning och organisationsideal, psykosocial 

arbetsmiljö samt motivation vilka har valts ut utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

De teorier som berörs kommer senare i kapitel fem (benämnt 5. Analys) att tillämpas på 

studiens empiriska material.  

 
Kapitel 3 - Metod 
Metodkapitlet avser att ge läsaren en bild av de val som gjorts gällande studiens 

utförande. I kapitlet presenteras först det vetenskapliga förhållningssättet. Därefter 

redovisas författarnas förförståelse, studiens forskningsdesign, hur datainsamling har 

genomförts, hur data analyserats och slutligen hur studien förhåller sig till etiska-, 

källkritiska- och kvalitetsaspekter.  

 
Kapitel 4 - Empiri 
I studiens empirikapitel presenteras resultatet från de sex intervjuer som genomförts. 

Kapitlet inleds med tre fallbeskrivningar. Därefter presenteras de enskilda 

respondenternas berättelser om deras upplevelser i var sitt personporträtt utifrån teman 

baserade på studiens frågeställningar. Slutligen redovisas en matris där delar av empirin 

sammanfattas utifrån varje respondents upplevelser inom dessa teman.  

  
Kapitel 5 - Analys 
I analysen tolkas essensen av respondenternas berättelser mot tidigare teori för att kunna 

förklara och kontrastera de resultat som framkommit. Avslutningsvis görs en 

sammanställning av studiens teman och en diskussion förs kring både resultat och 

metodval. 
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Kapitel 6 - Slutsats 
I kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens frågeställningar. Därefter förtydligas 

studiens bidrag och förslag till vidare forskning inom området diskuteras.  

 
Kapitel 7 - Referenser  
I detta kapitel redogörs främst samtliga referenser som använts till grund för arbetet. 

Därefter presenteras även studiens figurer och tabeller.  

 
Kapitel 8 - Bilagor  
Studiens sista kapitel innefattar den intervjuguide som använts för att samla in studiens 

empiriska material. Slutligen görs en sammanställning av intervjuerna i tabellform, 

vilken kompletteras med information kring hur var och en av studiens sex intervjuer 

genomförts.   
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
  
2.1	  Presentation	  av	  teorins	  upplägg	  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur sjuksköterskor på svenska 

offentliga sjukhus upplever sin nuvarande arbetssituation. Detta, tillsammans med 

studiens tre frågeställningar, ligger som grund för de val som gjorts inom den teoretiska 

referensramen. Teorin tar sin utgångspunkt i ett resonemang kring styrning och 

organisationsideal då detta, i form av strömningen New Public Management och 

styrformen lean, ses som en grundläggande anledning till varför det aktuella fenomenet 

varit angeläget att studera. Därefter presenteras relevanta teorier inom områdena 

psykosocial arbetsmiljö samt motivation, varpå vissa delar av ledarskap och 

kommunikation visat sig vara viktiga aspekter att framhäva. Motivet bakom detta 

upplägg grundar sig i att styrformer sägs prägla verksamheten både på systemnivå såväl 

som på operativ nivå, vilket gör att dessa kan komma att påverka sjuksköterskornas 

arbetssituation. Hur sjuksköterskorna upplever sin arbetsplats anser vi oss vidare kunna 

koppla till den motivation individen känner gentemot att bidra till, såväl som att stanna 

kvar inom, verksamheten. 

 
2.2 Styrning	  och	  organisationsideal 

Planander och Westrup (2014) beskriver att den styrningsform som väljs kan tänkas 

påverka organisationens möjlighet till värdeskapande såväl som dess relationer och 

kommunikationskanaler. Mintzberg (1980) resonerar kring hur organisationer skapar en 

struktur för att kunna styra på ett effektivt sätt. Därigenom har han tagit fram ett flertal 

styrformer, så kallade idealtyper, varpå hälso- och sjukvården då kategoriserats som en 

professionell byråkrati (ibid). Detta stärks av Planander och Westrup (2014) som utifrån 

detta presenterat sin syn på den professionella byråkratin inom hälsosektorn. Denna 

form kännetecknas av ett stort fokus på den operativa kärnan, där en lång 

yrkesutbildning och en hög kompetens ses som viktigt för att möjliggöra eget 

beslutsfattande hos verksamhetens anställda. Vidare präglas arbetet av ett 

decentraliserat beslutsfattande med låg kontroll från högre hierarkiska nivåer, vilket 

bidrar till en stark autonomi bland personalen (ibid).  
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Mintzberg (1980) presenterar även maskinbyråkratin som en av de ideala styrformerna. 

Även synen av hur maskinbyråkratin framträder inom hälsosektorn presenteras av 

Planander och Westrup (2014). Författarna beskriver då ett effektivitetsfokus där 

verksamhetens resurser, tid och resultat mäts till stor del. Genom centralisering 

framträder tydliga hierarkiska nivåer och bestämda kommunikationskanaler. 

Styrningsformen präglas av tydliga rutiner, arbetsbeskrivningar och fördelning av 

ansvar bland de anställda samtidigt som standardisering står högt i fokus. Viktigt att 

tänka på är att införandet av dessa förändringar kan påverka verksamheten både på 

systemnivå och operativ nivå (Planander och Westrup 2014), varav vi i denna studie 

väljer att fokusera på den sistnämnda nivån.  

 
Diskussionen om hur offentlig sektor faktiskt ska styras har pågått i Sverige under flera 

årtionden och har berört bland annat omfattningen och byråkratin (Hasselbladh, Bejerot 

& Gustafsson 2008). Under 1980-talet riktades diskussionen mot hur den offentliga 

sektorn skulle hushålla med sina resurser och hur styrbarheten av den offentliga sektorn 

skulle utformas. Till följd av denna diskussion implementerades en företagsstyrning 

med aspekter hämtade från den privata sektorn (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 

2008). Genom användningen av New Public Management fick enskilda kliniker och 

enheter en större självständighet, och målet var att den tidigare strukturen som var 

präglad av centralisering och byråkratisering skulle ersättas med en mer decentraliserad 

organisationsstruktur (Axelsson 1998). Hälso- och sjukvården skulle även bli mer 

resultatinriktad och effektiv (Ackroyd, Kirkpatrick & Walker (2007). New Public 

Management har inom den svenska sjukvården lett till att styrning och mätning 

genomsyrar en stor del av arbetet (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 2008). 

Användandet har lett till ökad övervakning från ledningen av de olika professionernas 

resursanvändning, vidare har patientansvaret för varje enskild anställd ökat i samband 

med användandet av New Public Management (Ackroyd, Kirkpatrick & Walker 2007). 

Utifrån Mintzbergs (1980) resonemang ligger denna implementering alltså inte i linje 

med de attribut som sägs representera den professionella byråkratin.  

 
Inom sjukvården används ett flertal olika styrmetoder, varav lean är vanligt 

förekommande (Berlin & Kastberg 2011). Vid tillämpning av lean i hälsosektorn sägs 

vissa ledarattribut vara lämpliga att framhäva.  
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Dessa inkluderar bland annat att agera förebild för sina anställda, att vara delaktig i det 

dagliga arbetet, att övervaka och kräva tydliga resultat samt att tro på de anställdas och 

avdelningens arbetspotential (Bercaw 2013). Genom att tillämpa lean är det möjligt att 

kartlägga patientens kontakt med vården och minska långa väntetider och dålig 

kommunikation (Berlin & Kastberg 2011). Detta då det är möjligt att finna 

grundorsakerna till förekommande problem genom kartläggningen (Berlin & Kastberg 

2011). Mazzocato et al. (2012) undersökte hur användandet av styrformen lean påverkat 

en akutmottagning på ett svenskt sjukhus. Genom användandet av lean skapades 

arbetsgrupper som bestod av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, vilka 

tillsammans tog hand om patienten. Vidare förbättrades patientflödet då en 

sjuksköterska och en läkare varje arbetspass arbetade med att fördela patienterna till de 

olika arbetslagen (Mazzocato et al. 2012).  

 
Att kunna styra sitt eget arbete och inneha självständighet är en stark tradition som ingår 

i de olika professionerna och för sjuksköterskor är självstyrandet en viktig del i arbetet 

då det påverkar bedömning, kvalitet och beslut i arbetet (Attre 2005). Attre (2005) har  

identifierat att det genom tillämpningen av New Public Management har uppkommit en 

konflikt mellan professionerna och organisationen. Sjuksköterskorna anser att deras 

kompetens, kunskap samt professionens etiska koder och standarder bör styra arbetet. 

Detta upplever dock sjuksköterskorna att de har liten eller ingen möjlighet att göra.  

Vidare menar författaren att detta lett till att sjuksköterskorna upplever en minskad 

kontroll över faktorer som är starkt sammankopplade till deras yrkesutövande, vilket 

minskat motivationen och bidragit till missnöje (Attre 2005). Selberg (2013) menar att 

New Public Management lett till att sjuksköterskans arbete blivit mer komplext, delvis 

på grund av de kundorienterade ledningsprinciper som implementeras. Selberg (2013) 

menar även att det har skett en ökning i arbetsintensiteten för sjuksköterskan, vilket går 

i linje med Ackroyd, Kirkpatrick och Walker (2007) som konstaterar att patientansvaret 

ökat för de anställda. Davis och Adams (2012) studerade hur sjuksköterskorna på ett 

sjukhus påverkades när leantankar tillämpades. Studien visade att sjuksköterskorna till 

en början upplevde ångest på grund av att det gjordes ständiga mätningarna av deras 

arbete och av vad de åstadkom under skiften. Det visades sig dock även i studien att 

sjuksköterskorna upplevde en personlig utveckling och kunde dra fördelar av 

användandet, vilket från början inte var en del av syftet med att använda lean (ibid).  
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2.3	  Utformning	  av	  psykosocial	  arbetsmiljö	  

Planander och Westrup (2014) menar att olika styrningsformer kan påverka ett antal 

aspekter inom den psykosociala arbetsmiljön och därmed är det relevant att lyfta detta 

ytterligare utifrån ett teoretiskt perspektiv. Psykosocial arbetsmiljö innefattar ett flertal 

olika områden varpå vi valt att fokusera på kontroll i arbetet, delaktighet och 

kommunikation. Dessa kommer att presenteras utifrån krav-kontroll-stöd modellen samt 

teorier om kollegor, vilka tar  upp tillhörighet och gemenskap i arbetsgruppen. Slutligen 

kommer kommunikationsmodellen att presenteras tillsammans med modellens senare 

tillägg om återkoppling.   
  
2.3.1	  Krav-‐Kontroll-‐Stöd	  Modellen	  	  

Inom arbetsmiljöforskningen benämns bland annat Karasek och Theorells (1990) krav-

kontroll-stöd modell. Modellen ger en bild av de konsekvenser rörande hälsa och 

beteende som kan uppkomma beroende på hur arbetet är strukturerat. Modellen utgår 

från de krav som arbetet ställer, i hur stor grad den anställde får använda sina kunskaper 

och sin kompetens samt hur stor kontrollen över uppgiften är (Karasek & Theorell 

1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen tolkning av “Den 3-dimensionella modellen av den psykologiska 

arbetsmiljön” Källa: Karasek & Theorell 1990 s.70 
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Krav 
Håkansson (2005) belyser krav som en vanlig stressfaktor i dagens arbetsliv, och de 

anställda kan uppleva att kraven är högre om de  är otydliga, vilket kan uppkomma om 

en chef till exempel ger diffusa arbetsuppgifter där de anställda inte förstår vilka krav 

som ställs på dem. Wolvén (2000) ställer sig dock kritisk till detta och menar att om den 

anställde upplever ett visst mått av stress kan detta leda till att den anställde istället 

känner sig utmanad på ett positivt sätt. Forskaren menar vidare att det är av yttersta vikt 

att kraven kommuniceras på ett tydligt sätt för att undvika onödig stress som 

uppkommer på grund av missförstånd (Wolvén 2000). I krav-kontroll-stöd modellen är 

psykologiska krav kopplat till “hur hårt den anställde arbetar” (Karasek och Theorell 

1990:63). Forskarna menar vidare att det kan vara svårt att skilja på fysiska och 

psykologiska krav då de kan vara kopplade till varandra. Jeding et al. (1999) diskuterar i 

linje med detta en vidareutveckling och menar att kraven bör kunna delas upp i 

kognitiva, emotionella och kvantitativa krav, där författarna menar att kvantitativa krav 

såsom deadlines och antal enheter en anställd producerar kan uppfattas som negativa 

medan kognitiva krav kan uppfattas som positiva. 

	  
Kontroll 
Karasek och Theorell (1990) menar att utmaningar i arbetet är viktiga för den anställdes 

lärande, men att det även är en orsakande faktor till att den anställde upplever psykisk 

stress och spänning. Författarna menar att kontrollen är en viktig faktor som påverkar 

huruvida den anställde upplever utmaningarna som positiva eller negativa. Håkansson 

(2005) menar att den anställde trivs sämre om personen känner sig kontrollerad och 

styrd. Vidare upplever många anställda att organisationsförändringar ofta sker uppifrån 

och ner, vilket minskar trivseln och enligt författaren får de anställda att känna sig 

maktlösa och utlämnade. Eile (1997) beskriver i linje med detta att det är viktigt att den 

anställde får ställas inför nya utmaningar och intryck för att kunna vidareutvecklas och 

må bättre samt hålla sig friskare. När den anställde har begränsade möjligheter att 

påverka uppkommer ofta motsatt mående.  
  
Stöd 
I modellen går det även att inkludera perspektivet stöd från chefer och arbetskamrater 

vilket leder till att modellen tar formen av en kub där ideal-arbetet innebär att den 

anställde får ett bra stöd. I motsatt kan den iso-spända situationen leda till att risken för 

sjukdom och ohälsa ökar (Theorell 2012).  
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Vidare menar Theorell (2012) att stödet kan innefatta både praktisk och känslomässig 

hjälp. I linje med Theorells (2012) tankar diskuterar även Lennéer Axelson och 

Thylefors (2018) att det finns olika typer av stöd och belyser bland annat vikten av 

instrumentellt, kognitivt och emotionellt stöd. Det instrumentella stödet innebär ett 

praktiskt stöd som underlättar den anställdes arbetsuppgifter. Det kognitiva stödet 

innebär ett kunskapsstöd som främjar kompetensutveckling, problemlösning och 

vägledning. Den främsta meningen med det emotionella stödet är att ge empati, omsorg 

och bekräftelse när negativa känslor uppkommer hos de anställda, oberoende av om de 

är arbetsrelaterade eller inte. I koppling till stödperspektivet påvisade Andersen et al. 

(2017) i sin studie om arbetsmiljö att de anställdas tillfredsställelse på arbetet är 

sammankopplat med att chefer och ledning ger den anställda tillräckligt med stöd. 

Vidare är även socialt stöd från kollegor en viktig aspekt för huruvida de anställda 

upplever tillfredsställelse på arbetet. Enligt forskarna är socialt stöd en resurs som kan 

användas för att minska effekten av andra stressorer som uppkommer på arbetsplatsen 

(Andersen et al. 2017). Eile (1997) menar i linje med detta att arbetsmiljön i 

arbetsgrupper gynnas av att kunna ha ett visst mått av självstyrning, vilket kan uppnås 

genom att chefen ger stöd åt arbetsgruppen i form av tillräckligt med resurser samt 

tydliga direktiv gällande mål och arbetsfördelning. Detta gör det möjligt för de anställda 

att få större handlingsutrymme. 

	  
De fyra hörnen 
Den avspända situationen innebär att beslutsutrymmet och möjligheterna för den 

enskilde anställde att utöva kontroll är höga samtidigt som kraven är relativt låga. Den 

anställde får då lägga upp mycket av arbetet på sitt eget vis och arbeta i sin egna takt. 

Vid den passiva situationen innebär det att den anställda har ett litet beslutsutrymme 

eller möjlighet att utöva kontroll samtidigt som kraven är låga (Theorell 2012). Wadell 

och Larsson (1998) menar att det vid passiva arbeten finns en liten risk att den anställde 

utsätts för negativ stress. Författarna menar dock att arbetsinnehållet oftast inte 

uppfyller det utvecklingsbehov som finns hos individen, samt att arbetet kan innehålla 

för få utmaningar för den anställde. Om miljön leder till att de anställda har höga krav 

men liten möjlighet att utöva kontroll, leder det i sin tur till en spänd situation (Theorell 

2012). Enligt en stor del av forskningen är det främst den spända situationen som gör att 

risken för ohälsa och sjukdom ökar (ibid).  
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Karasek (1999) menar i enlighet med detta att det främst är de anställda som arbetar i en 

spänd situation som upplever ohälsa i form av bland annat sömnstörningar, depression, 

ångest och nervositet. Arbeten kan också vara aktiva, vilket innefattar att möjligheten att 

utöva kontroll över arbetet är stort samtidigt som kraven är höga (Wadell och Larsson 

1998). Den aktiva situationen leder inte till ohälsa så som den spända situationen, vilket 

beror på att möjligheten till kontroll minskar risken för negativ stress samtidigt som de 

höga kraven leder till att den anställde kan utvecklas (Eile 1997; Wadell & Larsson 

1998). Karasek och Theorell (1990) menar vidare att det går att associera olika grad av 

kontroll och krav med vissa yrken. Inom den aktiva arbetssituationen där både krav och 

kontroll är höga menar forskarna att prestigefyllda jobb såsom advokat, läkare, 

sjuksköterska och ingenjör finns. I motsättning till detta menar Attre (2005) att 

kontrollen nu är låg hos sjuksköterskorna efter implementeringen av New Public 

Management.  

 
2.3.2	  Kollegor	  

Inom stöddimensionen i  Karasek och Theorells (1990) modell belyser författarna 

vikten av kollegor för att den anställde ska känna välmående på sin arbetsplats. Inom 

området kollegor lyfter Svensson (2011) kollegialitet som ett viktigt begrepp. 

Kollegialitet återfinns ofta i professionsyrken och syftar till sammanhållning mellan 

arbetskamrater vilka vanligen befinner sig på samma nivå i organisationen (ibid). Atefi, 

Abdullah och Wong (2014) har undersökt hur kollegor och teamarbete påverkade 

sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö. Författarna menar att sjuksköterskorna 

upplevde teamarbete som en viktig faktor för att kunna främja kunskapsdelning och 

utbyte av erfarenheter (ibid). I koppling till Andersen et al. (2017) vilka menar  att stöd 

från bland annat kollegor kan minska stress, fann även Atefi, Abdullah och Wong 

(2014) att stressen minskade hos de sjuksköterskor som arbetade tillsammans med 

kollegor. Detta då de kunde fördela arbetet till mindre delmoment (ibid). 

 
Nilsson (2016) beskriver vikten av att känna tillhörighet till en grupp, då detta är en 

fundamental form av socialt stöd för människan. I de flesta fall sägs våra nära relationer 

utgå från olika sorters grupper och därmed skapas ett stort behov av att känna 

delaktighet och mening i koppling till dessa. Genom dessa grupper skapas känslor av 

samhörighet, bekräftelse och trygghet, vilka representerar flera av människans 

viktigaste psykologiska behov.  
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Utöver detta påvisas vikten av att ha roligt tillsammans, vilket också sägs ha stor effekt 

på det mänskliga måendet (Nilsson 2016). Även Ryan och Deci (2000a) presenterar i 

sin teori om självbestämmande (eng: Self-Determination Theory) bland annat aspekten 

social meningsfullhet. Denna aspekt fokuserar på behovet av att känna tillhörighet och 

tydlig koppling till andra människor och därav sägs främjandet av detta öka den 

anställdes känsla av välbefinnande på arbetsplatsen. Effekten av detta påvisas även i den 

anställdes arbetsprestationer, vilket gör det till en relevant faktor för ledaren att ta 

hänsyn till då denne är ute efter att öka personalengagemang (Ryan & Deci 2000a). 

	  
För att den anställde ska kunna känna tillhörighet till arbetsplatsen kan kommunikation 

komma att spela en viktig roll enligt Smidts, Pruyn och Riel (2001). Författarna har 

undersökt hur olika typer av kommunikationsinnehåll och kommunikationsklimat 

påverkar de anställdas möjlighet att identifiera sig med sin aktuella organisation. 

Organisatorisk identifiering handlar bland annat om att känna sig ‘ett’ med, såväl som 

uppmärksammad av, organisationen. Viktigt är även att individen känner tillhörighet på 

arbetsplatsen, att denne delar organisationens intressen samt att medlemskapet på ett 

eller annat sätt ses som belönande. Smidts, Pruyn och Riels (2001) studie ser till 

kommunikation både mellan olika individer och grupper, samt mellan olika områden 

och hierarkiska nivåer inom organisationen. De viktigaste aspekterna sägs då vara att 

kommunikationen ska ha rätt innehåll både vad gäller organisatorisk och personlig 

information för den anställde, samt att denna ska kommuniceras på rätt sätt, det vill säga 

under rätt kommunikationsklimat. Främst det sistnämnda sägs vara av stor vikt för de 

anställda då detta klimat underlättar självförbättring samtidigt som ett egenvärde skapas 

i att den anställde känner att denne tas på allvar och blir lyssnad på i diverse 

sammanhang. I slutändan sägs denna uppmuntran kunna leda till en vilja att öka den 

individuella prestationsnivån och därmed generera bättre resultat ur ett organisatoriskt 

perspektiv (Smidts, Pruyn & Riel 2001).  
  
2.3.3	  Kommunikationsmodellen	  	  

Vidare på området kommunikation har Shannon och Weaver (1971) presenterat en 

välkänd grundmodell. Modellen beskriver följande tre kommunikationsproblem: det 

tekniska problemet om exakt hur den aktuella kommunikationen kan överföras. Det 

semantiska problemet kring hur väl kommunikationens önskade mening framförs.  
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Effektivitetsproblemet gällande hur pass effektivt man lyckas påverka beteende då 

kommunikationen mottages (Shannon & Weaver 1971). Modellen är uppbyggd likt en 

kedja som inleds med att informationskällan väljer ett skriftligt, verbalt eller annat typ 

av önskat meddelande. En sändare finns sedan tillgänglig för att konvertera detta 

meddelande till en signal som därmed kan skickas mellan sändaren och mottagaren 

genom någon typ av kommunikationskanal. En mottagare finns sedan på plats för att 

forma tillbaka dessa signaler till formen av det ursprungliga meddelandet och därefter 

förs meddelandet över till sin slutgiltiga destination. Längs denna kommunikationskedja 

kan en rad så kallade störningar uppkomma, vilket innebär att nya delar av meddelandet 

kan tillkomma medan andra delar faller bort under tiden meddelandet förs genom vald 

kommunikationskanal. Detta är alltså källor som inte avsetts från informationskällans 

håll och som därmed kan göra att det slutgiltiga meddelandet missuppfattas av 

mottagaren eller i värsta fall ger meddelandet en helt ny innebörd (Shannon & Weaver 

1971).  

 
Återkoppling 
Kommunikationsmodellen sägs måla upp en bild av envägskommunikation, vilket fått 

forskare att utifrån dagens kontext vilja bygga ut modellen genom att exempelvis lägga 

till begreppet återkoppling (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Denna aspekt sägs ha 

mycket stor betydelse för dagens organisationer då det främst är viktigt att kunna 

bekräfta att aktuellt budskap nått fram, men också att det som kommuniceras faktiskt 

påverkar människors beteende på det sätt som avsetts. Precis som sändar-

mottagarprocessen är kanalen för återkoppling inte felfri vilket innebär att budskapets 

innebörd kan påverkas under kommunikationsprocessens gång. Många gånger kan det 

därför vara bra att på något sätt upprepa meddelandet för att öka chanserna för att det 

som kommuniceras ska tolkas på rätt sätt (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). 

Anledningen till att kommunikation har en viktig roll på arbetsplatsen förtydligas bland 

annat under rubriken stöd av Lennéer Axelson och Thylefors (2018). Att ge de anställda 

tydliga direktiv och arbetsuppgifter skapar många gånger stöd och trygghet i arbetet, 

samtidigt som denna vägledning på många sätt kan underlätta utförandet av dagliga 

aktiviteter (Lenéer Axelson & Thylefors 2018). I koppling till detta sägs exempelvis den 

offentliga sektorn ha utökat sitt arbete gällande kommunikationsprocesser på 

arbetsplatsen och kommunikationsträning ses som allt vanligare i sektorn som helhet 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014).  
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2.4	  Motivation	  på	  arbetsplatsen	  

Vi har valt att se sjuksköterskornas motivation som en konsekvens av den psykosociala 

arbetsmiljön, alltså att motivationen påverkas av hur de upplever sin arbetssituation. 

Som utgångspunkt till detta har vi valt att först presentera motivation utifrån 

människans grundläggande behov. Detta för att sedan gå in på de anställdas motivation 

på arbetsplatsen. Därefter redogör vi för  skillnaden mellan inre och yttre motivation 

och vi har sedan valt att koppla begreppet inre motivation till teorin Public Service 

Motivation. Avslutningsvis presenteras i koppling till detta den högspecialiserade 

medarbetaren inom offentlig verksamhet.  

 

2.4.1	  Människans	  grundläggande	  behov	  

  
Figur 2. Egen illustration av “Maslows behovstrappa” 

Källa: Maslow (1987) 

 

En mycket omtalad modell inom området motivation är den så kallade behovstrappan av 

Maslow (1987). Här rangordnas fem mänskliga behov, där tanken är att människan inte 

kan förflytta sig till nästa trappsteg förrän det steg och det behov denne för närvarande 

befinner sig på blivit uppfyllt. Målet är dock inte alltid att ständigt förflytta sig uppåt i 

hierarkin, möjligt är även att människan förflyttar sig fram och tillbaka mellan stegen 

eller helt enkelt stannar upp på någon av nivåerna. Det första och mest grundläggande 

behovet är enligt Maslow människans fysiska behov, vilket inkluderar exempelvis mat, 

vatten och sömn. Domineras människan av dessa behov kommer med stor trolighet 

resterande behov att hamna i bakgrunden.  
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Nästa steg handlar om trygghet i form av säkerhet eller att känna frihet från rädsla och 

ångest då människan ställs inför svåra situationer (Maslow 1987). I koppling till detta 

behov uppdagas även behovet av gemenskap och tillhörighet, känslan av att vara en del 

av en familj eller att ha en specifik plats i en grupp som bidrar till trygghetskänslor. Det 

fjärde steget representerar självkänsla, vilket presenteras i två olika former. Dels vill 

människan känna sig tillräcklig och känna känslan av att besitta en hög grad av 

kompetens. Dels söker människan även respekt, uppmärksamhet och uppskattning från 

människor omkring sig i hopp om att känna sig värdefull samt att på ett eller annat sätt 

tillföra något i sitt sammanhang. Avsaknad av detta kan många gånger leda till en 

känsla av hjälplöshet och svaghet gentemot andra människor. Slutligen presenteras 

steget självförverkligande, som syftar till ett behov av att göra det man är menad att 

göra, att vara sann mot sin egen natur (Maslow 1987). 

 
Maslows (1987) behovstrappa har över tid kritiserats inom forskningsvärlden. Vi har 

trots detta valt att inkludera modellen då vi i denna studie sett att ett flertal olika nivåer i 

behovstrappan finns representerade i studiens empiriska material. Abrahamsson och 

Andersson (2005) menar dock att Maslows behovstrappa fått ett svagt stöd inom 

forskningen. Författarna menar att ett flertal resultat från annan forskning ifrågasätter 

Maslows uppbyggnad av behovstrappan. Senare forskning skiljer på högre och lägre 

behov, där tillfredsställelse av de högre behoven leder till motivation att fortsätta 

uppfylla dem. Vidare ställer sig senare forskning kritisk till huruvida behovstrappan 

innehåller fem kategorier, och ett flertal studier visar på att det snarare finns två till tre 

behovskategorier (Abrahamsson & Andersson 2005).  

  
En av de författare som presenterat färre behovskategorier är Herzberg (1971), som fört 

en diskussion kring människans behov genom att presentera två kategorier som styr 

“det mänskliga djuret” (1971:56). Å ena sidan fokuseras primitiva drifter såsom 

hunger, smärta, sexuellt berövande samt att undvika att skada sig. Detta sägs 

representera människans mer djuriska sida. Den andra sidan av människans behov 

handlar om en stark dragning mot att hela tiden växa psykiskt samt en strävan mot att 

förverkliga sin fulla potential (Herzberg 1971). Människans grundläggande behov av att 

lyckas, arbeta sig framåt och utvecklas följer oss även in i arbetslivet (McClelland 

1985). Viljan att bli bättre sägs leda till högre arbetsprestationer och att den anställde då 

lockas av att genomföra svårare arbetsuppgifter.  
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Möjligheten att vara innovativ och utöka det egna ansvaret sägs prioriteras högt av 

människor inom denna kategori. Viktigt att påpeka är dock att människor i många 

situationer är bundna till samt beroende av sin omgivning, vilket innebär att rätt 

omkringliggande omständigheter måste råda för att dessa personer ska kunna prestera 

högt och nå nya prestationsnivåer (McClelland 1985).  

  

2.4.2	  Att	  påverka	  de	  anställdas	  motivation	  

Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) har tillsammans tagit fram fjorton faktorer 

som på olika sätt påverkar de känslor den anställde har gentemot sitt arbete, personens 

så kallade jobbattityd. I teorin är faktorerna uppdelade i två olika nivåer och därmed 

gäller att det resonemang som presenteras här inte är knutet till diverse känslor som kan 

tänkas uppkomma för den anställde i koppling till dessa, utan det är endast faktorerna i 

sig som fokuseras. Av de grundläggande fjorton faktorerna kommer de sju som tydligast 

ligger i linje med studiens empiriska material att presenteras; 

1.   Erkännande 

2.   Lön 

3.   Att växa 

4.   Ansvar 

5.   Arbetet i sig 

6.   Interpersonella relationer 

7.   Faktorer i privatlivet  

(Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). 

 
Den första faktorn benämns erkännande och representerar känslan av att bli sedd på 

arbetsplatsen, både av kollegor och olika chefer (Herzberg, Mausner & Snyderman 

1993). Detta gör dels att individen tillförs det stöd som presenteras i krav-kontroll-stöd 

modellen (Karasek och Theorell 1990) och det påvisar även vikten av steget 

‘självkänsla’ i Maslows (1987) behovstrappa. En annan viktig faktor är hur den 

anställde ser på kompensation i arbetssituationen, främst i form av lön. Alla individer 

har olika perspektiv på detta och därmed riktas även olika förväntningar mot 

arbetsplatsen (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). Samma modell har även sin 

grund i individens vilja att utvecklas, vilket gör möjligheten att växa i sin yrkesroll samt 

att arbeta sig uppåt i företaget till en viktig aspekt att beröra.  
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Vidare sägs även ansvar vara en viktig faktor, vilket innebär en utökad auktoritet och 

utökade ansvarsområden på arbetsplatsen (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). En 

femte faktor behandlar arbetet i sig och inkluderar då karaktären på arbetsuppgifter, 

såsom om de sägs vara varierande, rutinbaserade, kreativa, svåra, enkla eller liknande. 

Vidare nämns även interpersonella relationer som inkluderar relationer till samtliga 

kollegor från underordnade till chefer. Slutligen presenteras faktorer i privatlivet som 

handlar om privata faktorer och problem som kan tänkas uppstå i koppling till 

individens nuvarande arbetssituation (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). 
  
2.4.3	  Inre	  och	  yttre	  motivation	  

Den mänskliga motivationen går även att dela upp i yttre och inre motivation. Yttre 

motivation handlar om att motivationen i fråga baseras på faktorer som ligger utanför 

den aktuella personen eller aktiviteten (Sansone & Harackiewicz 2000). Inre motivation 

handlar om att hitta en tillfredsställelse i sitt agerande genom att engagera sig i 

aktiviteter som intresserar individen samt utvidgar och utvecklar dennes förmågor 

(Ryan & Deci 2000b). Ett typiskt exempel på yttre motivation kan sägas vara att endast 

bli motiverad av och fokusera på faktiska resultat, medan den inre motivationen grundar 

sig i en faktisk vilja att genomföra den aktuella aktiviteten och därmed fullfölja sitt 

åtagande (Ryan & Deci 2000b). Med detta sagt är dessa motivationstyper inte 

nödvändigtvis motsatser, utan båda kan samexistera och därmed arbeta mot varandra 

eller tillsammans för att på så sätt påverka mänskligt beteende (Lepper & Henderlong 

2000).  

 
I linje med de resultat som presenteras i nästkommande avsnitt av Georgellis, Iossa och 

Tabvuma (2011), beskriver även Ryan och Deci (2000b) att den inre motivationen ökar 

då individen får positiv återkoppling, medan belöning kopplat till prestationer och 

slutförande minskar uppkomsten av denna motivation. Människor som drivs av en inre 

motivation anser ofta att belöningssystem är ett sätt att kontrollera individen och därmed 

leder dessa system till att den anställde ofta blir mindre, istället för mer, motiverad till 

att arbeta. Den inre motivationen minskar alltså i detta fall medan den yttre istället ökar. 

Att istället fokusera på att stötta och driva den anställdes kompetens framåt har visat sig 

vara ett sätt att öka de båda motivationsaspekterna samtidigt (Ryan & Deci 2000b).  

 
Vad gäller den inre motivationen har Thomas (2009) tagit fram fyra typer av 

uppmuntran som får de anställda att känna mening och engagemang på arbetsplatsen. 
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Den första punkten benämns som en känsla av meningsfullhet, vilket syftar till känslan 

att arbeta gentemot ett värdefullt ändamål och att arbetet har betydelse för andra 

människor och samhället i stort (Thomas 2009). Nästa steg, känslan av valfrihet, 

innebär att den anställde utifrån sitt eget perspektiv har möjlighet att välja att arbeta med 

de aktiviteter som passar denne bäst. Detta steg påvisar vikten av eget ansvar samt att 

kunna grunda beslut på egen förståelse. Känslan av kompetens handlar om att själv 

känna att man utför ett arbete av hög kvalitet och att på ett kompetent sätt kunna 

genomföra de aktiviteter som ingår i arbetsbeskrivningen. Slutligen uppstår en känsla av 

framsteg då den anställde känner att denne slutfört sitt arbetsmässiga syfte och att de 

aktiviteter som genomförts har gett resultat för andra inblandade i processen (Thomas 

2009).  

 
2.4.4	  Public	  Service	  Motivation	  

I linje med Ryan och Decis (2000b) definition av inre motivation presenteras teorin 

Public Service Motivation. Teorin sägs i grunden bygga på tre motiv kallade 

emotionella, normbaserade och rationella (Perry & Recascino Wise 1990). Public 

Service Motivation handlar om att i sitt arbete motiveras av att tjäna offentliga intressen, 

att vara lojal mot sina skyldigheter och styrande myndigheter samt att hjälpa andra 

människor (ibid). Kim och Vandenabeele (2010) har senare tagit fram ett förslag för att 

utveckla denna grund och har istället valt att definiera grunddimensionerna inom Public 

Service Motivation som: en attraktion till offentligt deltagande, engagemang gentemot 

allmänna värderingar, självuppoffring samt medlidande. Den största skillnaden mellan 

dessa synsätt ligger i tillägget av punkten uppoffring, som innebär att ens egna 

potentiella vinning prioriteras bort mot viljan att hjälpa andra (Kim & Vandenabeele 

2010).  

 
En studie inom ämnet visar att Public Service Motivation har en tydligt positiv inverkan 

på området arbetsmotivation och därmed är en viktig motivationsfaktor inom offentlig 

verksamhet (Anderfuhren-Biget, Varone, Giauque & Ritz 2010). Även stöd och 

erkännande från kollegor och chefer samt kvaliteten på arbetsrelationer sägs ha en 

positiv inverkan på de anställdas motivation. Däremot påvisas att materiella incitament 

så som lön, karriärmöjligheter, bonusar och liknande har en relativt svag effekt på 

arbetsmotivationen, vilket gör att dessa faktorer inte prioriteras av de anställda i lika stor 

mån (Anderfuhren-Biget, Varone, Giauque & Ritz 2010).  
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I koppling till detta påstår Georgellis, Iossa och Tabvuma (2011) att individer främst 

dras mot den offentliga sektorn inte på grund av de yttre, utan de inre belöningar som 

sektorn har att erbjuda. Resultaten av denna studie tyder på att personliga effekter är 

viktigare än arbetseffekter och att individer därmed är mer benägna att byta till ett 

arbete inom offentlig sektor då de förväntar sig få ut en högre tillfredsställelse från 

arbetet i sig. Författarna går så långt som att säga att högre yttre belöningar kan få 

individer som drivs av inre belöningar att tveka inför att tacka ja till ett offentligt arbete. 

Faktorer såsom pengar, säkerhet och arbetstider har påvisats vara obetydliga eller till 

och med ha en negativ effekt i samband med sannolikheten att dessa anställda väljer att 

söka sig till att arbeta inom offentlig sektor (Georgellis, Iossa & Tabvuma 2011).  

 
Den högspecialiserade medarbetaren 
Vidare inom ämnet motivation hos anställda i offentlig sektor uttrycker Hein (2012) att 

det så kallade kunskapssamhället som växt fram under senare tid också skapat rum för 

en ny typ av medarbetare, kunskapsarbetaren (också kallad den högspecialiserade 

medarbetaren). Denna individ beskrivs som högspecialiserad inom sitt yrkesområde, 

vilket innebär att denne antingen skaffat sig en hög grad av akademisk kunskap och 

utbildning eller har en lång arbetslivserfarenhet inom det aktuella yrket. Inom denna 

kategori av medarbetare presenteras omsorgsyrket, varpå sjuksköterskan finns 

representerad. Tidigare har begreppet ‘primadonna’ ibland kopplats till den 

högspecialiserade medarbetaren, varpå författaren nu vill omdefiniera begreppets 

innebörd. Hein (2012) beskriver att denna medarbetare; 

 

“styrs av ett kall och en önskan om att göra skillnad, styrs av starka 

värderingar och ideal, den utåtriktade bekräftelsen i sig är inte motiverande 

utan används för att ge arbetet mening och arbetet är en primär källa till 

tillfredsställelse och identitet.”  

(Hein 2012:199) 

 
Likt Kim och Vandenabeeles (2010) resonemang kring Public Service Motivation och 

deras tillägg av dimensionen självuppoffring, sägs även kunskapsarbetaren ha en stor 

vilja till uppoffring. Denna präglas främst av en vilja att kämpa för det personen tror på 

och att stå fast vid sina värderingar, vilket återspeglas i den energi medarbetaren 

investerar i sitt dagliga arbete (Hein 2012).  
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Vad gäller ledarskap uttrycker Hein att “ledaren kan öka - och minska - sannolikheten 

för att de motivationella tillstånden uppnås” (2012:212). Vidare beskrivs vikten av 

kontinuerlig feedback, både positiv och negativ, likt det resonemang som tidigare förts 

av Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) gällande deras utveckling av den tidigare 

kommunikationsmodellen. Att leda den högspecialiserade medarbetaren präglas av att 

stärka medarbetarens ‘kall’ och samtidigt främja mod, inspiration, passion och 

generositet. Målet är att fungera som en inspirationskälla för medarbetaren genom att 

agera förebild men även genom att låta ‘primadonnan’ vara delaktig i arbetet och kunna 

bidra med bland annat information och problemlösning. Detta indikerar att behovet av 

att känna delaktighet i en grupp som tidigare diskuterats av Nilsson (2016) inte bara 

gäller gentemot kollegor utan även mellan ledare och dess underordnade. Viktigt är 

även att ledaren är närvarande och delar med sig av såväl information som kunskap för 

att utveckla det dagliga arbetet. Samtliga av dessa ledaregenskaper sägs enligt Hein 

(2012) leda till att kunskapsarbetaren känner en ‘kick’ vid utförandet av svåra 

arbetsuppgifter, en tydligare identitet både på och utanför arbetsplatsen samt ett så kallat 

‘flow’ vid utförandet av arbetsuppgifter där denne känner sig engagerad och fullständigt 

koncentrerad.  

 
Vanligt förekommande då sjuksköterskan studeras som en högspecialiserad medarbetare 

är begreppet profession och professionsidentitet. Heggen (2008) identifierar två typer av 

kollektiv professionsidentitet som tydligt ligger i linje med det resonemang som tidigare 

förts i kapitlet. Det första är en intern gruppidentitet som innebär att medlemmarna 

identifierar sig med, samt känner tillhörighet till, den aktuella gruppen (ibid). Detta likt 

Ryan och Decis (2000a) tidigare resonemang kring begreppet tillhörighet. Den andra 

typen är en extern gruppidentitet där medlemmarna känner att de tillhör en kategori som 

skiljer sig från andra grupper i samhället (Heggen 2008). Detta i linje med ovanstående 

definition av den högspecialiserade medarbetaren (Hein 2012). Professionsidentitet är 

idag ett utbrett forskningsområde, men på grund av studiens omfattning har vi valt att 

endast översiktligt presentera detta ämne i koppling till resterande referensram.  
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3.	  Metod	  
  
3.1	  Fenomenologi	  

Grunden till denna studie finns att hitta i det fenomenologiska förhållningssättet 

(Lindgren 1994), vilket innebär att denna metod representerar hur vi lyssnat till våra 

respondenters respektive berättelser. Bogdan och Taylor beskriver att:  

 
“Fenomenologen ser på mänskligt beteende - vad människor säger och gör 

- som en produkt av hur dessa personer tolkar sin omgivning. Uppgiften för 

fenomenologen, och för oss kvalitativa forskare, är att fånga denna 

tolkningsprocess.”  

(Bogdan & Taylor 1975:13f) 
 
Studien avser att undersöka fenomenet hur sjuksköterskor upplever sin nuvarande 

arbetssituation, detta genom att sjuksköterskorna själva får berätta om sina upplevelser. 

I enlighet med tidigare forskares beskrivningar av fenomenologin ansåg vi att det  

fenomenologiska förhållningssättet var lämpligt att använda för studien med hänsyn till 

hur vi ville studera vårt valda fenomen. I vår analys av det empiriska materialet har vi 

utifrån respondenternas individuella berättelser försökt finna gemensamma 

beskrivningar av fenomenet, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är målet med 

fenomenologin. Forskarna menar att fenomenet får förändras och ta sig uttryck i nya 

former men att innehållet, det vill säga essensen, i fenomenet förblir det samma. Denna 

studie har som avsikt att i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) samla subjektiva 

upplevelser för att kunna hitta essensen i vårt valda fenomen.  

 
Andersson (1979) menar att det fenomenologiska synsättet befinner sig nära 

hermeneutiken. I likhet med fenomenologin menar Andersson (1979) att hermeneutiken 

syftar till att göra tolkningar då individer kan ha olika uppfattningar om samma sociala 

fenomen. En skillnad mellan hermeneutiken och fenomenologin är dock att 

hermeneutiken ser sociala fenomen som mycket kontextbundna (ibid). I denna studie är 

en av anledningarna till att vi valt att inte använda oss av hermeneutiken att vi velat 

frångå kontextberoendet. Detta för att till viss del kunna generalisera resultaten till den 

yrkesgrupp som studeras. När forskaren önskar ett lägre kontextberoende är 

fenomenologin ett passande vetenskapligt förhållningssätt att använda (Levin 2006).  
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En viktig grund i hermeneutiken är vidare att inneha och tillämpa sin förförståelse i 

tolkningen (Ödman 2004). I denna studie ville vi istället gå in förutsättningslöst och 

bortse från den förförståelse som vi hade inom ämnet, vilket är ytterligare en 

anledningen till varför vi valt fenomenologi och inte hermeneutik som studiens 

vetenskapliga förhållningssätt.  Ett annat vetenskapligt förhållningssätt som skulle 

kunna tillämpas på studiens syfte är konstruktivismen. Detta förhållningssätt menar att 

all vår kunskap bygger på våra sociala konstruktioner (Alvesson & Sköldberg 2017). 

Konstruktivismen tar inte lika stor hänsyn till subjektiviteten som fenomenologin utan 

fokuserar mer på diskursen (Justesen & Mik-Meyer 2011). I denna studie är 

subjektivitet av större betydelse då vi velat lyfta fram sjuksköterskornas individuella 

berättelser, varav vi ansåg att fenomenologin var lämpligare att använda.  

 
3.2	  Förförståelse	  

När ett fenomenologiskt förhållningssätt används är det av stor vikt att forskaren sätter 

sina förutfattade meningar åt sidan och närmar sig fenomenet öppet och 

förutsättningslöst (Birgerstam 1999; Lindgren 1994). Detta är något som har varit av 

stor vikt i denna studie främst på grund av våra tidigare erfarenheter. Dessa, både 

privata och yrkesmässiga erfarenheter, grundar sig främst i att båda författarna under en 

tid arbetat i olika verksamheter inom vård och omsorg samt hälso- och 

sjukvårdssektorn. I studien har vi som författare avskärmat våra förutfattade meningar 

på två olika sätt. Under intervjusituationerna valde vi att ta en mer passiv roll och låta 

intervjupersonerna styra samtalets inriktning för att undvika att våra personliga tankar 

och förutfattade meningar skulle påverka intervjun. Vi har även låtit respondenternas 

utsagor styra valet av teorier. Detta då vi sökt teorier som speglar de ämnen vilka 

respondenterna berättade om i sina intervjuer, och inte teorier som vi själva ansåg 

passade de områden vi var intresserade av att undersöka.  

 
Bryman och Bell (2013) resonerar kring så kallade okontrollerbara influenser, vilket 

bland annat anses innebära att forskare mycket sällan till fullo kan kontrollera sina 

personliga värderingar. Dessa sägs genomsyra den totala arbetsprocessen från 

forskningsinriktning och metodval till genomförande, analys och tolkning av insamlad 

data (Bryman & Bell 2013). I och med detta vill vi uppmärksamma att personliga 

erfarenheter med stor sannolikhet kan tänkas ha influerat valet av forskningsområde.  
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Vidare drivs en pågående samhällsdebatt med tydligt fokus på anställda, bland annat 

bristen av dessa, inom offentlig sektor och därav kan förutfattade meningar om hur 

situationen ser ut ha skapats redan vid ingången av arbetet. Det är dessa förutfattade 

meningar som vi arbetat med att sätta inom parantes under arbetsprocessen. 
  
3.3	  Forskningsdesign	  

3.3.1	  Induktiv	  ansats	  

Det finns inom samhällsvetenskapen olika uppfattningar om hur teori och praktik 

relateras till varandra (Bryman & Bell 2013). En deduktiv ansats innebär att forskaren 

använder teori för att skapa en eller ett flertal hypoteser vilka sedan bekräftas eller 

förklaras utifrån empiri. Genom att använda en induktiv ansats används istället empiri 

för att förklara teori (ibid). Abduktion utgår från att både det teoretiska och empiriska 

området under arbetets gång förändras, teorin justeras och det empiriska 

användningsområdet utvecklas (Alvesson & Sköldberg 2017). Abduktionen kan därmed 

ses som en arbetsprocess varpå författaren pendlar mellan det empiriska materialet och 

den teoretiska referensramen. Vi ansåg utifrån dessa definitioner att den mest passande 

processen för att uppnå studiens syfte var att genomföra undersökningen induktivt.  

 
Induktion beskrivs enligt Björkqvist (2012) som att “man går från det enskilda till det 

generella” (2012:15), att forskaren utifrån iakttagelse av den objektiva verkligheten ser 

om nuvarande teorier kan utvecklas eller rentav nyskapas. Utgångspunkten för denna 

studie har hittats i praktiken, främst genom den pågående samhällsdebatten gällande 

sjuksköterskans nuvarande arbetssituation. Utifrån detta började vi med att genomföra 

en kort pilotstudie och därefter gav vi oss ut i praktiken för att samla in ett brett spektra 

av information avseende sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö och motivation på 

arbetsplatsen. Efter genomarbetning av den inhämtade datan började vi söka efter 

teorier med relevant koppling till materialet, varpå vi sedan kopplade samman 

informationen för att påbörja en gemensam analys av studiens teoretiska och empiriska 

avsnitt.  
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3.3.2	  Flerfallsstudie	  

Gummesson (2004) uttrycker att fallstudien kan vara både av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär, men att den på grund av sin komplexitet ofta används kvalitativt. Syftet med 

designen är att nå ökad förståelse för det fall som studeras, vilket kan göras inom ramen 

av många olika datainsamlingstekniker (Gummesson 2004). Merriam (1994) presenterar 

fyra grundläggande egenskaper där fallstudier med kvalitativ inriktning utmärkt sig 

som: partikularistiska - med fokus på en viss företeelse, händelse eller person, 

deskriptiva - genererar en omfattande beskrivning av det fenomen som studeras, 

heuristiska - bidrar till att förbättra läsarens förståelse av det fenomen som studeras 

samt induktiva - grundar sig på induktiva resonemang där information framkommer 

under arbetets gång (ibid). I denna studie har vi eftersträvat att fånga samtliga av de 

egenskaper som framhävs hos fallstudien, då vi anser att dessa tydligt ligger i linje med 

undersökningens syfte.  

 
Bryman och Bell (2013) beskriver att fallstudien vanligen fokuserar på en organisation, 

en plats, en person eller en händelse. Vidare uttrycks dock att fallstudieforskning inte 

alltid är begränsad till att endast studera ett specifikt fall. Vanligt är även att göra någon 

typ av jämförelse mellan flera fall inom studiens kontext för att hitta det som sägs vara 

gemensamt för det fenomen som studeras. I och med detta presenteras då 

flerfallsstudien (Bryman & Bell 2013). Vi har i denna studie valt att använda oss av just 

denna design, varpå de olika fallen representeras av de respondenter som deltagit. 

Anledningen till att vi valt att se varje individ som ett unikt fall är för att påvisa vikten 

av de individuella upplevelser som genomsyrar respondenternas utsagor. Detta då det 

tidigare påvisats att upplevelserna kan skilja sig åt och genom att framställa dessa 

individuellt har förhoppningen varit att slutligen kunna tydliggöra det studerade 

fenomenets essens.  

 
3.3.3	  Kvalitativ	  studiedesign	  

Då denna studie avser att öka förståelsen för sjuksköterskornas upplevelser ansåg vi att 

en kvalitativ ansats var lämplig att använda. Detta ligger även i linje med den 

komplexitet som fallstudien enligt ovanstående resonemang sägs innefatta (Gummesson 

2004). Studien har byggts på en kvalitativ ansats utifrån Brymans (1997) beskrivning.  

 



 31 

Enligt Bryman (1997) har den kvalitativa forskningen som roll att kartlägga och 

undersöka aktörernas tolkningar, forskaren kommer nära det subjekt som undersöks och 

samlar in information av djup och riklig art. Repstad (2007) menar att vid kvantitativ 

forskning är de olika faserna i en studie ofta åtskilda, i en kvalitativ forskning kan 

insamlandet av empiri ske samtidigt som problemformuleringen och analysen formas. 

Detta styrker ytterligare vårt val av en kvalitativ metod. Då studien avser att undersöka 

upplevelser uppkom det under insamlingen av data nya infallsvinklar och intressanta 

aspekter som gjorde att det under arbetets gång var viktigt att det fanns en möjlighet att 

kontinuerligt arbeta med att definiera och modifiera problemet. 

 
3.4	  Datainsamling	  

3.4.1	  Pilotstudie	  

Mycket arbete, planering och tankeverksamhet sker redan innan ett projekt inleds. Vid 

studier där forskarna planerar att samla in sitt empiriska material genom intervjuer är 

det viktigt att ha målat upp en tydlig bild i förväg, då det oftast inte är möjligt att gå 

tillbaka, ändra eller göra om intervjuerna i efterhand. I och med detta bör forskaren 

tidigt fokusera till planeringens vad - “att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska 

undersökas” (Kvale & Brinkmann 2009:120). Förstudien går ut på att utveckla en 

grundläggande förståelse för det fenomen som ska studeras och lägger grunden för att 

hitta relevanta teman som kan tänkas leda till betydelsefulla frågeställningar inför en 

kommande intervjusituation (ibid).  

 
Innan vi gav oss ut för att intervjua utförde vi en mindre pilotstudie enligt definitionen 

av Rienecker och Stray Jörgensen (2014), vilket innebär att forskaren exempelvis kan 

genomföra testintervjuer för att se om urvalsgruppen är lämplig för att generera den 

empiri som anses passande för studiens uppbyggnad. I och med detta testades 

intervjuguiden på en respondent från vår urvalsgrupp. Svaren från denna respondent har 

inte använts i det empiriska underlaget, men har däremot gett oss insikt om hur 

intervjuguiden uppfattas för en utomstående. Det har också gjort att vi kunnat bearbeta 

frågorna ytterligare innan vi intervjuade resterande respondenter och ta bort eller 

omformulera frågor som var otydliga eller icke-relevanta för studiens syfte. Vi fick även 

möjlighet att träna på att inte ställa ledande frågor och att avskärma våra personliga 

åsikter och fördomar.  
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Anledningen till att vi valt att utföra en pilotstudie var också för att vi skulle ha 

möjlighet att analysera vår intervjuteknik och kunna förbättra denna innan vi gick ut och 

utförde de inplanerade intervjuerna.   

 
3.4.2	  Intervjuer	  

Det empiriska materialet i denna studie har samlats in genom intervjuer. Syftet med 

denna metod är att utbyta kunskap genom att intervjuaren och respondenten pratar om 

ett tema som båda parter har ett intresse av (Kvale och Brinkman 2009). Intervjuer har 

valts som främsta källa för insamling av data på grund av den djupa och rika 

information som de genererar. Vi ansåg att om vi istället valt att utföra exempelvis 

observationer, hade vi inte till samma grad kunnat ta del av de personliga insikter och 

reflektioner som en intervju kan generera. Vi var i början av studien även intresserade 

av att skapa fokusgrupper. På grund av den rådande situation som återfinns inom hälso- 

och sjukvården var detta inte möjligt, då det inte gick att avvara ett flertal 

sjuksköterskor från avdelningen samtidigt. Kvale och Brinkmann (2009) har tagit fram 

en rad aspekter som sägs representera den kvalitativa forskningsintervjun utifrån ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Dessa inkluderar bland annat att det är intervjuarens 

uppgift att hitta centrala teman och en specifik mening i det som sägs. Intervjun är ofta 

deskriptiv, specifik och grundar sig på en relativt öppen intervjuform där endast vissa 

teman eller kategorier bestämts i förväg. Viktigt är även att under samtalets gång ha en 

stor förståelse för intervjupersonen och det faktum att denne delar med sig i olika 

omfattning beroende på ämnets känslighet (Kvale & Brinkmann 2009). 

 
I utförandet av denna undersökning genomfördes enskilda intervjuer, då de bidrar till 

mer personlig kontakt, möjlighet att diskutera mer privata ämnen samt en minskad risk 

att intervjuobjektet utsätts för grupptryck (Harboe 2013). Det finns även olika typer av 

intervjuformer, däribland den semistrukturerade intervjun. När denna intervjuform 

används har intervjuaren ett antal frågor vilka är formulerade allmänt och lämnar rum 

för uppföljningsfrågor (Merriam 1994). I denna studie har en semistrukturerad 

intervjuform använts där intervjuguiden formats utifrån studiens syfte, att skapa 

förståelse för hur sjuksköterskor på svenska offentliga sjukhus upplever sin nuvarande 

arbetssituation. Utifrån detta har guiden byggts på ett antal ämnen som vidare lyfts 

genom ett fåtal strukturerade frågor.  
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Det har för oss varit viktigt att respondenterna inte begränsats i sina svar och att nya 

intressanta ämnen kunde komma att diskuteras under samtalets gång (Merriam 1994). 

Detta i linje med att skapa en ökad förståelse för den svarandes subjektiva upplevelser 

(Lantz 2013).  

 
I denna studie genomfördes sex stycken intervjuer totalt, då vi sökt intervjuer som 

kräver mycket förberedelser och bearbetning, och därmed genererar en djupare 

förståelse för det aktuella ämnet (Thomsson 2010). Dessa intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan fullständigt skriftligt. Repstad (2007) menar att det inte finns 

något svar på hur många intervjuer som är lämpligt att göra i en kvalitativ studie. Enligt 

forskaren behöver oftast färre intervjuer göras om urvalet av intervjupersonerna är av ett 

mer homogent slag (Repstad 2007). Då denna studie endast avser att undersöka en 

yrkesgrupp som arbetar under liknande arbetsförhållanden, är urvalsgruppen relativt 

homogen. Repstad (2007) menar vidare att det kan vara lagom att bestämma sex till åtta 

intervjuer ursprungligen och sedan utöka antalet om det anses behövligt, vilket är den 

utgångspunkt vi tagit gällande antal intervjuer. Avslutningsvis kan poängteras att även 

om det sägs vara “omöjligt att undvika den mänskliga faktorn i intervjusituationen” 

(Merriam 1994:90), har vi genom att vara medvetna om detta försökt minimera dessa 

effekter genom att lyssna, vara sensitiva, neutrala och icke-dömande inför den 

svarandes åsikter, normer och värderingar (ibid). 

	  
3.4.3	  Utförande	  av	  intervjuer	  

Trost (2010) menar att intervjun skall utföras där det inte finns några åhörare och på en 

plats som gör det möjligt att vara ostörd. Vidare menar författaren att det är viktigt att 

den intervjuade känner sig trygg i den miljö där intervjun utförs. Samtliga respondenter 

föredrog att vi skulle komma till avdelningen och genomföra intervjun på plats i 

koppling till deras arbetspass. Därmed bad vi respondenterna föreslå en tyst och lugn 

plats där eventuella störningsmoment inte kunde påverka intervjun och intervjuerna 

utfördes då i olika typer av mötesrum på avdelningarna. Vår förhoppning var även att 

detta val av lokal skulle få respondenterna att känna sig trygga och hemmastadda och 

därmed vara mer bekväma med intervjusituationen. Vi valde vidare att studiens båda 

författare skulle närvara vid alla intervjuer för att kunna fånga fler nyanser i samtalet 

och jämföra våra tolkningar av respondenternas svar.  
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Trost (2010) menar att det kan vara fördelaktigt att vara två intervjuare om de två 

personerna är samspelta, då det ofta genererar en större informationsmängd och mer 

förståelse än vad intervjun gjort om endast en person hade utfört den. I vår 

semistrukturerade intervjuguide valde vi även att prioritera vissa grundläggande frågor 

som var starkt sammankopplade med vårt syfte samt frågeställningar (se fetmarkerade 

frågor i bilaga 1). Detta för att få ett likartat fokus i alla intervjuer då strukturen på 

intervjun innebar att samtalet kunde ta olika riktningar och fokusera på olika aspekter 

inom de givna temana. 

 
Intervjuerna inleddes med generella frågor om respondenten som person samt 

övergripande frågor om tidigare utbildning och yrkeserfarenhet (se intervjuguide, bilaga 

1). Detta för att bygga upp en lättare stämning och en trygg miljö där respondenten 

kunde känna sig säkrare i att prata mer fritt under senare delar av intervjun (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014). Vi kompletterade denna information i efterhand genom mail 

med en fråga om familjesituation och fritid då vi ville presentera en något tydligare bild 

av de individer vi intervjuat. Efter godkännande av respondenterna valde vi att spela in 

alla våra intervjuer, detta då det enligt Repstad (2007) gör det enklare att få med mer 

specifika nyanser och värdefull information som lätt kan gå förlorad vid andra metoder. 

Samtliga deltagare hade möjlighet att bli intervjuade utan att bli inspelade, detta var 

dock inget som någon av intervjupersonerna valde. För att genomföra ljudupptagning 

under intervjuerna använde vi oss av våra mobiltelefoner. Repstad (2007) menar att 

vissa respondenter kan uppfatta bandspelare eller andra inspelningsapparater som 

hämmande, men då mobiltelefonen i dagsläget är en naturlig del av vardagen glömdes 

den snabbt bort och upplevdes inte som störande och bemöttes heller inte med något 

synligt motstånd av våra respondenter.  

 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i slutet av en intervju kan uppstå en 

stämning som präglas av oro när intervjupersonen undrar vad som senare kommer att 

hända med materialet, detta då respondenten kan ha lämnat mycket djupa och 

känslomässiga berättelser och tankar. För att avsluta intervjuerna valde vi att be 

intervjupersonen själv att kort sammanfatta vad denne ansåg vara de viktigaste teman 

som berörts under intervjun, för att få en tydligare uppfattning av vilka faktorer 

respondenten valt att fokuserat på.  
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Vidare fick den svarande även möjlighet att tillägga kommentarer till de teman som 

diskuterats (jfr Alvesson 2011) för att säkerställa att ingen viktig aspekt skulle frånses. 

Avslutningsvis bytte vi kontaktuppgifter och förklarade att vi under den kommande 

tiden skulle sammanställa intervjun och därefter återkomma med de citat och utdrag 

som vi önskade använda i studien. Detta för att respondenten skulle ha möjlighet att gå 

igenom våra anteckningar och tolkningar samt godkänna materialet innan det sedan 

användes.  

 
3.4.4	  Val	  av	  respondenter	  

Svenning (2003) menar att det i kvalitativa studier inte krävs statiska urval, urvalet är 

oftast selektivt och avser inte att fungera som en miniatyr av populationen. När intervju 

används som metod finns det inga specifika regler för hur urvalet ska utformas, men det 

är vanligt att undersöka hur urvalen brukar göras i liknande studier. I denna studie har 

urvalet av respondenter gjorts genom ett lämplighetsurval då vi genom en personlig 

kontakt fick uppgifter till ett flertal avdelningschefer. Enligt DePoy och Gitlin (1999) 

innebär ett lämplighetsurval att det finns en person i en grupp som forskaren är 

intresserad av att undersöka, vilken kan fungera som en länk mellan forskaren och 

gruppen. Genom denna ingång kan forskaren sedan få tillgång till andra 

gruppmedlemmar (ibid). Efter att vi fått kontaktuppgifter till avdelningscheferna från 

vår första personliga kontakt pratade vi med avdelningscheferna och gav dem två 

kriterier för de personer vi önskade att intervjua: allmänsjuksköterskor samt 

sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet. Det sistnämnda kriteriet valdes främst 

ut av ren nyfikenhet för att vidga intervallet av respondenter. Därefter tog dessa chefer 

fram grupper med tillgängliga respondenter utifrån vilka vi sedan valde ut 

intervjupersoner. Detta gjordes slumpmässigt då det för studiens syfte inte var 

avgörande vilka specifika individer från dessa grupper som valdes ut. På grund av hur 

könsfördelningen ser ut inom yrket i stort blev alla de utvalda respondenterna kvinnor, 

vi anser dock inte att detta påverkar de resultat som studien genererat då studien inte 

avser att göra en jämförelse mellan olika kön inom yrket. Anledningen till att vi valt att 

göra ett lämplighetsurval är då det enligt DePoy och Gitlin (1999) ger forskaren 

möjlighet till att i urvalet välja de individer som har rätt erfarenheter och kunskap i 

koppling till det ämne som studien avser att undersöka.  
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3.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  data	  	  

I denna studie har vi valt att utifrån Szklarskis beskrivning göra en “fenomenologisk 

analys av empirisk data” (2015:137). Denna metod sägs vara lämplig att använda i 

studier där datainsamlingen gjorts i mindre skala och analysprocessen delas här in i fem 

steg. Metodens första steg innefattar en övergripande läsning av materialet där de delar 

av samtalet som inte hör hemma under aktuell frågeställning kan sorteras bort (ibid). 

Denna process valde vi att genomföra direkt efter att en intervju genomförts, oberoende 

av hur stor del av den totala datainsamlingen som hade slutförts, då vi ville ha 

informationen från intervjusituationen färsk i minnet vid första hanteringen. Viktigt att 

poängtera är även att vi i enighet med Kvale och Brinkmann (2009) var noga med att 

redan i förväg bestämma ett gemensamt tillvägagångssätt för att förenkla senare 

hantering av studiens insamlade material. 

 
Efter att ha läst igenom materialet ett flertal gånger gick vi vidare till analysmetodens 

andra steg som innefattar att genom en mer noggrann läsning bryta ner texten till mindre 

delar. Detta för att hitta olika vinklar och se olika meningar med fenomenet och de 

upplevelser som respondenterna beskrivit. Därefter gjordes en mer detaljerad analys av 

dessa delar i ett försök att relatera delarna till varandra. Delar av texten gjordes här om 

till korta, mer precisa berättelser och genom denna sammanslagning kunde 

berättelsernas essens tydligare framträda (Szklarski 2015). I samband med detta valde vi 

även att gå lite utanför metodens ramar genom att notera hur ofta olika begrepp och 

teman förekom i texten, vilket skapade en typ av kvantifiering av kategorierna likt en av 

de metoder som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009). Denna kvantifiering låg 

sedan till grund för vilken information som skulle presenteras inom respektive 

forskningsfråga, då stora delar av materialet sorterades bort. De aspekter som 

respondenterna framhävt mest inkluderades i samtliga berättelser. I slutet av 

datainsamlingen hade vi dessutom sammanställt ett gemensamt dokument där vi skapat 

oss en överblick över vilka begrepp och ämnen som genomgående förekom mest 

frekvent och hur olika begrepp och ämnen var relaterade till varandra. Detta endast för 

vår egen skull för att i ett senare skede kunna göra en jämförelse mellan de olika 

berättelserna.  
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I metodens fjärde steg sätts de utplockade delarna återigen ihop till en sammankopplad 

beskrivning av respondentens upplevelser (Szklarski 2015). Här hade vi chansen att 

göra ytterligare rensningar av upprepningar, irrelevanta textinslag och liknande. 

Slutligen i metodens femte steg gjordes en sista genomgång av de beskrivningar som 

tagits fram. Detta för att hitta centrala teman samt identifiera områden där de olika 

respondenternas berättelser liknade såväl som skilde sig från varandra. Genom att hitta 

de teman som är återkommande i texten kunde vi urskilja berättelsernas mest väsentliga 

delar och därmed även hitta essensen i det fenomen som undersöktes (Szklarski 2015). 

Vi anser att detta tillvägagångssätt gett oss en tydlig struktur och överblick över hur vi i 

studien skulle presentera materialet och vilka aspekter som senare kunde vara 

intressanta att analysera. Det hjälpte oss även under arbetets gång att få en idé av vilka 

teorier som kunde vara av intresse att fördjupa sig i vid ett senare skede.  

 
Fall: En arbetsdag 
I studiens empirikapitel har vi valt att utifrån respondenternas berättelser konstruera fall 

som beskriver en av sjuksköterskans arbetsdagar. Vid utformandet av dessa fall har vi 

inspirerats av ett narrativt historieberättande angreppssätt (Kvale & Brinkmann 2009). 

Detta innebär att respondenternas berättelser har återgivits och strukturerats utifrån de 

huvudpoänger som vi önskat att förmedla (ibid). I linje med detta beskriver Dalen 

(2015) en fallinriktad framställningsform som kan användas då intervjudata presenteras. 

Denna form innebär att delar av det resultat som samlats in genom undersökningen 

presenteras i form av olika fall (ibid). Vilket också ligger i linje med den framställning 

som gjorts. Vi har valt att framställa tre fall som vi anser representerar olika perspektiv 

av hur sjuksköterskan upplever sin arbetssituation. De representativa fallen följer inte ett 

gemensamt tema då den generella uppfattningen och övergripande synen på arbetet är 

olika hos respondenterna. Fallen har sedan återgetts i förkortad form koncentrerade till 

studiens syfte.  

 

Till en början skrev vi ihop ett fall per respondent för att få en tydligare överblick över 

materialet. Därefter valdes de berättelser ut som var tydligast formulerade och 

sammanhängande samt hade tydligast koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Vissa berättelser hade exempelvis stort fokus på den medicinska delen av arbetet och 

valdes då bort eftersom att det inte var denna aspekt vi var ute efter att fånga.  
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Då dessa fall grundar sig i en fråga i intervjuguiden där vi bett respondenterna att 

beskriva ett av sina arbetspass (se bilaga 1) så har den färdiga texten bearbetats väldigt 

lite för att behålla den naturliga återberättningen. Dock har en anpassning av språket 

gjorts på vissa ställen för en ökad förståelse och läsvänlighet. Då vi anser att detta 

material bearbetats likt resterande delar av det empiriska materialet har vi valt att 

placera fallen under rubriken empiri i arbetet, detta även för att undvika presentation av 

ny information i studiens analyskapitel.  

 
3.6	  Kvalitet	  	  

I denna studie har vi, likt resonemanget av Ödman, valt att se begreppet validitet “som 

synonymt med giltighet” (2007:108). Författaren diskuterar bland annat vikten av att 

koppla ihop studiens olika delar och ståndpunkter på ett rationellt sätt samt att arbeta 

med hur dessa delar kan presenteras och framförallt förmedlas tydligt till läsaren. 

Vidare beskriver Larsson (2005) olika validitetskriterier, varpå vi i denna studie valt att 

främst fokusera på diskurskriteriet då detta anses ha stor betydelse för studiens kvalitet. 

Diskurskriteriet handlar om hur studiens argument står sig gentemot tidigare forskning 

inom området samt andra författares uttalanden och konstateringar (Larsson 2005). För 

att kunna uppnå diskurskriteriet har vi kontinuerligt under studiens gång läst tidigare 

forskning inom området. Detta för att kunna stärka varför vår studie är relevant inom 

forskningsområdet och även kunna hitta var i forskningen det funnits kunskapsluckor 

som vår studie skulle kunna fylla. Vidare bör studiens tillförlitlighet tydligt klargöras, 

vilket främst handlar om att de tolkningar som gjorts av materialet ska ses som rimliga 

samt att det utfall som presenteras verkligen representerar det aktuella fenomenets 

essens (Szklarski 2015). Detta har vi tagit hänsyn till genom att tydliggöra tidigare i 

metodkapitlet hur vi har analyserat materialet och på så sätt visat hur vi har gått till väga 

för att tolka materialet och fenomenets essens.  

 
Validitet kan även sägas syfta till att förklara om de olika delarna i studien är förankrade 

med den problemformulering som skapats (Harboe 2013). Svenning (2003) belyser 

ytterligare en fördjupning gällande validiteten. Inre validitet handlar om att studiens 

frågor ställs till rätt grupper av människor. Studien måste innefatta tillräckligt med samt 

rätt indikatorer för att en fråga ska kunna besvaras och rätt mätinstrument måst nyttjas 

på ett korrekt sätt (ibid).  
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För att uppnå en korrekt inre validitet i denna studie har vi under arbetsprocessens gång 

noggrant analyserat de urvalsgrupper och tekniker vi valt, för att säkerställa att de på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt fångat det fenomen vi varit intresserade av att belysa. 

Svenning (2003) menar vidare att för att uppnå en yttre validitet är det essentiellt att vi 

som forskare är medvetna om de begrepp vi använder och hur vi använder dem.  

 
Justesen och Mik-Meyer (2011) nämner även de två begreppen koherens och 

konsistens, vilka är kvalitetskriterier som genomgående är viktiga för alla studier 

oberoende av vilket perspektiv de tar sin utgångspunkt i. Med koherens menas att det 

måste finnas en röd tråd genom arbetet och studiens olika delar ska ha ett logiskt 

sammanhang. Konsistens syftar till att de teorier, begrepp och metoder som tillämpas i 

studien genomgående används på samma sätt. Den här studien tar hänsyn till de två 

begrepp Justesen och Mik-Meyer (2011) belyser i enlighet med Svenning (2003) genom 

att tydliga definitioner gjorts av de begrepp, teorier och metoder som använts. Detta har 

gjorts genom upprättandet av en begreppslista samt i teori- och metodavsnitt, med 

anledning att förklara för läsaren hur och varför dessa använts. I fall där det finns olika 

beskrivningar av en social verklighet är det av yttersta vikt för forskaren att presentera 

en beskrivning som uppfattas som trovärdig, då detta utgör en grund för om 

beskrivningen accepteras av andra personer (Bryman & Bell 2013). För att en trovärdig 

beskrivning skulle kunna presenteras har intervjupersonerna i denna studie fått 

möjlighet att ta del av studien och ge kommentarer och anmärkningar för att eventuella 

felaktigheter skulle kunna rättas.  

 
Vidare menar Lantz (2013) att vid en intervju av en öppnare karaktär finns det en risk 

att intervjuaren tolkar det som intervjupersonen säger utifrån sina egna erfarenheter, 

istället för att söka förståelse för intervjupersonens sammanhang. Det är ett problem av 

stor relevans för denna studie och har tagits hänsyn till genom att vi innan intervjuerna 

har arbetat med att utforma öppna och icke-ledande frågor och uppmärksammat våra 

egna erfarenheter och uppfattningar. Detta för att undvika att de omedvetet eller 

medvetet påverkat tillförlitligheten i den data som intervjuerna avsett att inhämta. 

Vidare bör påpekas att vi tidigare inte har gjort professionella intervjuer. Vi utförde  

dock, som tidigare diskuterats, en pilotstudie innan vi gick ut och genomförde övriga 

intervjuer. Detta kan ha ökat kvaliteten gällande både innehållet i frågorna samt vårt sätt 

att uttrycka oss i intervjusituationen.  
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3.6.1	  Generaliserbarhet	  	  

I denna studie anser vi att det till viss mån är möjligt att generalisera och applicera 

resultaten på yrkesgruppen sjuksköterskor inom offentlig hälso- och sjukvård inom 

samma region, då ett flertal avdelningar kan tänkas ha liknande arbetsprocesser och 

psykosocial arbetsmiljö. Således borde resultaten kunna användas för vägledning även i 

liknande situationer. Detta går i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av 

analytisk generalisering, vilket innebär att forskaren gör en bedömning huruvida de 

resultat som framkommit i studien kan användas som hjälp i andra situationer. 

Generaliseringen innebär att forskaren analyserar de olika situationerna med 

utgångspunkt i situationens karaktär. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att 

begreppet livsvärld inom det fenomenologiska perspektivet inte är ett fullständigt 

individuellt fenomen utan kan belysa en mer kollektiv uppfattning. Således skulle de 

resultat vi fått utifrån våra intervjuer kunna ge en bild som berör en större grupp än 

endast de respondenter som intervjuats. De resultat som framkommer kan ses som en 

allmän kunskap vilken är närvarande i den grupp som respondenten befinner sig i. 

Således kan denna studie, trots att endast en mindre del av populationen är utvald, 

belysa en mer generell syn angående hur arbetsplatsen fungerar rörande psykosocial 

arbetsmiljö samt faktorer som påverkar sjuksköterskornas motivation. I detta 

sammanhang vill vi dock tydligt klargöra att resultaten inte kommer att generaliseras i 

dess klassiska bemärkelse, utan betoning ligger vid att dessa resultat kan komma att 

användas som vägledning i liknande sammanhang.  

 
3.7	  Etiska	  aspekter	  	  

Vid forskning som innefattar mänskligt deltagande är det av stor vikt att hela tiden ha 

människans rättigheter och friheter i åtanke, samtidigt som människan alltid ska sättas 

före vetenskapliga behov (Codex 2018). För att skapa en rättvis miljö för samtliga parter 

som varit inblandade i studien valde vi att utgå från de etiska riktlinjerna 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet så 

som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) samt Bryman och Bell (2013). De går 

kortfattat ut på att berörda personer ska ha full information om studiens 

tillvägagångssätt och syfte, deltagande ska vara helt och hållet frivilligt, informationen 

får endast användas för forskningsändamålet och uppgifter kring deltagande ska 

hanteras med största möjliga konfidentialitet (Bryman och Bell 2013).  
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Viktigt är alltså att göra intervjuobjekten delaktiga i den mån att de får utförlig 

information och därmed kan ge fullständigt samtycke i och med sitt deltagande i studien 

(Bryman & Bell 2013). Detta gör att samtliga personer kan medverka i den omfattning 

de känner sig bekväma med, samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång om detta anses nödvändigt (ibid). Vi har innan varje intervju påbörjats 

gått igenom hur informationen som respondenterna lämnat hanteras och vilka 

möjligheter samt rättigheter respondenten haft gällande sitt deltagande. Vi har även varit 

tydliga med att all information senare kom att presenteras under fiktiva namn samt låtit 

alla respondenter gå igenom sin del av det empiriska materialet för att ge godkännande 

åt samtliga citat och utdrag. 

 
Utöver detta anser vi att hantering av data varit en viktig etisk aspekt då vi arbetat med 

insamling och användning av empiri som involverar människor. Det är exempelvis 

viktigt att information alltid bevaras och hanteras så att tredje part inte kan komma i 

kontakt med, eller i besittning av denna (Rienecker & Jörgensen 2014). Vidare har vi 

under arbetets gång tagit hänsyn till tre grundläggande frågor vid en intervjusituation, 

framtagna av Eriksson och Månson (1991). Den första aspekten handlar om vem vi 

frågar, då vi använt oss av respondenter som är svåra att identifiera vid anonymitet samt 

personer som inte uppfattas tjäna någonting på att inte svara sanningsenligt under 

intervjutillfället. Nästa steg handlar om vad vi frågar, då det är viktigt att inte inkräkta i 

respondenternas privatliv genom känsliga frågor, samt att i förväg se potentiella risker 

med studien och i så stor mån som möjligt minska potentiella effekter för den svarande 

(ibid). Vi klargjorde även i förväg de teman som översiktligt skulle diskuteras under 

intervjun, för att undvika att respondenten skulle känna sig trängd eller bli ställd under 

samtalets gång. Slutligen menar Eriksson och Månson (1991) att det viktigt att tänka på 

hur vi frågar, för att se till att visa vårt eget engagemang samt gå in med rätt attityd och 

inställning gentemot studien som helhet. 

 
3.8	  Källkritik	  

Vad gäller synen på källkritik har Thurén (2013) tagit fram de fyra kriterierna äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Dessa inkluderar kortfattat att källan ska 

vara äkta och ärlig i sitt ursprung, tidsmässigt aktuell, en förstahandskälla oberoende av 

andra källor samt vara sanningsenlig och verklighetstrogen.  
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Vidare beskriver Rienecker och Jörgensen att källorna måste “prövas mot det som man 

ska använda dem till” (2014:174) samt att faktorer så som källans trovärdighet, 

objektivitet, författarens roll inom området samt förhållandet till andra källor inom 

ämnet bör uppmärksammas. Viktigt är även att noggrant försöka skilja mellan vad som 

är författarens åsikter eller förklaringar och vad som är fakta (Svenning 2003). Därefter 

bör fokus läggas vid att ta reda på var informationen ursprungligen kommer ifrån, varför 

någon vill förmedla just detta samt vilket tidsperspektiv som ligger till grund för det 

som sägs. Då vi även använt oss av internetkällor under arbetets gång bör nämnas att 

dessa, enligt Svenning (2003), kan vara svårare att bedöma källkritiskt. Här har vi i 

enlighet med forskarens syn, dels gjort en bedömning av trovärdigheten utifrån den 

författare eller organisation som står bakom texten och dels jämfört med andra källor för 

att se om dessa uttrycker sig på liknande sätt. Finns ingen författare tillgänglig alls bör 

det konstateras att texten inte är trovärdig (ibid).  

 
I denna studie har teoriinsamling främst gjorts genom Linköpings universitets databaser 

och bibliotek, då vi anser att dessa källor använder sig av noggrann granskning av 

material samt inger trovärdighet. Det finns dock alltid en risk för tolkningsfel och 

snedvridna uppfattningar vid användning av litteratur (Svenning 2003). Därmed har vi 

till stor del använt oss av källor vi varit i kontakt med tidigare. Detta innebär exempelvis 

artiklar från tidskrifter vi känner igen samt böcker som antingen använts som tidigare 

kurslitteratur eller som skrivits av aktuella, välciterade författare som ofta refereras till i 

andra källor inom området. Vi har dock under studiens gång varit medvetna om att 

citeringar inte är en garanti för att forskningen håller hög kvalitet. Vi har trots detta valt 

att till viss del använda detta tillvägagångssätt för att få någon typ av indikation gällande 

vilka forskare som varit framstående inom de olika områden som studien avsett att 

undersöka.  

 
I de intervjuer som genomförts kan källkritiken dock ses som mer svårhanterlig, då det 

exempelvis kan vara svårt att bekräfta om respondenterna faktiskt säger vad de menar 

och menar vad de säger. I ett försök att hantera detta valde vi att träffa samtliga 

respondenter personligen, då vi ansåg att detta skulle hjälpa oss att måla upp en mer 

rättvis bild av vad den svarande uttryckt. Personlig kontakt har gjort att vi kunnat tolka 

respondentens kroppsspråk, enklare tydliggöra dennes tankar samt övergripande minska 

potentiella tolkningsfel i vår informationsinsamling.  
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Enligt Eriksson och Månson (1991) finns dessutom alltid en risk att respondenten 

undanhåller information som de inte vill att vi som författare ska ta del av. Detta kan 

bero på att svaranden känner sig pressad eller att det finns en risk för konsekvenser om 

han eller hon uttrycker sig och svarar på ett visst sätt, vilket är faktorer som varit svåra 

för oss som författare att påverka (Eriksson och Månson 1991).  

 
Vidare menar Alvesson (2011) att en intervjuperson beter sig olika beroende på 

situationen, och det kan vara svårt att i en specifik situation få en bild av hur 

intervjupersonen tänker, känner eller handlar i andra situationer. Forskaren menar att en 

person tar olika roller beroende på vem han eller hon blir intervjuad av. Det är då viktigt 

att som forskare bilda sig en kritisk bild av hur specifika situationer som uppkommer i 

den rådande intervjusituationen kan sammankopplas med hur intervjupersonen beter sig 

i andra situationer (Alvesson 2011). Då studien ämnat att undersöka hur 

intervjupersonen uppfattar sin arbetssituation, och då intervjun genomförts på 

arbetsplatsen, finns det en stor chans att intervjupersonen gett en tydlig bild av hur 

denne agerar i den specifika situation som studien avsett att undersöka. Vi måste dock ta 

i beaktning att intervjun kan ha gett en bild där en del av intervjupersonens tankar och 

känslor som skulle kunnat vara intressanta för studiens resultat, inte framkommit på 

grund av att de inte varit kopplade till den specifika situation som respondenten befunnit 

sig i under intervjun.  

 
Vad gäller de kontakter vi har inom hälso- och sjukvårdssektorn sedan tidigare så har vi 

gjort ett aktivt val att inte genomföra någon av studiens sex intervjuer med just dessa. 

Trots att det kunde gett möjlighet till ett bekvämt och mer djupgående samtal så ansåg 

vi att risken för att tidigare relation och erfarenheter kunde tänkas påverka samtalets 

inriktning och utveckling var allt för stor. Som intervjuare är det lätt att på många sätt 

bli påverkad och vi ville inte riskera att i någon grad tappa fokus på aktuella 

frågeställningar eller studiens grundläggande syfte; att skapa förståelse för hur 

sjuksköterskor på svenska offentliga sjukhus upplever sin nuvarande arbetssituation.  
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4.	  Empiri	  
	  
4.1	  Presentation	  av	  empirins	  upplägg	  

I denna del av studien har målet varit att skapa empirinärhet genom att framhäva 

respondenternas egna upplevelser och berättelser vid redovisning av empirimaterialet. 

Vi kommer att presentera en helhetsbild av vårt valda fenomen, genom personporträtt 

och detaljerade beskrivningar av respondenternas unika berättelser. Detta genom ett 

antal fallbeskrivningar samt kortare citeringar och uttryck (Nylén 2005). Texten 

kommer att inledas med totalt tre utvalda fallbeskrivningar utifrån en fallinriktad 

presentationsform (Dalen 2015) så som tidigare beskrivits i studiens metodkapitel. 

Vidare kommer övrig text att presenteras utifrån den tematisering som beskrivits i 

metodkapitlet, vilket innebär att vi utifrån studiens frågeställningar skapat rubriker. Den 

empiri som presenteras i kapitlet har tagits fram genom en fenomenologisk analys av 

det transkriberade intervjumaterialet. För att stärka att informationen från 

respondenterna behandlas så konfidentiellt som möjligt har vi valt att presentera de 

medverkande respondenterna under fiktiva namn. 
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4.2	  Fall:	  En	  arbetsdag	  

Anna 
Vi har haft jättemycket sjukdom den senaste tiden på avdelningen, så just den här dagen 
kanske inte var min bästa dag på jobbet. Jag visste om att jag skulle utföra en undersökning 
själv på morgonen, som vi brukar vara två personer på. Detta visste jag om redan innan 
helgen, för det hade jag fått sms om, så det var jag inställd på. Så jag drog igång direkt på 
morgonen, jag ville inte sitta så länge på morgonmötet för jag ville vara förberedd eftersom 
jag skulle utföra undersökningen själv. Det gick bra ändå, och min kollega kom lite tidigare 
än förväntat och hjälpte till, så det var ju positivt. Sen hade jag och min kollega två 
undersökningar till, men eftersom det var sjukdom på avdelningen så fick en annan kollega 
hjälpa till på en annan enhet och då fick jag ta hennes patienter på eftermiddagen, ihop med 
min kollega som också tog några patienter. Detta innebar att vi fick ta bort en annan 
arbetsuppgift, jag skulle ha granskat undersökningar idag och det fick jag ju ta bort 
eftersom vi var tvungna att ta de patienter som var bokade. Det är ju inget att göra åt och 
jag förstår ju att det måste bortprioriteras, jag är inte stressad för det nu, men det är klart att 
det inte är så positivt. Senare på dagen kom en kollega och sa att det var en patient som 
behövde hjälp och det gällde ett besök som tar minst 40 minuter, så då bad jag en kollega ta 
två telefontider som var kvar då, vilket hon inte ville då hon tyckte att hon hade tillräckligt 
att göra. Det gillade jag inte, jag blev lite irriterad. De telefontiderna var inte mina heller, 
men jag hade fått dem tilldelade från en annan kollega. Så det handlar om att man ställer 
upp för varandra för att allt ska flyta på såna här dagar. En vanlig dag på jobbet blir det 
aldrig såhär, men när det är mycket pusslande är det viktigt att alla ställer upp. Till slut 
löste sig dock allt bra ändå.  
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Ida 
Det är ju lite svårt [att beskriva en arbetsdag] som sagt eftersom vi inte har en sån typisk 
dag, men jag ska försöka. Jag kommer hit och då vet jag inte var jag ska vara eller vilket 
team jag ska tillhöra. Det får jag veta när jag kommer hit och blir uppropad. Då ser jag 
vilka kollegor [läkare, undersköterskor och sjuksköterskor] som jobbar i de andra teamen 
och vilka som jobbar med mig. Sen går man till sin arbetsplats, sin dator och har en 
uppstart med sina teammedlemmar och pratar; hur mår vi? Är allt bra? Är det någon som 
inte mår bra? Det brukar jag kolla, för att se om det är någon som kanske varit med om 
något jättejobbigt och då vet vi att då tar vi det lite lugnt med dig idag. Sen planerar man 
upp sitt arbete; hur ofta ska vi stämma av och hur ska vi göra? Det är viktigt att alla är med 
på planeringen kring patienter och var vi ska lägga patienterna. Sen börjar man att jobba, då 
tar man emot patienter, prioriterar och tar prover och såna saker. Sen löper ju passet på så 
oftast. Man stämmer av, ser vad planen är för alla patienter. Det kan hända att man får 
någon akut sjuk helt plötsligt, då får man ta hand om den. [...] Då blir man ju helt fast inne 
hos den patienten och alla de andra som också är sjuka får man helt släppa för jag kan inte 
vara där just nu. Sen kommer man ut, kanske två timmar senare, och då är det bara att 
hoppas på att ens kollegor har tagit hand om dem om de har behövt hjälp. Det har 
kollegorna gjort, oftast.  

 

Maria 
Våra pass är ofta uppbyggda som så att om jag har jobbat på kvällen så jobbar jag även på 
dagen [efter]. När jag vaknar på morgonen så vet jag vilket läge det var på avdelningen när 
jag gick hem, hur många utlokaliserade patienter som låg inne [patienter som är placerade 
på en annan avdelning än den där de egentligen bör vara inlagda för att få rätt vård], hur 
många övriga patienter som vi hade och jag vet också vilka som är planerade att läggas in. 
Så ibland kan ju det bli en stress som startar redan hemma, innan jag kommer till jobbet… 
Idag började vi dagen med ett morgonmöte där vi delade in vilka sjuksköterskor och 
undersköterskor som skulle jobba ihop, i vilka moduler och också vilket patientflöde in vi 
skulle ha under dagen och hur det skulle fördelas, så att det blev jämt. Idag blev jag 
inbeordrad, eller erbjuden att jobba trots att jag skulle vara ledig, men jag fick jobba på 
grund av sjukdom. I vanliga fall är vi två sjuksköterskor i varje modul, men jag fick vara 
ensam sjuksköterska, vilket betyder att jag vårdar lika många patienter som vanligen är 
fördelat på två, det fick jag ta ensam idag. Så jag åt [lunch] vid klockan 14.00 idag till 
exempel. Man hinner inte lyssna på patienterna, när man går in till dem och gör insatser så 
är det mest “ja stackare, har du ont? Ja men ta den här tabletten så blir det bättre, jag 
kommer tillbaka senare” och så springer man till nästa rum, startar en behandling och så är 
det en patient som säger “du, jag mår väldigt illa”... Tillslut blir man irriterad för det är 
bara mer och mer jobb som blossar upp, jag drar mig nästan för att knacka på en dörr för 
jag vet att jag kommer att fastna där, och det kommer vara det här och det här problemet 
där… Man springer ju som en tätting hela tiden, för att inte gå in på behandlingsspecifika 
saker. Idag har jag som sagt jobbat själv och haft dubbelt så många patienter som övriga 
som har jobbat.  
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4.3	  Eva	  

Eva är 40-50 år gammal och har 19 års yrkeserfarenhet. Hon är allmänsjuksköterska 

med specialisering på sin aktuella avdelning. Eva är gift och har två barn, och ägnar en 

stor del av sin fritid åt ridning och hästar.  
  
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
Eva inleder med att säga att hon är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. Hon berättar 

att de på hennes avdelning har ett öppet klimat och har roligt tillsammans kollegor 

emellan. Eva menar vidare att det öppna arbetsklimatet och hennes kollegor är en stor 

bidragande faktor till hur hon trivs på arbetsplatsen. På hennes avdelning arbetar de 

anställda mycket i olika arbetskonstellationer, vilket hon tycker bidrar till att 

arbetsgruppen blir sammansvetsad och att kollegorna lär känna varandra samt lär sig hur 

alla fungerar i olika arbetssituationer. Eva tycker att arbetsklimatet bland kollegorna 

skapar en känsla av att ge och ta, och att alla ställer upp för varandra. På arbetsplatsen 

sitter även alla yrkeskategorier i samma lokaler vilket Eva upplever bidrar till att 

samarbetet förbättras mellan de olika yrkeskategorierna. Trots att Eva överlag är nöjd 

med sin arbetssituation har hon uppmärksammat att arbetstiderna varit en faktor som har 

påverkat denna tillfredsställelse negativt. 

  
“Kvällar och helger går väl an men nätter tycker jag är jättejobbigt. [...] 

Magen pallar inte riktigt att ställa om, hur man ska äta på nätterna, när 

man ska vara vaken och… ja, det är nog det jobbigaste egentligen, och sen 

omställningen självklart att man ska jobba natt och sen helt plötsligt så ska 

man gå in och jobba dag något dygn senare. Aldrig någon jämn rytm.” 
  
Upplevelse av ledarskap och kommunikation 
Eva berättar också om sin chef under intervjun. Evas chef frågar aktivt vid varje 

utvecklingssamtal om det är något specifikt som Eva känner att hon vill göra för att 

utvecklas. Detta ger Eva och de andra sjuksköterskorna på avdelningen en möjlighet att 

under året ha en plan för hur de ska utvecklas. Eva berättar också om att hennes chef är 

mycket involverad i arbetet på avdelningen. 
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“Chefen har ju en stor roll tycker jag, hon ser mycket och hon kan mycket 

överlag om organisationer. Hon kan ju arbetet och hon vet hur de 

[patienterna] här uppe funkar. Hon ser patienten i centrum, hon försöker 

alltid göra så att det blir bra för både patienten och oss. Så hon har ju en 

viktig roll absolut. [...] Är det någon som är sjuk så hoppar hon oftast in 

själv och gör sakerna.” 
  
Kommunikationen på avdelningen är något som Eva tycker både är en positiv och 

negativ faktor. Eva pratar mycket om kommunikationen inom yrkesgruppen men även 

mellan olika yrkesgrupper. Å ena sidan upplever Eva att det finns en öppen 

kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna. Hon upplever att det är en trygghet att 

det finns möjlighet att fråga eller påpeka något både till sina kollegor, men även till 

andra yrkesgrupper såsom sekreterare eller läkare. Trots att kommunikationen ofta 

fungerar bra mellan yrkesgrupperna upplever Eva å andra sidan ändå att 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare kan vara svår. Hon nämner att det 

ofta beror på att läkarna har mycket att göra och att detta går ut över hennes eget arbete. 

Eva upplever att hon ofta måste ‘störa’ läkarna och påminna dem om att de ska utföra 

en uppgift tillsammans, men menar att läkarna efter att ha suckat ändå hjälper till.  

  
Motivation i arbetet 

“Motivationen är mycket vad man får tillbaka, också vad man får tillbaka 

av patienter, att man känner att man gör nytta. Självklart. Man är ju här för 

dem, så det är en stor motivation att känna att man har gjort nytta när man 

går hem.” 

 
Eva menar att förutom att göra skillnad så är det viktigt att ha utvecklingsmöjligheter i 

arbetet. Hon upplever att det finns möjlighet att i samråd med chefen kunna lägga upp 

en plan för hur hon kan utvecklas. Eva berättar dock att det viktigaste för henne är att 

hon vet om att den möjligheten finns.  

  
“Det är ju viktigt. Jätteviktigt. Bara vetskapen om att det finns tror jag är 

viktigt, för mig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man utnyttjar 

det, så känner nog jag. Jag vet att om jag skulle vilja så får jag.” 
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Eva berättar också att de på hennes avdelning arbetar med flextid.  Hon upplever att 

denna ‘frihet under ansvar’ ökat hennes motivation och beskriver att detta arbetssätt har 

stor påverkan då hon i större mån kan styra och planera sin vardag. Eva upplever dock 

att det finns vissa faktorer i arbetet som påverkar motivationen negativt, vilket bland 

annat är lönen. Hon menar att det tyvärr inte finns något de kan göra åt detta, men att 

hon tillsammans med de andra sjuksköterskorna ändå kämpar för att få igenom en 

förändring. 

	  
4.4	  Anna	  

Anna är 30-40 år gammal och har 10 års yrkeserfarenhet. Hon är allmänsjuksköterska 

med specialisering på sin aktuella arbetsplats. Anna har en sambo och tre barn och 

spenderar sin fritid med att umgås med sin familj, vara i stallet och i skärgården.  

 
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
Anna börjar med att berätta om hur arbetssituationen ser ut på avdelningen. Hon tycker 

att det är viktigt att ha roligt på arbetsplatsen, samt att känna att hon fyller en funktion 

och gör något viktigt under arbetspassens gång. Anna upplever att alla på hennes 

arbetsplats hjälps åt, diskuterar tillsammans i ett öppet klimat samt att det hon säger tas 

på allvar. Varje morgon hålls möten för att lyfta viktiga frågor samt för att stämma av 

inför dagens kommande arbete. Vidare berättar Anna att hon är nöjd med samarbetet 

mellan kollegorna på avdelningen, de har valt att skapa bredd på arbetsplatsen genom 

att lära sig att fylla samtliga positioner för att kunna hjälpa och täcka upp för varandra. 

Hon upplever vidare avdelningen som en ‘vuxen’ arbetsplats där alla tar sitt ansvar och 

där man inte behöver tjata på varandra för att jobbet ska bli gjort. På avdelningen ställer 

alla upp för varandra. Anna upplever dock att detta kan vara både positivt och negativt. 

Ibland kan hon få dåligt samvete om hon till exempel är sjuk då det drabbar hennes 

kollegor, men Anna menar ändå att det positiva i att vara ett starkt team överväger den 

känslan. 

 
Det finns dock vissa aspekter i Annas arbetssituation som hon upplever som mindre 

positiva. Anna påpekar att hennes mående påverkas negativt av att hon ibland känt att 

hon endast är en ‘prick på schemaraden’.  



 51 

Hon upplever att det inte spelar någon roll hur länge en person har  arbetat eller hur stor 

erfarenhet den personen har inom sitt område, denne ses endast som någon som ska 

fylla en position.  

    
Upplevelse av ledarskap och kommunikation  
Anna upplever att hon blir hörd av sin chef. Även om inte alla önskemål är möjliga att 

genomföra så menar hon att chefen alltid försöker bemöta medarbetaren och lyssna på 

dennes önskemål. Anna beskriver en situation som nyligen uppstått på avdelningen där 

en kollega fått möjlighet av chefen att gå ner i arbetstid för att kunna läsa en kurs på 

sidan av. Anna upplever även att kommunikation mellan sjuksköterskegruppen och den 

närmsta chefen fungerar bra, Annas chef berättar för sjuksköterskorna på avdelningen 

om vad som diskuteras på ledningsmöten så att hela arbetsgruppen blir involverad. 

 
Samtidigt som kommunikation med den närmsta chefen fungerar bra anser Anna att 

kommunikationen med ledning på högre instanser är bristfällig.  Anna upplever det som 

att de högre instanserna inom organisationen inte ser hur mycket sjuksköterskorna 

arbetar och stressar. Hon upplever att det är svårt som sjuksköterska att förmedla hur 

tufft det är, de högre cheferna ser det inte själva och gör ingenting åt situationen.  

    
Motivation i arbetet 

“[Det bästa, viktigaste] med jobbet? Alltså det är ju att det är så himla 

intressant och det är ju intressant i många vinklar. Både att man har många 

möten med människor…men för mig är det ju mycket liksom, jag är ju 

intresserad av kroppen…den medicinska biten är ju intressant för mig.” 

  
För att motiveras i sitt arbete menar Anna att det är viktigt att man som sjuksköterska 

känner sig värdefull och att återkoppling från chefer och kollegor är en bidragande 

faktor till den känslan. Anna påpekar dock att hon inte upplever att det är ett ‘kall’ för 

henne att vara sjuksköterska. Vidare pratar hon också om vikten av att utvecklas i 

arbetet. 

  
“Det är nog utvecklingen som motiverar mig mest ändå. Att få någon form 

av tillfredsställelse och att man lär sig nya saker, att hela tiden komma 

vidare på något sätt.” 
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Anna motiveras av att själv kunna driva sin personliga utveckling framåt och ger ett 

tydligt exempel på hur hon gjort detta genom att ta över en tidigare läkaruppgift. Genom 

detta initiativ lyckades hon inte bara främja sin personliga utveckling, utan även bidra 

till avdelningen i stort. Anna berättar även om negativa aspekter som påverkat hennes 

motivation, bland annat en gång då Anna upplevde att hon inte fick tillräckligt med stöd 

från sin chef. 

    
“Jag var sjuk en gång, lite mer allvarligt sjuk, och då kände jag att jag inte 

fick stöd från min närmsta chef alls. Och om man inte ens kan få förståelse i 

det, då förlorar man ju på något sätt motivationen till att alltid ställa upp. 

När man får böja sig ganska mycket mot vad man vill så är det ju viktigt att 

man får något i gengäld, att man hela tiden ger och tar. [...] Självklart 

påverkar det även synen på arbetsplatsen, att man inte känner sig 

värdefull.” 

 
Ytterligare en faktor som Anna upplever minskar motivationen är den ojämna 

lönefördelningen. Hon menar att trots att många har arbetat länge och har ansvar för att 

examinera studenter på universitetet eller introducera nya sjuksköterskor har de 

nyexaminerade sjuksköterskorna nästan högre lön, vilket Anna upplever bidrar till en 

känsla av frustration. 

 
4.5	  Sofie	  	  

Sofie är 20-30 år gammal och har fem års yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska. 

Sofie är singel och har inga barn, på fritiden gillar hon att träna och vara ute i naturen.   

  
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
Sofie inleder med att berätta om hur kollegorna påverkar hennes arbetssituation positivt. 

I nuläget beskrivs att hennes kollegor även är hennes vänner och att det är en styrka för 

arbetsgruppen. Hon upplever att det är en trygghet att inte bara vara kollegor utan även 

ha en relation som sträcker sig utanför arbetsrollen. Sofie upplever det som att 

kollegorna ser varandra och om någon på avdelningen har en dålig dag är det alltid 

någon som uppmärksammar detta och frågar hur den personen mår. På Sofies avdelning 

arbetar personalen i skiftande konstellationer, men hon upplever att hon ändå har 

möjlighet att skapa fina arbetsrelationer.  
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Sofie upplever att styrkan i detta arbetssätt blir att hon hela tiden får ta del av olika 

synvinklar och därmed ständigt kan utveckla sina kunskaper och sitt sätt att arbeta. Det 

finns även aspekter i arbetssituationen som Sofie anser påverkar henne negativt, en 

sådan är att behöva behandla utlokaliserade patienter. 

 
“Under de senaste månaderna skulle jag vilja säga att utlokaliseringen av 

patienter har havererat fullständigt. Utlokalisering sker numera direkt från 

akutmottagning till fel klinik så att säga, vilket gör att dessa patienter inte 

är stabila, de är akut sjuka och dåliga. Det blir en stor påfrestning att känna 

att man ska ta hand om det. [...] Det är ju ganska nedslående att komma till 

jobbet och inse att vi har fler utlokaliserade patienter än vad vi har vårt 

egna patientklientel inne på avdelningen. [...] Det gör att jag känner mig 

maktlös och jag kan känna en sorg över att det har fått gå så långt. Det är 

inte optimalt varken för personal eller patienter att utlokaliseringen är så 

hög och att det nu blivit rutin istället för undantag.” 

 
Utlokaliseringen leder även till att Sofie känner att hon inte har möjlighet att utnyttja sin 

fulla kompetens då hon alltför ofta möts av ett patientklientel som inte stämmer överens 

med det hon från början valt att arbeta med. Sofie upplever också att arbetet med 

utlokaliserade patienter leder till att hon känner sig mycket tröttare och att det nästan 

känns som att hon är ny på jobbet hela tiden. Detta då hon upplever att hon inte har 

samma rutin på arbetet med de utlokaliserade patienterna.  
  
Upplevelse av ledarskap och kommunikation 
Sofie berättar om kommunikationen mellan ledning och medarbetare, då hon upplever 

att den till stor del är bristfällig. Sofie berättar att på grund av att ett antal medarbetare 

alltid behöver vara på plats på avdelningen kan de gå miste om information från chefen. 
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”…ja, alla kan liksom inte gå ifrån vårdlaget och då blir det ju alltid någon 

som aldrig får höra förstahandsinformation från chefen, som alltid får höra 

det i efterhand från sina kollegor. Då kan informationen ha blivit förvrängd 

eller tolkats fel på vägen eller så får man titta på en powerpoint i efterhand 

och då är det också svårt att förstå ‘jaha, men vad menas med den här 

bilden?’ när man inte hört hur diskussionen gick samtidigt som den visades. 

Så det är en jättestor utmaning i det här arbetet känner jag...att alla aldrig 

kan få förstahandsinformationen till sig samtidigt.” 
  
Motivation i arbetet 
Sofie menar att hon trivs med den patientgrupp hon vårdar på avdelningen men även att 

kollegorna spelar stor roll för att hon ska trivas på arbetsplatsen. Hon berättar att hon 

känner sig motiverad när hennes kollegor visar uppskattning och säger att hon gör ett 

bra jobb. 
  

“... jag tycker ju jättemycket om mina kollegor och jag tycker jättemycket 

om det patientklientel som jag har valt att jobba med och det är ju mycket 

det som gör att jag väljer att stanna, för att det betyder jättemycket för 

mig.” 

  
Sofie upplever att hon finner motivation i att känna att hon gör skillnad för människor i 

sitt arbete. Hon berättar vidare att oavsett hur arbetsdagen ser ut så kan hon alltid gå 

hem och känna att hon har gjort skillnad för en människa och menar att den känslan av 

stolthet är jätteviktig för att trivas. Sofie berättar också att det ‘bästa betyget’ hon som 

sjuksköterska kan få är att patienten berättar för henne att denne är nöjd och känner sig 

trygg med hennes arbete. Det är även viktigt för Sofie att känna att hon får utvecklas. 

Sofie trycker i detta sammanhang på det faktum att utveckling inte bara är positivt för 

den enskilda medarbetaren. Hon upplever det även som roligt att hjälpa sina kollegor att 

lära sig nya saker och att hålla kollegorna uppdaterade på olika kunskapsområden. Hon 

upplever att hennes motivation inte bara ligger i att bidra till det dagliga arbetet, utan 

även till det kontinuerliga förbättringsarbete som hela tiden måste ske för avdelningen i 

sin helhet. Dock upplever Sofie att det rådande bemanningsproblemet ibland står i 

vägen för avsedda utvecklingsområden på avdelningen. 
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“Det är inte alltid så bra bemannat, så även om viljan och intentionen finns 

att släppa iväg oss på kompetensutveckling så är det inte alltid det går. Den 

praktiska vården måste ju alltid gå först liksom. Men jag upplever ändå att 

viljan finns, även om det inte alltid är praktiskt möjligt.” 

 
Vidare upplever Sofie att det uppstått en skev lönefördelning mellan nyexaminerade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet och ett flertal 

ansvarsområden. Detta är en faktor som Sofie, som tillhör den sistnämnda gruppen av 

sjuksköterskor, upplever som negativt för arbetsmotivationen.  
  
4.6	  Ida	  

Ida är 20-30 år gammal och har 2 års yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska. Ida har 

en sambo men inga barn. På fritiden gillar hon att träna. 

 
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
Ida menar att hon generellt sett känner sig glad när hon kommer till sin arbetsplats. Hon 

är glad över att hon arbetar som sjuksköterska och får möjlighet att hjälpa människor. 

Ida menar också att hon ofta känner nyfikenhet när hon kommer till arbetet. Att inte 

veta vad för typ av patienter hon kommer att möta under sitt arbetspass och att ständigt 

få lära sig nya saker bidrar till att känslan av nyfikenhet och glädje upprätthålls. På Idas 

arbetsplats arbetar kollegorna i olika arbetskonstellationer som varierar dagligen vilket 

Ida upplever fungerar bra. Hon trycker på vikten av att arbeta som ett team och förklarar 

fördelarna med att de på hennes avdelning valt att arbeta i grupper med undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare tillsammans. Här lägger gruppen upp en plan för patienten 

tillsammans, vilket Ida upplever bidrar till att alla får känna sig delaktiga utan känslan 

av ‘hierarkiska’ nivåer på arbetsplatsen. 

  
Det finns dock ett antal aspekter i arbetssituationen som Ida upplever som mindre bra. 

Hon berättar om att hon ofta får ta hand om patienter som egentligen hör hemma på 

andra avdelningar. Ida säger att hon ibland kan känna en sorg över att situationen ser ut 

som den gör, att de organisationsproblem som finns hindrar henne från att göra det 

arbete hon egentligen vill göra och att det leder till lidande hos patienterna. 
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“Vi kan ha patienter som ligger och väntar på vårdplats i 24 timmar här, 

och det är ohållbart! Vi har inte möjlighet att ge dem mat, vi har inte 

möjlighet att ta dem till toaletten, för vi måste hela tiden prioritera de nya 

patienterna som kommer, som kanske har ett större vårdbehov. [...] Jag vet 

inte var jag ska ta vägen riktigt, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det, 

det känns jättejobbigt.” 

  
Upplevelse av ledarskap och kommunikation 
Ida berättar om hur hennes närmsta chef är involverad i hennes arbete. På Idas 

avdelning har vårdenhetschefen sitt kontor på avdelningen och denne är även delaktig 

på morgonmötena. 

  
“Vårdenhetschefen syns och det är lätt att prata med denne, man behöver 

inte boka ett möte om två veckor utan man kan knacka på och säga att ‘du 

jag skulle behöva prata om en grej’ och då går det oftast bra.”  

    
Ida menar vidare att då chefen alltid är delaktig på morgonmötena kan denne ta del av 

den genomgång som sker varje morgon, där arbetsgruppen går igenom hur gårdagen 

varit på avdelningen samt om det finns något som varit bra eller mindre bra. Ida 

upplever att om en anställd då tar upp att det är något som fungerat mindre bra så tar 

ledningen på plats ställning till på vilket sätt situationen ska lösas. Om det är något som 

går att lösa på plats eller om det behöver tas vidare i organisationen. Ida säger dock att 

hon skulle önska lite mer positiv återkoppling. Att chefen berättar för medarbetarna vad 

de har gjort bra och att de är uppskattade och inte bara kommer till medarbetarna när det 

visar sig att det är något på avdelningen som inte fungerar som det ska. Ida berättar 

vidare om kommunikationen mellan de som arbetar på avdelningen. Ida upplever att 

kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna fungerar bra. I arbetslagen används 

en mall där de olika yrkesgrupperna har möjlighet att reflektera över vilka kompetenser 

som arbetslaget består av men även hur arbetet har fungerat under arbetspasset. 

    
Motivation i arbetet 
För Ida är det viktigt att kunna påverka sin egen arbetssituation. Detta kan bland annat 

göras genom de olika utbildningar som erbjuds. Ida motiveras av att det finns möjlighet 

för henne att kunna välja bland olika internutbildningar, ansvarsområden och att hon 

längre fram ska kunna ta sig an en specialistutbildning.  
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Ida upplever också att det är viktigt för henne att hon själv kan vara med och göra sin 

röst hörd på arbetsplatsen. Något som motiverar Ida är att hon blivit utvald av 

kollegorna till att vara avdelningens fackliga representant och genom detta får hon nu 

möjlighet att vara med och påverka.  

    
“Vi har ju ganska stor rätt att påverka, men sen tar det väldigt lång tid att 

ändra på någonting. [...] Jag är en person som tycker att det är viktigt med 

påverkansarbete och jag känner att jag måste göra det själv för jag har 

väldigt svårt att sitta bredvid och vänta på att någon annan ska ta första 

steget. [...] Redan under utbildningen höll jag på och härjade för att vi 

skulle få lära oss rätt saker, allt som vi behöver ha för att kunna gå ut och 

känna att sjuksköterska är det bästa yrket som finns.” 

    

En faktor som gör Ida omotiverad är lönen. Ida uttrycker att det blivit mycket fokus på 

att höja ingångslönen, vilket såklart är positivt. Problemet är bara att lönen för de 

erfarna inom yrket inte följer samma utveckling, vilket innebär att de som inskolas snart 

tjänar lika mycket, om inte mer, än den erfarna personalen som skolar in. 

 
4.7	  Maria	  	  

Maria är mellan 20-30 år gammal och har två års yrkeserfarenhet som 

allmänsjuksköterska. Maria har en sambo men inga barn och på fritiden gillar hon resor, 

matlagning och inredning.  

 
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 

“...det är de [kollegorna] som skapar min arbetsmiljö och gör den trygg och 

dräglig i nuläget faktiskt, inte bara dräglig utan kul.” 

  
Maria berättar att med den arbetssituation som råder är det relationen till kollegorna och 

att hon får en chans att utvecklas tillsammans med dem, som gör att hon orkar med det 

tunga patientklientel som hon behandlar. Maria upplever att de anställda på hennes 

avdelning inte bara är kollegor utan människor som kan umgås även privat. Det är 

många av medarbetarna på Marias avdelning som är i samma ålder och enligt Maria 

leder det till att kollegorna har mycket gemensamt utöver jobbet som sluter dem 

samman.  
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Trots att det är högt tempo på avdelningen upplever Maria att kollegorna stöttar 

varandra. Detta trots att det egentligen inte finns tid för det enligt Maria, vilket hon 

upplever är det som gör att de har en så bra relation.  

  
Maria berättar även om negativa aspekter i sin arbetssituation. Bland annat upplever hon 

att tidspressen gör att hon inte hinner reflektera över sitt arbete och att den personalbrist 

som råder på avdelningen förvärrar arbetssituationen. 

  
“Nu har jag varit väldigt negativ och överstressad och gått hem och bara 

känt såhär ‘åh, jag gråter för att vi får ingen semester, vi har ingen 

personal, jag får jobba dubbelpass, jag får hoppa in för andra’ jag kan bli 

tvångsbeordrad en lördag för att det inte finns någon.”  

    

Maria beskriver vidare att det blivit allt vanligare med utlokaliserade patienter på 

avdelningen. Hon beskriver att de på avdelningen tar in patienter som sjuksköterskorna 

inte har någon kunskap om, men ändå behöver vårda. Hon upplever att en stress byggs 

upp, dels för att hon känner att hon inte har kunskapen att vårda patienterna rätt, men 

också för att hon inte har svar på frågor när patienter eller närstående undrar, vilket 

skapar ångest och stress för Maria.  

    
“ Jag vet hur många utlokaliseringar vi hade när jag gick hem, jag vill inte 

gå dit imorgon, jag orkar inte ha en till dag med kaos!” 

  
Upplevelse av ledarskap och kommunikation 
Maria upplever att det ofta är först när sjuksköterskorna säger ifrån ordentligt om 

problemen som verksamhetscheferna agerar. Vidare tror Maria att anledningen till att 

chefen på senare tid har blivit så involverad i hur sjuksköterskorna har det beror på 

påtryckningar från facket och problemet med att så många sjuksköterskor har valt att 

sluta. Hon upplever också att verksamhetschefen och sjuksköterskorna har olika syn på 

diskussionen om hur arbetssituationen ser ut. 

    
“Vår verksamhetschef kallar det ju för att ‘vi snackar mycket skit’ typ. Nej, 

vi snackar inte mycket skit, vi snackar absolut inte skit om varandra, det 

tycker jag är skitsnack. Vi diskuterar hur vi har det, hur vår arbetsmiljö och 

arbetsplats ser ut liksom, och vad vi har för förutsättningar när vi är där.” 
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Maria uttrycker också ett missnöje över hur hon upplever att organisationens högre 

instanser behandlar problemet gällande bemanning. 

 
“Våran chef hade varit med på ett större övergripande verksamhetsmöte 

där man hade träffat chefen för regionen. En herre som sa att ‘vi måste 

öppna upp så att det finns fler som får chansen att utbilda sig till 

sjuksköterska’ och hur gör dem det? Jo, genom att sänka intagningen. Så du 

kräver mindre kompetens och intelligens och kunskap av de som utbildar 

sig, men det går ju inte! För du ska ju klara av det, och som det ser ut nu så 

underkänns ju hur många som helst liksom, på den intagningsnivån som vi 

har nu.” 

 
Maria pratar även om hur kommunikationen ser ut mellan olika avdelningar och 

arbetslag inom organisationen. Maria upplever att hon ibland kan få ansvar för patienter 

från andra avdelningar utan att få tillräckligt med information om situationen eller 

patienten i fråga. 

    
“Går jag på toaletten, om jag hinner det, så kommer jag tillbaka och kan 

hitta ett kuvert från akuten ‘det kom in en akut på sal 10, du fick ta den’. 

Jaha…vilken avdelning är ansvarig då? Har vi något läkarnummer som jag 

kan ringa? Vad är planen? ‘Nej, det vet jag inte. Jag fick höra att det var 

njursvikt.’ Jaha…njursvikt ja. Jag vet ingenting om njursvikt, och så ska jag 

vårda det liksom.” 

 
Motivation i arbetet 
Maria berättar att intresset för medicin var en bidragande faktor till att hon valde att bli 

sjuksköterska. Hon tycker att det är viktigt att få hjälpa människor, men menar att det 

inte var ett ‘kall’ att bli sjuksköterska. Maria upplever dock att känslan av att hon gör 

skillnad för människor var en viktig del av yrkesvalet och att hon tycker att det är 

motiverande att känna känslan av att få hantera och rädda liv.  Maria berättar att det som 

får henne att stanna på arbetsplatsen är att hon har möjlighet att utöka sin kunskap och 

utvecklas. Maria berättar att det viktigaste för att hon ska känna sig motiverad till att 

stanna på arbetsplatsen är att hon blir hörd och får ta plats i verksamheten, och framför 

allt att arbetsgivaren litar på henne och ger henne möjlighet att göra detta.  



 60 

Vidare upplever Maria att hon fått en ökad motivation efter gehör från chefen där denne 

i nuläget anstränger sig för att anpassa patientantalet efter rådande 

bemanningsmöjligheter. Maria upplever också att de årliga samtal som chefen har med 

henne där de går igenom vad hon vill göra för att utvecklas är en stor motivationsfaktor. 

Maria upplever dock att hennes motivation påverkas negativt på grund av den 

löneutveckling som återfinns i yrket. 

 

 “För mig är ju det ett incitament som är väldigt viktigt, pengar och lön. Det 

blir inte en motivationsfaktor i det här fallet för det är ingen löneutveckling 

att snacka om egentligen. Jag är en del av en rad som ska fyllas liksom. [...] 

Jag är ändå sjukt driven av pengar, alltså skulle det vara så att jag blev 

inbeordrad och får 5 000 kr för det, ja då kan jag tänka mig att göra det 

någon gång i månaden absolut.” 

  
4.8	  Lisa	  	  

Lisa är mellan 20-30 år gammal och har mindre än 6 månaders erfarenhet som 

allmänsjuksköterska. Lisa har en sambo men inga barn. På fritiden gillar Lisa att baka, 

laga mat och resa.  

 
Upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
Lisa är relativt ny på sin arbetsplats men berättar att i hennes arbetssituation är 

kollegorna en viktig faktor. Lisa tycker att hennes kollegor alltid är hjälpsamma och hon 

upplever att hon alltid har någon att vända sig till, och alltid vågar fråga sina kollegor 

om det är något hon är osäker på. Lisa menar att det är viktigt för henne att känna sig 

trygg i arbetsgruppen och att det finns en bra grundbemanning så att alla har tid att 

utföra sitt arbete på rätt sätt. Vilka kollegor Lisa arbetar med varierar dagligen och 

utifrån perspektivet som ny i arbetsgruppen upplever hon att det finns en risk att det tar 

längre tid att komma in i gruppen och skapa djupa band till sina kollegor. Detta då man 

träffar nya människor varje dag och hela tiden möts under korta och relativt ansträngda 

förhållanden. Som ny sjuksköterska känner Lisa också en stress i att tidigt få ansvar för 

lika många patienter som de mer erfarna sjuksköterskorna. Efter introduktionen 

förväntas de nya sjuksköterskorna kunna utföra samma uppgifter som de som arbetat 

längre på avdelningen och Lisa kan ibland uppleva en osäkerhet när hon utför dessa 

uppgifter.  
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Lisa kan också uppleva en osäkerhet när arbetsmiljön blir stressig, om till exempel folk 

är sjuka. Hon kan då känna när hon går hem att hon inte kunnat utföra arbetet som hon 

velat och en känsla av missnöje uppkommer. Tidspressen påverkar även patientarbetet 

negativt enligt Lisa. Hon berättar att det ofta händer att hon inte har tid att läsa på om 

patienterna när hon kommer på morgonen. 

    
“Man måste ju sätta sig in lite i patienten, och den tiden finns inte alltid. 

Om man inte känner patienten riktigt eller vet hur den funkar så går man in 

och så kan det vara så lätt att man missar något för att man inte har hunnit 

läsa igenom ordentligt.” 

    
Lisa känner sig även sämre som sjuksköterska när patienten frågar något som hon inte 

kan svara på, på grund av att hon inte har haft tid att läsa på om patienten. Hon är rädd 

att patientens förtroende för henne ska försämras för att patienten känner att hon inte har 

koll på läget. Lisa upplever också att arbetet påverkar hennes fritid då hon ofta är 

mycket trött efter ett arbetspass. Lisa berättar att hon skulle vilja träna på fritiden, men 

inte har energi då hon ofta behöver ta igen sömn och återhämta sig på grund av de 

oregelbundna arbetstiderna. 

    
Upplevelse av ledarskap och kommunikation 
Lisa upplever att på hennes avdelning fungerar kommunikationen med den närmsta 

chefen bra och Lisa upplever att chefen lyssnar på vad hon har att säga. Lisa upplever 

att hon får vara med och påverka hur mycket hon klarar av att ta på sig i sitt arbete. Hon 

menar att den goda kommunikationen med chefen leder till att hon känner att chefen gör 

vad denne kan för att förbättra situationen, och att Lisa får en bekräftelse på att hon blir 

hörd. Vidare berättar Lisa att hennes chef är ute och hospiterar, vilket innebär att chefen 

är med i det dagliga arbetet hos en arbetsgrupp. Lisa upplever att det är bra, då det leder 

till att chefen får en nära förståelse för vad sjuksköterskorna arbetar med varje dag. 

Vidare menar Lisa att hon upplever att chefen ser positivt på att de anställda vill 

utvecklas och att denne enligt Lisa uppskattar om personalen kommer och berättar detta. 

Däremot upplever hon att kommunikationen med högre instanser är mer otydlig. 

    
“Jag vet inte om man har någon kommunikation med chefen över vår chef, 

om man kan nå dit på något sätt eller om man måste gå via vår chef som 

förmedlar det vidare…” 
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Lisa berättar även om kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare och att hon 

upplever att denna ibland kan vara svår. Lisa berättar att hon ibland får lägga mycket tid 

på att försöka nå läkarna. Hon upplever att det tar tid från hennes eget arbete med 

patienterna samt att det påverkar hur hon upplever sig själv som sjuksköterska. 

    
“...ja men säg att en patient har ont men jag vet inte riktigt vad jag ska ge 

för smärtlindring och jag får inte tag på läkaren, då känner man sig lite 

sämre som sjuksköterska för patienten förstår ju inte att… att det inte är 

mitt fel eller vad man ska säga, att jag inte kan hjälpa till… så det känns lite 

tråkigt.” 

 
Motivation i arbetet 
Lisa berättar att en anledning till att hon valde att bli sjuksköterska var att hon tyckte att 

det verkade spännande att få arbeta med människor och ha varierande dagar med 

mycket utvecklingsmöjligheter. Lisa upplever att hennes drivkraft i arbetet uppstår på 

grund av att hon hela tiden möts av nya situationer och sällan vet hur den kommande 

arbetsdagen kommer att se ut. På så sätt känner Lisa att hon har möjlighet att växa i sin 

yrkesroll varje dag, att hon hela tiden lär sig något nytt. Lisa anser dock att det i nuläget 

är för stor belastning på den enskilda sjuksköterskan och att hon därmed sällan hinner 

med allt hon önskar göra under arbetspasset. 
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4.9	  Sammanfattning	  av	  empirin	  

Tabell 1. Egen summering av det empiriska materialet. 
 

Teman 

Respondent Upplevelse av den  
psykosociala 
arbetsmiljön 

Upplevelse av 
ledarskap och 
kommunikation  

Motivation i arbetet 

Eva På Evas avdelning 
arbetar de anställda 
mycket i olika 
arbetskonstellationer, 
vilket hon tycker bidrar 
till att arbetsgruppen blir 
sammansvetsad och att 
kollegorna lär känna 
varandra samt lär sig hur 
alla fungerar i olika 
arbetssituationer. 

“Chefen har ju en stor roll 
tycker jag, hon ser mycket 
och hon kan mycket 
överlag om organisationer. 
[...] Hon ser patienten i 
centrum, hon försöker 
alltid göra så att det blir 
bra för både patienten och 
oss. Så hon har ju en viktig 
roll absolut.” 

“Motivationen är 
mycket vad man får 
tillbaka, också vad 
man får tillbaka av 
patienter, att man 
känner att man gör 
nytta. Självklart. Man 
är ju här för dem, så 
det är en stor 
motivation att känna 
att man har gjort nytta 
när man går hem.” 

Anna Anna påpekar att hennes 
mående påverkas 
negativt av att hon 
ibland känt att hon 
endast är en ‘prick på 
schemaraden’. Hon 
upplever att det inte 
spelar någon roll hur 
länge en person arbetat 
eller hur stor erfarenhet 
den personen har inom 
sitt område, denne ses 
endast som någon som 
ska fylla en position. 

Samtidigt som 
kommunikation med den 
närmsta chefen fungerar 
bra anser Anna att 
kommunikationen med 
ledningen på högre 
instanser är bristfällig.  
Anna upplever det som att 
de högre instanserna inom 
organisationen inte ser hur 
mycket sjuksköterskorna 
arbetar och stressar.   

“Det är nog 
utvecklingen som 
motiverar mig mest 
ändå. Att få någon 
form av 
tillfredsställelse och att 
man lär sig nya saker, 
att hela tiden komma 
vidare på något sätt.” 

Sofie Sofies kollegor är även 
hennes vänner och Sofie 
tycker att det är en styrka 
för arbetsgruppen. Hon 
upplever att det är en 
trygghet att inte bara 
vara kollegor utan även 
ha en relation som 
sträcker sig utanför 
arbetsrollen. 

”…ja, alla kan liksom inte 
gå ifrån vårdlaget och då 
blir det ju alltid någon som 
aldrig får höra 
förstahandsinformation 
från chefen, som alltid får 
höra det i efterhand från 
sina kollegor…”  

“... jag tycker ju 
jättemycket om mina 
kollegor och jag tycker 
jättemycket om det 
patientklientel som jag 
har valt att jobba med 
och det är ju mycket 
det som gör att jag 
väljer att stanna, för att 
det betyder jättemycket 
för mig.” 
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Ida “Vi kan ha patienter som 
ligger och väntar på 
vårdplats i 24 timmar 
här, och det är ohållbart! 
Vi har inte möjlighet att 
ge dem mat, vi har inte 
möjlighet att ta dem till 
toaletten, för vi måste 
hela tiden prioritera de 
nya patienterna som 
kommer, som kanske har 
ett större vårdbehov. [...] 
Jag vet inte var jag ska ta 
vägen riktigt, jag vet inte 
hur jag ska förhålla mig 
till det, det känns 
jättejobbigt.” 

Ida upplever att 
kommunikationen mellan 
de olika yrkesgrupperna 
fungerar bra. I arbetslagen 
används en mall där de 
olika yrkesgrupperna har 
möjlighet att reflektera 
över vilka kompetenser 
som arbetslaget består av 
men även hur arbetet har 
fungerat under 
arbetspasset.  

För Ida är det viktigt 
att kunna påverka sin 
egen arbetssituation 
och hon motiveras av 
att det finns möjlighet 
för henne att kunna 
välja bland olika 
internutbildningar, 
ansvarsområden och 
att hon längre fram ska 
kunna ta sig an en 
specialistutbildning. 

Maria “...det är de [kollegorna] 
som skapar min 
arbetsmiljö och gör den 
trygg och dräglig i 
nuläget faktiskt, inte 
bara dräglig utan kul.” 

“Går jag på toaletten, om 
jag hinner det, så kommer 
jag tillbaka och kan hitta 
ett kuvert från akuten ‘det 
kom in en akut på sal 10, 
du fick ta den’. 
Jaha…vilken avdelning är 
ansvarig då? Har vi något 
läkarnummer som jag kan 
ringa? Vad är planen? 
‘Nej, det vet jag inte. Jag 
fick höra att det var 
njursvikt.’ Jaha…njursvikt 
ja. Jag vet ingenting om 
njursvikt, och så ska jag 
vårda det liksom.” 

Maria upplever att 
känslan av att hon gör 
skillnad för människor 
var en viktig del av 
yrkesvalet och att hon 
tycker att det är 
motiverande att känna 
känslan av att få 
hantera och rädda liv.  

Lisa Som ny sjuksköterska 
känner Lisa en stress i att 
tidigt få ansvar för lika 
många patienter som de 
mer erfarna 
sjuksköterskorna och 
därför kan Lisa ibland 
känna en osäkerhet när 
hon utför sina 
arbetsuppgifter.  

“Jag vet inte om man har 
någon kommunikation med 
chefen över vår chef, om 
man kan nå dit på något 
sätt eller om man måste gå 
via vår chef som förmedlar 
det vidare…” 

Lisa upplever att 
hennes drivkraft i 
arbetet uppstår på 
grund av att hon hela 
tiden möts av nya 
situationer och sällan 
vet hur den kommande 
arbetsdagen kommer 
att se ut. På så sätt 
känner Lisa att hon har 
möjlighet att växa i sin 
yrkesroll varje dag, att 
hon hela tiden lär sig 
något nytt.  
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5.	  Analys	  	  
	  
5.1	  Presentation	  av	  analysens	  upplägg	  

I detta kapitel kommer en analys presenteras där vi kopplar samman respondenternas 

berättelser för att finna essensen i vårt empiriska material, vilken förklarar anledningen 

till varför vårt valda fenomen ter sig som det gör. I analysen kommer vi att föra en 

diskussion kring studiens syfte, vilket är att skapa förståelse för hur sjuksköterskor på 

svenska offentliga sjukhus upplever sin nuvarande arbetssituation. I analysen kommer 

också det empiriska materialet att sammankopplas med de teorier som presenterats i 

studiens teoriavsnitt, detta för att förklara och kontrastera de resultat som framkommit. 

De olika faktorer som ingår under psykosocial arbetsmiljö; kontroll, gemenskap, 

ledarskap samt kommunikation kommer att diskuteras både inom psykosocial 

arbetsmiljö och motivation. Detta då vi ser motivation som en konsekvens av hur de 

anställda upplever sin arbetssituation och ovanstående faktorer påverkar därmed båda 

dessa områden. Slutligen görs en sammanställning av analysens områden och vidare 

kommer en diskussion att föras om varför resultaten är viktiga och hur metodvalet kan 

tänkas ha påverkat våra resultat.  

	  
5.2	  Styrning	  och	  organisationsideal	  

Som utgångspunkt för denna studie hittar vi konceptet New Public Management som 

representerar en rad olika strukturella och styrningsrelaterade förändringar som gjorts 

inom den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige. Trots att detta fungerar mer som ett 

ursprung till studiens syfte anser vi att det kan vara viktigt att förklara hur vi tolkar 

dessa förändringar innan studiens forskningsfrågor kan besvaras. Utifrån vår tolkning av 

sjukvårdens struktur anses denna i grunden vara uppbyggd likt en professionell 

byråkrati (Mintzberg 1980) som grundar sig i den operativa kärnan, professionalitet och 

utbildning  (Planander & Westrup 2014). För sjuksköterskan innebär denna struktur 

självständighet och tydligt ansvar inom de områden denne valt att arbeta och 

specialisera sig inom. Genom användandet av New Public Management, vilket inneburit 

bland annat högre övervakning, effektivitet och resultatstyrning av sjukvården 

(Ackroyd, Kirkpatrick & Walker 2007), ser vi nu en utveckling mot maskinbyråkratin 

(Mintzberg 1980).  
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Detta går även i linje med tankarna bakom styrformen lean, där minimering av 

resursanvändning som inte skapar värde samt effektivisering är centrala aspekter 

(Eriksen, Fisher & Mønsted 2013). Maskinbyråkratin representeras inom hälsosektorn 

till större del av standardisering, repetitivt arbete och effektivisering samt lägre krav på 

de anställdas kompetens och högre utbildning (Planander & Westrup 2014).  

 
Både Sofie och Maria har uppmärksammat denna utveckling. Sofie upplever att rådande 

bemanningsbrist ibland står i vägen för utvecklingsmöjligheter och specialisering, 

medan Maria uttrycker att högre chefer pratat om att ‘öppna upp’ utbildningen genom 

att sänka intagningen och därmed sätta upp lägre krav för de anställdas kompetens. Vår 

tolkning är utifrån detta att om organisationen vill använda sig av lean som styrform 

måste detta implementeras mer grundligt på ett sätt som passar både organisationens 

anställda såväl som den verksamhet som bedrivs. Om resultat fortsättningsvis ska stå i 

fokus bör större förståelse skapas för de anställda som faktiskt levererar dessa resultat. 

En möjlighet är då att hälsosektorn istället kan komma att styras genom en kombination 

av de styrformer som Mintzberg (1980) introducerat. De styrningsrelaterade 

förändringar som presenterats sägs i teorin påverka de anställdas möjlighet till frihet och 

ansvar på arbetsplatsen och utifrån denna tanke kommer vi vidare att presentera dess 

påverkan på den psykosociala arbetsmiljön utifrån sjuksköterskans egna upplevelser.  

 
5.3	  Utformning	  av	  psykosocial	  arbetsmiljö	  

Utifrån empirin kan vi urskilja att sjuksköterskorna har olika upplevelser av sin 

psykosociala arbetsmiljö. I de fall där Anna, Maria och Ida fick berätta om en arbetsdag 

påvisades detta tydligt. Maria upplever å ena sidan en psykosocial arbetsmiljö som 

präglas av stress. Ida å andra sidan upplever en psykosocial arbetsmiljö som präglas av 

samarbete där kollegorna hjälper varandra för att arbetsdagen ska flyta på trots oväntade 

händelser. I dessa fall, men även i  empirin som helhet, ser vi att det framträder en 

komplex bild av sjuksköterskornas arbetssituation. Vi kan se att det både finns positiva 

och negativa aspekter av den psykosociala arbetsmiljön och att båda dessa påverkar 

sjuksköterskornas upplevelser av sin arbetssituation. Sjuksköterskorna upplever att det 

finns delar av den psykosociala arbetsmiljön som är bristande, där flera sjuksköterskor 

upplever att arbetssättet leder till en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö som präglas av 

stress, likt Marias berättelse.  
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Det framkommer också att det finns delar av den psykosociala arbetsmiljön, främst 

kopplad till stöd och gemenskap från kollegor vilket Ida berättar om, som främjar 

sjuksköterskornas arbetssituation. 

 
Krav och kontroll  
Vi har utifrån sjuksköterskornas egna berättelser om hur de uppfattar sin psykosociala 

arbetsmiljö tolkat det som att stora delar av den negativa aspekten i den psykosociala 

arbetsmiljön går att härleda till hur sjuksköterskorna upplever sin kontroll och hur de 

själva har möjlighet att styra sitt arbete. Attre (2005) menar att det för sjuksköterskan är 

viktigt att kunna vara självständig och styra sitt arbete. En aspekt där vi funnit att 

sjuksköterskorna upplever bristande kontroll och styrning är sammankopplat med hur de 

arbetar med utlokaliserade patienter. Sofie berättar tydligt om sina upplevelser av 

utlokaliseringen, hon berättar att det lett till en stor påfrestning och en känsla av 

maktlöshet. Maria beskriver hur hon upplever att det är att arbeta med utlokaliserade 

patienter och hur det leder till stress och ångest då hon behöver utföra arbetsuppgifter 

som hon inte är bekant med sedan tidigare.  

 
“ Jag vet hur många utlokaliseringar vi hade när jag gick hem, jag vill inte 

gå dit imorgon, jag orkar inte ha en till dag med kaos!” 

(Maria 2018) 

 
Även Ida upplever att hon inte kan utföra det arbete hon skulle vilja på grund av att 

patienter som egentligen hör hemma på andra avdelningar inte har möjlighet att skickas 

dit. Vi kan utifrån detta se att bristen av att själv kunna styra sitt arbete har lett till en 

ökad arbetsbelastning. Detta i enlighet med Selbergs (2013) beskrivning av hur 

appliceringen av New Public Management påverkat sjuksköterskans arbete. 

  
Vi ställer oss då frågan; varför är det så viktigt att kunna ha kontroll och kunna styra sitt 

arbete, och hur påverkar detta sjuksköterskornas upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön? I Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell beskrivs hur 

höga krav och låg kontroll – vilket kännetecknar ett arbete inom den spända delen av 

modellen – ökar risken för att de anställda upplever ohälsa. Maria beskriver hur hon 

under ett arbetspass fick arbeta som ensam sjuksköterska i en modul där det egentligen 

ska vara två sjuksköterskor och fick vårda lika många patienter som egentligen fördelas 

på två personer.  
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Även Anna beskriver hur hon blivit tilldelad att ensam utföra en undersökning som 

egentligen ska utföras av två personer och Lisa får efter en kort introduktion lika stort 

ansvar som de mer erfarna sjuksköterskorna trots att hon är nyutbildad. Detta visar på 

att de anställda i enlighet med Karasek och Theorells (1990) modell har höga krav på 

sig i sitt arbete. Inom forskningen finns det dock delade meningar gällande hur höga 

krav påverkar de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Wolvén (2000) menar att 

anställda kan känna sig utmanade av krav, medan Håkansson (2005) beskriver att krav 

är en vanlig stressfaktor och kan upplevas som högre om de dessutom uttrycks otydligt. 

Med utgångspunkt i empirin kan vi finna att kraven som ställs gällande arbetet med 

utlokaliserade patienter, att få stort ansvar tidigt samt att ensam utföra arbetsuppgifter 

som egentligen ska vara fördelat på två personer, påvisar en mer negativ bild som kan 

sammankopplas med stress och en sämre psykosocial arbetsmiljö. Vi kan även se, i 

enlighet med Ackroyd, Kirkpatrick och Walker (2007), att appliceringen av New Public 

Management har ökat patientansvaret för varje enskild anställd, och att detta i sin tur lett 

till en ökad stress och negativ psykosocial arbetsmiljö. Det ökade patientansvaret hos 

varje anställd ser vi även skulle kunna kopplas till den effektivisering och 

resursminimering som präglar användandet av lean (Eriksen, Fischer & Mønsted 2013). 

 
Med avseende på kontroll i Karasek och Theorells (1990) modell, kan vi se att arbetet 

med utlokaliserade patienter har bidragit till att sjuksköterskorna upplever sämre 

kontroll över sitt arbete, vilket illustreras tydligt när Sofie upplever att arbetet med 

utlokaliserade patienter får henne att känna som att hon hela tiden är ny på jobbet. 

Karasek och Theorell (1990) kategoriserar sjuksköterskorna som en yrkeskategori 

vilken befinner sig i den aktiva delen inom modellen. Vi vill genom en analys av 

essensen i sjuksköterskornas berättelser istället hävda att ett flertal av sjuksköterskorna i 

sin nuvarande situation befinner sig i en mer spänd del av modellen. Detta på grund av 

att vi i vår analys funnit att sjuksköterskorna ställs inför höga krav samtidigt som de har 

liten kontroll och möjlighet att styra över sitt arbete, i enlighet med vad Theorell (2012) 

kategoriserar som en spänd situation.   

 
En av anledningarna till att den psykosociala arbetsmiljön är så pass viktig på 

arbetsplatsen sägs vara att rätt omkringliggande omständigheter måste råda för att de 

anställda ska kunna nå högre prestationsnivåer (McClelland 1985).  
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Utifrån en analys av det empiriska materialet kan vi i enlighet med McClellands (1985) 

resonemang se att de omkringliggande omständigheterna kopplade till främst 

självstyrande och kontroll i arbetet hindrar sjuksköterskorna från att kunna utvecklas 

och prestera bättre. Detta illustreras när Sofie berättar att hon upplever att den bristande 

kontrollen kopplat till att inte få behandla de patienter hon valt att arbeta med, lett till att 

hon inte har möjlighet att utnyttja sin fulla kompetens på arbetsplatsen.  

 
Kollegor  
Vi urskilde även i respondenternas berättelser att det finns positiva aspekter av den 

psykosociala arbetsmiljön. Genomgående i analysen av empirin fann vi att 

respondenterna berättade om sina kollegor. Svensson (2011) belyser begreppet 

kollegialitet och hur sammanhållning är vanligt bland kollegor i professionsyrken. 

Essensen i respondenternas berättelser visade på att det finns en stark sammanhållning 

kollegor emellan. Både Maria och Sofie upplever att sammanhållningen är så pass stark 

att den lett till att kollegorna har skapat relationer även utanför arbetet. Ida upplever 

utöver detta att det även finns en bra sammanhållning och samarbete med de kollegor 

som tillhör andra yrkesgrupper. Ida upplever det som positivt att jobba i team med 

kollegor från andra yrkesgrupper och att det är en fördel att grupperna tillsammans kan 

lägga upp en plan för patienten. Vidare upplever Ida att de hierarkiska nivåerna blir 

mindre framträdande genom detta arbetssätt. Mazzocato (2012) påvisade i sin studie att 

användandet av lean bidragit till att arbetsgrupper bestående av olika yrkesgrupper 

skapades för att ta hand om patienten. Utifrån Idas berättelse kan vi se att hennes 

avdelning anammat tankar från lean. Vidare kan vi se att denna del av lean verkar 

fungera bra då den bidrar till integration och sammanhållning mellan olika 

yrkesgrupper.  

 
Gällande kollegornas påverkan på den psykosociala arbetsmiljön kan vi urskilja att 

essensen i respondenternas berättelser även innefattar vikten av hjälp och stöd från 

kollegor. Theorell (2012) beskriver att stöd från chefer och arbetskamrater är en viktig 

aspekt inom krav-kontroll-stöd modellen, varav vi väljer att fokusera på stöd från 

kollegorna i detta avsnitt. Lennéer Axelsson och Thylefors (2018) utvidgar diskussionen 

gällande stöd till att innefatta instrumentellt, kognitivt och emotionellt stöd, vilka har 

presenterats mer utförligt i studiens teoretiska avsnitt. Utifrån Lennéer Axelsson och 

Thylefors (2018) definitioner kan vi i sjuksköterskornas egna berättelser se att alla typer 

av stöd framkommer i relationen till arbetskamraterna.  



 70 

Lisas upplevelse är att hon som ny sjuksköterska kan få stöd av sina kollegor i hur hon 

ska utföra sina arbetsuppgifter, vilket tyder på att ett kognitivt stöd finns närvarande 

bland sjuksköterskorna. Sofie upplever att arbetskamraterna är måna om att ta hand om 

varandra om det är någon som har en dålig dag, vilket ger belägg för att även ett 

emotionellt stöd finns bland kollegorna. Det instrumentella stödet som Lennéer 

Axelsson och Thylefors (2018) belyser ser vi genomgående i empirin hos ett flertal 

respondenter. Anna berättar bland annat om att kollegorna lärt sig utföra ett flertal 

arbetsuppgifter så att de kan hjälpa och täcka upp för varandra. Vidare upplever Eva att 

klimatet bland kollegorna på avdelningen har skapat en känsla av att alla ställer upp för 

varandra. 

 
5.3.1	  Ledarskap	  och	  kommunikation	  

Ledarskap 
En viktig aspekt som präglar både förändringar och de anställdas syn på sin arbetsplats 

är ledarskap, vilket är ett genomgående tema i våra respondenters utsagor. Essensen av 

sjuksköterskornas upplevelser kan sammanfattas i att främst den närmsta chefen spelar 

en stor roll för hur sjuksköterskorna upplever sin nuvarande arbetssituation. Vi ser 

utifrån vår analys att sjuksköterskornas arbetssituation påverkas av närvaro, förståelse 

och stöd från chefen. I enighet med Lennéer Axelson och Thylefors (2018) tolkar vi att 

respondenterna i denna studie främst söker ett kognitivt stöd av sina chefer, medan de 

andra stödaspekterna inte framhävs i samma grad. Sjuksköterskornas upplevelser av sin 

nuvarande chef presenteras ur olika perspektiv, men främst Eva och Anna är överens 

om att chefen är närvarande, diskuterar, lyssnar och bemöter de anställdas önskemål. 

Evas chef tar uppgiften så långt som att själv gå in och lösa praktiska uppgifter på 

avdelningen då situationen kräver detta.  

 
“...hon ser patienten i centrum, hon försöker alltid göra så att det blir bra 

för både patienten och oss. Så hon har ju en viktig roll absolut. [...] Är det 

någon som är sjuk så hoppar hon oftast in själv och gör sakerna.” 

(Eva 2018) 

 
Även Ida beskriver att chefen är lättillgänglig och problemlösande, och likt Lisas 

upplevelse så beskrivs att chefen även uppmuntrar och främjar utveckling på 

arbetsplatsen. Detta i linje med hur den högspecialiserade medarbetaren bör ledas enligt 

Hein (2012).  
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Trots de positiva aspekter som respondenterna framhäver anser vi i vår tolkning av det 

empiriska materialet kunna urskilja aspekter som inte stämmer överens med denna 

positivitet. Maria beskriver exempelvis ett bristande engagemang från chefens sida där 

denne undvikit avdelningens problem och sagt att sjuksköterskorna ‘pratar skit’ då de 

uttrycker missnöje över sin arbetssituation. Det stöd som framhävs i krav-kontroll-stöd 

modellen (Karasek & Theorell 1990) är därmed inte längre närvarande. Sofie uttrycker 

en ovisshet kring arbetet då utlokaliseringar gör att situationen präglas av nya rutiner 

och riktlinjer. Här saknas en enhetlighet och delaktighet i hur arbetet utförs från chefens 

sida, vilket indikerar att det ledarskap som beskrivs av Hein (2012) inte är fullständigt. 

Genom vår analys tolkar vi det som att främst ett förtydligande av arbetsstruktur samt 

ett mer genomgående samarbete mellan ledning och underordnad behöver utvecklas för 

att förbättra sjuksköterskans förutsättningar på arbetsplatsen. Viktigt är även att chefen i 

större mån väljer att föregå med gott exempel. Utifrån hur teorin beskriver att den 

högspecialiserade medarbetaren bör ledas, påvisas även ett behov av mer kontinuerlig 

återkoppling samt delaktighet för att i större mån inspirera sjuksköterskan på 

arbetsplatsen (Hein 2012).  

 
Det är vidare intressant att se till sjuksköterskornas upplevelser av ledarskapet utifrån 

appliceringen av strömningen New Public Management. Ackroyd, Kirkpatrick och 

Walker (2007) menar exempelvis att användandet lett till en ökad övervakning från 

ledningsperspektiv. Utifrån vår analys av det empiriska materialet framkom det inte i 

någon av sjuksköterskornas berättelser att övervakningen av de anställda har ökat. Anna 

upplever istället att det känns som att det skapats en distans mellan de anställda och 

ledningen på högre instanser, då Anna upplever att de inte ser sjuksköterskorna och det 

arbete de utför. Utifrån de ledarattribut som sägs vara lämpliga vid tillämpning av lean i 

hälsosektorn (Bercaw 2013) kan varierande resonemang urskiljas. I linje med det 

ledarskap som Hein (2012) förespråkar krävs att ledaren till större del agerar förebild 

för de anställda och visar större delaktighet i dagliga frågor och arbetsprocesser. Likt 

den ökade övervakning som New Public Management i teorin sägs ha lett till (Ackroyd, 

Kirkpatrick och Walker 2007), kräver även lean ett ledarskap som präglas av 

övervakning och krav på verksamhetens anställda (Bercraw 2013). Trots att 

övervakningen inte är något vi genom denna studie kan bekräfta, har vi enligt tidigare 

resonemang kommit fram till att kraven på sjuksköterskans arbetssituation ökat.  
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Hur väl detta arbetssätt då är förenligt med sjuksköterskans fortsatta motivation på 

arbetsplatsen är en fråga vi kommer att återkomma till.  

 
Kommunikation 
I samband med att ämnet ledarskap kommit på tal så har dessa diskussioner ofta 

kombinerats med positiva och negativa erfarenheter av kommunikation på arbetsplatsen. 

I vår analys av det empiriska materialet ser vi att kommunikation har en stor påverkan 

på hur sjuksköterskorna upplever sin arbetssituation då denna genomsyrar både 

psykosocial arbetsmiljö såväl som sjuksköterskornas individuella motivation. Essensen 

inom detta område var något svårare att urskilja då respondenterna hade olika 

upplevelser av situationen, men tydligast fördes resonemang gällande kommunikation 

mellan ledning och anställda samt kommunikation mellan yrkesgrupper, då med 

sjuksköterskor och läkare i fokus. Vad gäller dessa yrkesgrupper upplever både Eva och 

Maria att kommunikationen är svårhanterlig då de känner sig i vägen vid gemensamt 

arbete och vid utlokalisering upplevs att de tillges otillräcklig information om patienter. 

Lisa upplever till och med att den bristfälliga kommunikationen med läkare påverkar 

hennes arbete. 

 
“...ja men säg att en patient har ont men jag vet inte riktigt vad jag ska ge 

för smärtlindring och jag får inte tag på läkaren, då känner man sig lite 

sämre som sjuksköterska för patienten förstår ju inte att… att det inte är 

mitt fel eller vad man ska säga, att jag inte kan hjälpa till… så det känns lite 

tråkigt.”  

(Lisa 2018) 

 
Därmed tolkar vi att dessa avdelningar är i behov av ett bättre kommunikationsklimat 

(Smidts, Pruyn & Riel 2001) mellan diverse arbetsgrupper, då det är av yttersta vikt att 

alla känner sig hörda och har möjlighet att ta del av rätt information. Gällande 

kommunikation mellan ledning och anställda upplever främst Sofie att situationen är 

otillräcklig då samtliga sjuksköterskor sällan får höra förstahandsinformation från 

chefen och att kommunikation därmed blir en utmaning på grund av exempelvis 

tolkningssvårigheter. Att kommunicera på ‘rätt’ sätt inkluderar även rätt 

kommunikationsinnehåll och här påvisas en brist i vad som kan ses som den mest 

grundläggande delen av informationsöverföring (Shannon & Weaver 1971).  
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Genom vår analys tolkar vi det som att en viktig aspekt gällande att dela information på 

arbetsplatsen handlar om att detta i så stor mån som möjligt bör ske personligen för att 

undvika att meddelandets innebörd ändras eller att delar av informationen på något sätt 

undanhålls från tänkta mottagare. Trots att det kan vara svårt att nå ut till alla 

personligen tolkar vi det som att det öppna arbetsklimatet som beskrivits av 

respondenterna till stor del främjar denna möjlighet.  

 
Frånsett denna brist upplever både Anna och Ida att kommunikationen med chefen är 

öppen och fungerar bra, dock resonerar Ida vidare kring begreppet återkoppling så som 

beskrivs av Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014). Ida önskar mer uppskattning och 

positiv återkoppling, och att inte bara få höra om de problem som uppkommit samt hur 

dessa kan tänkas lösas. Detta påvisar en viktig koppling mellan begreppen återkoppling 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014) och kommunikationsinnehåll (Smidts, Pruyn & 

Riel 2001). Vår tolkning blir då att det alltså inte bara är viktigt att ledare ger sina 

anställda kontinuerlig återkoppling, utan att denna återkoppling faktiskt har ett 

värdefullt innehåll för den anställde och att denna kan användas på ett konstruktivt sätt i 

den anställdes arbetssituation. Inom temat kommunikation med ledning påpekar både 

Anna och Lisa att det dessutom sägs finnas en brist i informationsdelning med högre 

instanser. Lisa vet inte alls hur och om hon har möjlighet att kontakta dessa och Anna 

upplever att det är svårt att förmedla den stress och de problem som uppstår i arbetet, 

vilket innebär att det heller inte är möjligt att göra något åt dessa. Utifrån detta kan vi se 

att det finns ett behov av att avståndet mellan de anställda och högre instanser inom 

orgnisationen minskar, samtidigt som mer delaktighet och en större förståelse för 

sektorns anställda bör uppvisas.  

 
Vi kan i vår analys av ledarskapet och kommunikationen se hur dessa två faktorer 

upplevs variera mellan respondenterna, men vi kan även se att det kan variera hos en 

och samma respondent. Ett flertal respondenter, däribland Anna och Lisa, upplever 

bland annat att ledarskapet fungerar bra gällande den närmsta chefen. Däremot upplever 

de att ledarskapet och kopplingen till högre ledningsorgan fungerar sämre. Vi har 

genom vår analys funnit liknande mönster gällande kommunikationen. Eva upplever att 

kommunikationen sjuksköterskor emellan fungerar bra, men att kommunikationen med 

läkarna ibland kan vara svårare.  
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Genom vår analys kan vi då se att det i sjuksköterskans nuvarande arbetssituation krävs 

tydligare kanaler för både kommunikation och ledarskap. Detta främst när det kommer 

till kommunikation med högre ledningsinstanser, men också till viss del mellan olika 

yrkesgrupper.  

	  
5.4	  Motivation	  på	  arbetsplatsen	  

Som tidigare nämnts har vi i denna studie valt att se motivation som en konsekvens av 

sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Som utgångspunkt till detta börjar vi denna 

del av analysen i resonemanget kring den högspecialiserade medarbetaren. I detta 

resonemang menar Hein (2012) att sjuksköterskorna ofta innehar en hög akademisk 

kunskap eller en lång yrkeserfarenhet, vilket gör dem till högspecialiserade inom sitt 

yrke. Detta stämmer också väl överens med den bild Planander och Westrup (2014) 

målar upp av de anställda inom styrningsformen professionell byråkrati. Bland våra 

respondenter är det tydligt att denna kunskap är något som värdesätts högt och som 

respondenterna strävar efter att utveckla genom utökade ansvarsområden, 

vidareutbildningar och liknande. Hein (2012) beskriver vidare den så kallade 

‘primadonnan’, vilken är en anställd som lägger stort värde i att identifiera sig med sin 

organisation, likt resonemanget fört av Smidts, Pruyn och Riel (2001). Trots att både 

Anna och Maria uttrycker att de inte ser sjuksköterskeyrket som ett kall, framträder 

bland flera respondenter ett behov av att genom yrkesrollen göra skillnad för andra 

människor. Viktigt bland sjuksköterskorna sägs även vara att finna tillhörighet och en 

intern gruppidentitet på arbetsplatsen (Heggen 2008). Vi anser oss dock även se spår av 

en extern gruppidentitet bland våra respondenter. Vår tolkning utifrån den uppoffring 

som görs och det driv som präglas av att göra skillnad både för människor och samhället 

i stort, så som uttrycks av Thomas (2009), visar på tendenser till att sjuksköterskan inte 

bara ser sitt arbete som ett yrke utan även som en del av deras identitet. Även om arbetet 

inte påstås vara ett ‘kall’ så är det tydligt att sämre arbetsförhållanden övervägs av andra 

faktorer och vi tycker oss då se en inre drivkraft hos våra respondenter som tyder på att 

deras yrke är ‘mer än bara ett arbete’.  

 
Till skillnad från synen på ‘primadonnan’ (Hein 2012) påvisar vår analys av den 

psykosociala arbetsmiljön att arbetet i sig inte alltid är en källa till tillfredsställelse för 

den anställde.  
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Därför är det viktigt att vara medveten om de faktorer som driver sjuksköterskans 

motivation och arbete framåt, varpå några av dessa motivationsfaktorer kommer att 

presenteras i följande del av analysen. I vår analys av det empiriska materialet framkom 

att essensen av sjuksköterskornas motivation till stor del kommer inifrån, att känna att 

de gör något värdefullt och gör skillnad för andra människor. Att kunna utvecklas och 

drivas framåt samt att känna en tillhörighet med arbetsgruppen och kollegorna är 

ytterligare faktorer som sjuksköterskorna upplever öka motivationen. I essensen av 

sjuksköterskornas berättelser framkom dock även att yttre motivationsfaktorer såsom 

lön och uppskattning också är viktiga för hur sjuksköterskorna upplever sin 

arbetssituation. Denna aspekt kommer att behandlas senare i analysen.  

 
Att göra skillnad 
För offentligt anställda menar Perry och Recascino Wise (1990) att det finns ett antal 

aspekter som motiverar de anställda; att vara lojal mot sina skyldigheter och styrande 

myndigheter samt att hjälpa andra människor. Essensen i det empiriska materialet visar 

främst på att den sistnämnda aspekten, att hjälpa andra människor, är en drivande 

motivationsfaktor hos ett flertal av sjuksköterskorna. Eva berättar att hon motiveras av 

att hon kan gå hem och känna att hon gjort nytta och att patienternas uppskattning är en 

faktor som motiverar henne. I enlighet med Evas resonemang upplever Sofie att oavsett 

hur arbetsdagen har varit kan även hon alltid gå hem och känna att hon har gjort skillnad 

för en annan människa. Även Maria motiveras av känslan av att göra skillnad för 

människor, och finner motivation i att få rädda och hantera liv. Ryan och Deci (2000b) 

definierar inre motivation som något vilket grundar sig i att ha en faktisk vilja att 

genomföra en aktivitet och fullfölja sitt åtagande. Utifrån essensen i sjuksköterskornas 

berättelser kan vi se att sjuksköterskornas motivation gällande att hjälpa till och vara till 

nytta för patienterna alltså grundar sig en typ av inre motivation. Inom Public Service 

Motivation har Kim och Vandenabeele (2010) valt att inkludera självuppoffring som 

ytterligare en dimension för vad som motiverar offentligt anställda. Vi kan utifrån det 

empiriska materialet se att självuppoffring är närvarande i sjuksköterskans 

arbetssituation. Vi ställer oss dock frågande till Kim och Vandenabeeles (2010) 

dimension gällande huruvida det är en motivationsfaktor för sjuksköterskorna, eller 

snarare en konsekvens av hur arbetssituationen ser ut.  
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Som tidigare nämnts hävdar både Maria och Anna att de inte ser sitt arbete som något 

typ av ‘kall’, men trots detta påvisas en stor självuppoffring i och med att de fortsätter 

att arbeta under tuffa arbetsförhållanden för att hjälpa sin patienter. Utifrån detta anser 

vi det vara intressant att se till fler aspekter som påverkar sjuksköterskans motivation i 

arbetet. 

 
Att utvecklas i sitt arbete 
Det empiriska materialet påvisar en tydlig koppling till McClellands (1985) uppfattning 

av att människan hela tiden strävar efter att arbeta sig framåt och ta sig an svårare 

arbetsuppgifter. Detta stärks även av Thomas (2009) resonemang kring att känslan av 

kompetens stärker den anställdes inre motivation. Anna säger sig motiveras av att lära 

sig nya saker och känna att hon hela tiden arbetar sig framåt och utvecklar sin 

individuella kompetens. Eva pekar mer på en trygghet i att dessa möjligheter finns, 

vilket vi anser ligger i linje med människans typiska natur och grundläggande behov 

(Maslow 1987). 

 
“Det är ju viktigt. Jätteviktigt. Bara vetskapen om att det finns tror jag är 

viktigt, för mig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man utnyttjar 

det, så känner nog jag. Jag vet att om jag skulle vilja så får jag.” 

(Eva 2018) 

 
Även Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) resonerar kring utveckling och 

människans strävan efter utökade ansvarsområden på arbetsplatsen, likt Evas uttalande 

om att frihet under ansvar är en viktig aspekt för att öka det individuella lärandet. En 

intressant aspekt inom detta tema lyfts av Sofie, som upplever en motivation i att inte 

bara utvecklas själv, utan att även kunna hjälpa andra i deras utveckling. Den sortens 

kollektiva synsätt kan tänkas bidra till stor utveckling av arbetsplatsen i sin helhet och 

utifrån den analys vi gjort tolkar vi det som att detta tankesätt kan vara nödvändigt för 

samtliga medlemmar, främst de som befinner sig i en chefsposition, att anamma. 

Interpersonella relationer (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993), gemenskap 

(Maslow 1987) och tillhörighet (Ryan & Deci 2000a) fångar tydligt essensen av 

respondenternas upplevelser av, och relationer till, kollegor på arbetsplatsen. Både Anna 

och Sofie beskriver att positiv återkoppling från kollegor ökar deras motivation i 

arbetet, samtidigt som främst Sofie upplever att hennes kollegor även är hennes vänner.  
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Vår tolkning av detta blir då att arbetssituationen inte endast är av stor vikt då 

sjuksköterskan befinner sig på avdelningen, utan att denna även på olika sätt kan följa 

med sjuksköterskan hem. Denna motivationsfaktor stärks även av Maria som upplever 

att kollegorna faktiskt skapar hennes arbetsmiljö och förutom att göra tillvaron dräglig, 

så lyckas de tillsammans göra den till något roligt.  

 
Yttre motivation och Public Service Motivation 
Under ämnet motivation var det mer eller mindre ofrånkomligt att diskutera kring 

ekonomiska incitament, då främst i form av sjuksköterskans lön. Samtliga respondenter 

var rörande överens om att en högre grad av yttre belöningar, så som beskrivs av 

Sansone och Harackiewicz (2000), blivit allt mer aktuellt. Utifrån vår analys tolkar vi 

det som att uppskattningen och det sjuksköterskan får tillbaka alltså i högre grad bör 

representera det ansvar och den insats som arbetet i nuläget kräver. I våra samtal med 

respondenterna framgick tydligt att det ligger en frustration och tanke om orättvisa 

bakom denna diskussion.  

 
“För mig är ju det ett incitament som är väldigt viktigt, pengar och lön. Det 

blir inte en motivationsfaktor i det här fallet för det är ingen löneutveckling 

att snacka om egentligen. Jag är en del av en rad som ska fyllas liksom. [...] 

Jag är ändå sjukt driven av pengar, alltså skulle det vara så att jag blev 

inbeordrad och får 5 000 kr för det, ja då kan jag tänka mig att göra det 

någon gång i månaden, absolut.” 

(Maria 2018) 

 
Vår tolkning är att en av anledningarna till en felaktig löneutveckling inom yrket kan 

tänkas grunda sig i att appliceringen av New Public Management lett till ett tydligare 

resultat tänk inom sektorn där anställda till större del mäts genom outputs (Ackroyd, 

Kirkpatrick & Walker 2007). Vad dessa outputs innefattar är dock inte helt tydligt hos 

respondenterna. Ida förtydligar att sektorn arbetar mycket för att höja sjuksköterskans 

ingångslön, resterande sjuksköterskors löneutveckling står däremot näst intill stilla.  

 
Som det ser ut i dagsläget tolkar vi att även ett inre motivationsproblem framträder då 

främst en av våra respondenter, Maria, upplever att hon har problem med att uppfylla 

fysiska behov så som att hinna äta och gå på toaletten på arbetsplatsen.  
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Utifrån Maslows (1987) teori om människans grundläggande behov tolkar vi det som att 

Marias möjlighet till att nå en högre nivå av tillfredsställelse är begränsad. Då de fysiska 

behoven sägs ligga på behovstrappans lägsta nivå (Maslow 1987), tolkar vi att de högsta 

nivåerna så som självkänsla och självförverkligande inte är aktuella i dagsläget, vilket 

pekar på att sjuksköterskorna är begränsade i sin motivationspotential. 

 
Utifrån tidigare resonemang har vi kunnat urskilja att faktorerna ansvar, möjligheten att 

växa och relationer (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993) i nuläget leder till stor 

motivation för de anställda. Faktorer som framställs vara viktiga att fortsättningsvis 

arbeta med är främst erkännande och lön. Då den arbetssituation som presenterats 

indikerar ett missnöje så finns risken att sjuksköterskorna inte längre fullt ut kan nå en 

inre tillfredsställelse i sitt arbete. Ett stort behov av yttre belöningar har då framställts, 

vilket vi tolkar som en konsekvens av sjuksköterskornas aktuella arbetssituation. 

Arbetet i sig tolkar vi som en mer otydlig faktor (Herzberg, Mausner & Snyderman 

1993). Flera respondenter uppskattar och motiveras av möjligheten att utvecklas och 

genomföra ett givande arbete som hjälper andra människor. Sofie upplever dock att 

detta arbete inte alltid sker utifrån den anställdes egna villkor och syftar då på arbetet 

med utlokaliserade patienter. Så länge sjuksköterskorna pressas mot att arbeta inom 

områden de inte valt, och kanske heller inte är intresserade av, så är vår analys att 

arbetet i sig inte kommer att bli så tillfredsställande som det annars hade kunnat vara. 

 
Inom forskningsfältet finns flera teorier kring vad som motiverar såväl som inte 

motiverar den anställde på arbetsplatsen, men hur väl stämmer dessa överens med de 

upplevelser vi fångat i praktiken? Vad gäller Public Service Motivation har vi uppfattat 

en motsättning till det som uttrycks av författarna i teorikapitlet. Utifrån 

respondenternas berättelser kan vi genom en analys finna att den inre motivationen 

verkar driva människor mot ett arbete inom offentlig sektor, i linje med det resonemang 

som tidigare förts kring att hjälpa andra människor, göra skillnad och liknande. Däremot 

tolkar vi att sjuksköterskorna har ett tydligare behov av yttre belöningar än vad som 

påstås av dessa författare. Det faktum att lön, bonusar och karriärmöjligheter som 

presenteras av Anderfuhren-Biget, Varone, Giauque och Ritz (2010) skulle ha svag 

effekt på de anställdas motivation kan utifrån våra resultat inte bekräftas.  
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Detta innebär att Georgellis, Iossas och Tabvumas (2011) resonemang gällande att 

pengar, säkerhet och arbetstider har obetydlig eller negativ effekt i samband med att 

anställda söker sig till ett arbete inom den offentliga sektorn inte heller stämmer överens 

med vår tolkning av respondenternas utsagor.  

 
I ett försök att jämföra Public Service Motivation med grundtankarna i New Public 

Management och styrformen lean, ser vi till en början en motsägelse i att det 

förstnämnda grundar sig på inre motivationsaspekter (Kim & Vandenabeele 2010) 

medan de sistnämnda till stor del baseras på mätning, övervakning och resultat (Bercaw 

2013; Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 2008). Utifrån essensen av våra respondenters 

upplevelser tolkar vi att motsägelsen dock inte är lika stor, då det tydligt framgår att 

flertalet av dem drivs av både inre och yttre motivationsfaktorer samtidigt. Våra resultat 

stämmer därmed bra överens med Lepper och Henderlongs (2000) resonemang kring att 

dessa motivationstyper kan samexistera och till och med samarbeta för att påverka 

mänskligt beteende. Som avslutande analys tolkar vi dock att den inre motivationen är 

övervägande påtaglig utifrån respondenternas upplevelser och den motivationsfaktor 

med störst inverkan på sjuksköterskornas arbetssituation verkar grunda sig i en känsla 

av tillhörighet, främst bland kollegor. Att känna delaktighet, trygghet och mening i en 

grupp (Nilsson 2016) verkar överväga de mer negativa aspekterna i de anställdas 

nuvarande arbetssituation. Både Maria och Ida uttrycker vikten av att få ta plats i 

verksamheten, att hänsyn tas samt att man faktiskt får gehör för de åsikter som yttras. 

 
“Vi har ju ganska stor rätt att påverka, men sen tar det väldigt lång tid att 

ändra på någonting. [...] Jag är en person som tycker att det är viktigt med 

påverkansarbete och jag känner att jag måste göra det själv för jag har 

väldigt svårt att sitta bredvid och vänta på att någon annan ska ta första 

steget. [...] Redan under utbildningen höll jag på och härjade för att vi 

skulle få lära oss rätt saker, allt som vi behöver ha för att kunna gå ut och 

känna att sjuksköterska är det bästa yrket som finns.” 

(Ida 2018) 
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Detta behov av att tillhöra ett större sammanhang tolkar vi som viktigt att ta hänsyn till 

både bland kollegor och på ledningsnivå. Att få ta plats, vara en del av gruppen eller 

organisationen samt att kunna påverka och känna sig hörd är därmed faktorer vi tolkar 

som viktiga att prioritera genom en samverkan mellan de anställda, ledning och 

företagets kommunikationsprocesser.  

 
5.5	  Sammanställning	  

Utifrån våra respondenters berättelser urskiljer vi två sidor av den aktuella 

arbetssituationen: dels en miljö där stress, hög belastning och brist på kontroll står i 

fokus och dels en miljö som präglas av trygghet, tillhörighet och stöd från kollegor 

såväl som närmsta chef. Vi kan i vår analys se att appliceringen av New Public 

Management och styrformen lean påverkat den psykosociala arbetsmiljön både positivt 

och negativt. Vi kan då urskilja negativa aspekter såsom ett ökat patientansvar 

(Ackroyd, Kirkpatrick och Walker (2007) och högre arbetsintensitet (Selberg 2013). Vi 

kan dock också se att lean-tankar om att arbeta flera yrkesgrupper tillsammans 

(Mazzocato et al. 2013) har påverkat den psykosociala arbetsmiljön positivt.  

 
Vidare upplever sjuksköterskorna ett behov av en chef som är närvarande och 

förstående för den situation som råder på arbetsplatsen, och de problem som framhävts i 

koppling till detta tolkar vi främst bero på ett behov av att utveckla verksamhetens 

grundläggande kommunikation. Vad gäller begreppet motivation påvisar essensen i 

respondenternas berättelser att både inre och yttre motivationsaspekter finns närvarande. 

Den inre motivationen präglas av att göra skillnad, hjälpa andra människor samt att 

finna trygghet och stöd i sina kollegor, men även den yttre motivationen tar plats i 

diskussionen i form av ett behov av lön och uppskattning för det arbete som utförs.  

 
Vi har tidigare varit inne på att vi i och med appliceringen av New Public Management 

och styrformen lean tycker oss se en strukturell utveckling mot maskinbyråkratin i 

enlighet med Mintzbergs (1980) definition, trots att sjukvården efter implementeringen 

eftersträvade en mer decentraliserad struktur (Axelsson 1998). Gällande den 

högspecialiserade medarbetarens arbete så sägs det präglas av självständighet och 

ansvar (Jespersen 1993 se Hein 2012, s.190), medan ledarskapet inom lean fokuserar till 

kontroll och övervakning (Bercaw 2013).  
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Vi tolkar således utifrån vår analys att det finns en motsättning inom organisationen på 

operativ- och systemnivå och vi vill då påpeka vikten av att arbeta för ett mer enhetligt 

styrsätt. Dessutom ser vi i vår analys en motsättning mellan Kim och Vandenabeeles 

(2010) definition av Public Service Motivation, med fokus på inre motivation, och 

Hasselbladh, Bejerot och Gustafssons (2008) beskrivning av hur mätning av resultat 

blivit mer framträdande i och med appliceringen av New Public Management. Trots 

denna motsägelse uttrycker studiens respondenter dock ett driv mot både inre och yttre 

motivationsfaktorer samtidigt. Vad detta beror på kan vi i denna studie inte bekräfta, det 

är möjligt att sjuksköterskorna drivs mer mot yttre motivationsfaktorer på grund av den 

arbetssituation som just nu råder inom yrket, men det är också möjligt att deras 

motivationskraft sett likadan ut oavsett. 

 
Detta resonemang leder oss in på kritik gällande vårt metodval. Genom att djupgående 

studera endast ett fåtal respondenter har vi fått fram deras individuella tankar gällande 

hur de upplever sin arbetssituation och aspekter kopplade till denna. Förutom att genom 

det fenomenologiska förhållningssättet hitta en gemensam essens i respondenternas 

berättelser är det dock svårt att generalisera våra resultat till organisationen i sin helhet. 

Hade vi gjort ett annat urval genom val av andra avdelningar eller sjukhus är det mycket 

möjligt att detta haft inverkan på resultaten. Vad gäller tidigare resonemang är det också 

viktigt att påpeka att begreppen chefskap och motivation ses individuellt. Detta innebär 

att sjuksköterskor på andra avdelningar kan tänkas mötas av andra ledaregenskaper och 

möjligt är även att den inre motivation som beskrivs inom Public Service Motivation 

gäller då generaliseringar istället görs till sjuksköterskeyrket i sin helhet. Även 

upplevelsen av aktuell arbetssituation och kommunikationsmöjligheter kan tänkas vara 

kontextberoende, vilket gör att respondenternas utsagor ger en smal, men ändå tydlig, 

bild över situationen. Detta i linje med Berg Jansson (2010) som inledningsvis uttalade 

att hur New Public Management påverkar de anställda är ”en empirisk fråga som måste 

undersökas från fall till fall” (2010:3). 

 
En intressant aspekt att ta med sig från denna analytiska diskussion är den balans som 

råder mellan sjuksköterskans inre motivation och omkringliggande faktorer i arbetet. 

Trots att respondenternas upplevelser pekar på relativt dåliga förutsättningar så tolkar vi 

att de motivationsfaktorer som framhävs mest, såsom tillhörighet och kollegor, bidrar 

till att sjuksköterskan i slutändan väljer att stanna kvar på arbetsplatsen.  
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Utifrån detta ser vi att det finns flera faktorer att fortsätta utveckla i form av exempelvis 

arbetsupplägg på avdelningen samt samspel och kommunikation mellan anställda och 

chefer, såväl som mellan olika yrkesgrupper. Den balans vi pratar om kan även relateras 

till tidigare diskussion om begreppet självuppoffring (Kim och Vandenabeele 2010), 

vilket vi i nuläget ser som framträdande i sjuksköterskans arbetssituation. Vi ställer oss 

då frågande till vad som händer när motivationen inte längre finns där i lika hög grad 

och hur långsiktigheten i yrket ser ut kopplat till detta begrepp.  
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6.	  Slutsats	  
  
Studien har analyserat hur sjuksköterskor på svenska offentliga sjukhus upplever sin 

nuvarande arbetssituation. Detta har gjorts utifrån studiens forskningsfrågor, vilka berör 

sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö, deras upplevelse av kommunikation och 

ledarskap samt motivation på arbetsplatsen.  

 
Studien har sin utgångspunkt i användandet av New Public Management och styrformen 

lean. Karaktären av denna styrform har gjort att vi i vår analys funnit att organisationen 

rört sig närmare maskinbyråkratin vilket för sjuksköterskan sägs innebära en ökad 

övervakning och kontroll i arbetet. I teorin går detta emot sjuksköterskans behov av 

självständighet i arbetet, vilket nu gör att sjuksköterskans arbetssituation framställs som 

komplex, där en rad olika faktorer påverkar hur sjuksköterskan ser på sitt arbete. Detta 

påvisas tydligt i de konstruerade fallen i studiens empiriska avsnitt. Vi vill i vår slutsats 

framhäva den positivitet som framträder i respondenternas berättelser, vilken påvisar en 

annan bild av arbetssituationen än vad som framställs i den rådande samhällsdebatten 

och i en stor del av den tidigare forskningen. Respondenterna visar på att det finns en 

balans, där positiva faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och motivationen väger 

upp för de delar i arbetssituationen som är mindre välfungerande. Sjuksköterskornas 

berättelser styrker även den tidigare forskningen inom New Public Management som 

hävdar att detta fenomen bör undersökas från fall till fall (Berg Jansson 2010), då 

omkringliggande faktorer kan ge olika påverkan på hur fenomenet upplevs.  

 
Denna balans av positiva och negativa aspekter i den psykosociala arbetsmiljön var 

något som framkom tydligt i hur sjuksköterskorna upplever sin kontroll och delaktighet 

i arbetet. Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att ett flertal av sjuksköterskorna 

upplever en låg kontroll i sitt arbete, främst kopplat till arbetet med utlokaliserade 

patienter där de vårdar patienter som egentligen hör hemma på andra avdelningar. Detta 

leder till att sjuksköterskorna upplever att de inte kan utnyttja sin kompetens i den mån 

de vill samt att de upplever stress och ångest. Det är dock tydligt att delaktighet är 

viktigt för sjuksköterskorna och vi kan utifrån vår analys dra slutsatsen att kollegorna 

utgör en viktig del av sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Sjuksköterskorna 

upplever att kollegorna bidrar med stöd, trygghet och glädje i arbetssituationen.   
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Vad gäller sjuksköterskornas upplevelser av kommunikation och ledarskap på 

arbetsplatsen kan likt den psykosociala arbetsmiljön olika resultat urskiljas. Vissa 

respondenter anser sig arbeta på en avdelning med ett fungerande 

kommunikationsklimat, medan andra framhäver kommunikationsproblem både 

gentemot andra yrkesgrupper och chefer. Tydligt är dock att kommunikation och 

ledarskap är begrepp som går hand i hand, då de respondenter som övervägande uttryckt 

en välfungerande kommunikation med sin chef också är mer positivt inställda till 

chefens insats och roll på arbetsplatsen. Våra resultat påvisar övergripande ett behov av 

tydliga kommunikationskanaler samt tydligt engagemang och delaktighet från ledarhåll 

för att främja sjuksköterskans nuvarande arbetssituation.  

 
I enlighet med tidigare forskning har vi dragit slutsatsen att vad som motiverar 

sjuksköterskan till stor del grundar sig i inre motivationsfaktorer; att göra skillnad för 

andra människor, att kunna påverka sin arbetssituation samt att utvecklas i sitt arbete. 

Våra resultat indikerar dock en motsättning till delar av teorin Public Service 

Motivation då samtliga respondenter var tydliga med att även yttre motivationsfaktorer 

som lön var viktiga för att motiveras till att fortsätta arbeta. Vi har genom vår analys 

funnit ytterligare en motsättning vad gäller teorin om den högspecialiserade 

medarbetaren, där vi genom våra resultat kan dra slutsatsen att sjuksköterskeyrket inte 

alltid ses som ett ‘kall’. Vår slutsats är även att den självuppoffring som är framträdande 

bland respondenterna snarare är en konsekvens av arbetssituationen än en 

motivationsfaktor i sjuksköterskans arbete. Detta resonemang leder oss in på studiens 

bidrag. 

 
6.1	  Forskningsbidrag	  

Studiens främsta bidrag är att vi funnit en motsättning till delar av tidigare teorier om 

hur sjuksköterskan motiveras på arbetsplatsen. Vår studie visar på att motivation är ett 

individuellt begrepp och att både inre och yttre motivationsfaktorer bör vara närvarande 

för att fortsätta driva sjuksköterskorna i sitt arbete. Studien visar till skillnad från 

tidigare teorier inte på att yttre motivationsfaktorer skulle minska motivationen, utan 

snarare att de yttre motivationsfaktorerna är av betydelse för hur sjuksköterskorna 

upplever sin motivation. Ytterligare ett av bidragen är att vi valt att inkludera motivation 

i större utsträckning än tidigare forskning inom området New Public Management.  
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Som tidigare nämnts har även få studier gjorts om hur lean har påverkat de anställda i 

sjukvården (Rees & Gauld 2017). Genom att vi studerat sjuksköterskans psykosociala 

arbetsmiljö kan vi dra slutsatsen att det finns andra faktorer i arbetssituationen, såsom 

delaktighet och samhörighet med kollegor, ett engagerat ledarskap och välfungerande 

kommunikationskanaler, som kompenserar för de brister i arbetsklimatet som påvisas 

inom offentlig hälso- och sjukvård. I enlighet med tidigare forskning inom ämnet har 

denna studie påvisat att strömningen New Public Management och styrformen lean, 

tillsammans med det arbetssätt detta medför, till viss del påverkar sjuksköterskans 

arbetssituation negativt. Vår studie bidrar då till forskningsfältet genom att den 

undersöker en bredare bild av sjuksköterskans arbetssituation, där vi påvisat att det trots 

detta finns andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som gör att styrningen ändå 

kan fortgå.  

 
6.2	  Vidare	  forskning	  

En stor del av studiens bidrag grundar sig i en motsättning till delar av teorierna om 

Public Service Motivation och den högspecialiserade medarbetaren, där inre motivation 

hos offentligt anställda står i fokus. Därmed anser vi det vara intressant att vidare 

undersöka de anställdas motivation på arbetsplatsen mer djupgående för att se om dessa 

resultat kan bekräftas i ett större sammanhang. Detta genom att exempelvis vidga 

urvalet till andra yrkesgrupper inom offentlig verksamhet, medan studiens teoretiska 

fokus begränsas till området motivation för att kunna dra tydligare slutsatser kring hur 

offentligt anställda motiveras i sitt arbete. Intressant kan även vara att resonera vidare 

kring begreppet självuppoffring hos offentligt anställda för att förtydliga vad som 

händer om motivationen inte längre finns där i lika hög grad. Hur ser då långsiktigheten 

ut i yrket och vad kan detta tänkas få för konsekvenser? 

 

Vid insamling av vårt empiriska material upptäckte vi även en intressant skillnad vad 

gäller arbetsförhållanden på sjukhusens mottagningar respektive avdelningar. Den 

begränsade insikt vi fått indikerar att anställda på mottagningar målar upp en mer 

hållbar arbetssituation gällande arbetstider och arbetsbelastning, medan de anställda 

som arbetar på avdelningar målar upp ett hårdare arbetsklimat. Utifrån detta är ett annat 

förslag att vidare göra en jämförelse mellan dessa arbetsplatser för att se om 

sjuksköterskornas upplevelser av arbetssituationen i detta sammanhang skiljer sig åt.  
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Detta kan tänkas göras utifrån ett brett perspektiv likt denna studie eller genom att 

tydligare fokusera ett av de teoretiska områdena; motivation eller psykosocial 

arbetsmiljö.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
  
  
  
  
  



 87 

7.	  Referenser	  	  
 
Abrahamsson, B. & Andersen J-A. (2005). Organisation - att beskriva och förstå 
organisationer. Upplaga 4, Malmö: Liber AB.  
 
Ackroyd, S., Kirkpatrick, I. & Walker, R. M. (2007). Public Management reform in the 
UK and its consequences for professional organization: a comparative analysis. Public 
Administration, 85(1), ss.9-26.  
 
Alvesson, M. (2011). Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: 
Liber AB. 
      
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Upplaga 3, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Anderfuhren-Biget, S., Varone, F., Giauque, D. & Ritz, A. (2010). Motivating 
Employees of the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter? International 
Public Management Journal, 13(3), ss.213-246. 
 
Andersen, L. L., Fishwick, D., Robinson, E., Wiezer, N. M., Mockałło, Z. & Grosjean, 
V. (2017). Job satisfaction is more than a fruit basket, health checks and free exercise: 
Cross-sectional study among 10,000 wage earners. Scandinavian Journal of Public 
Health, 45(5), ss.476-484. 
 
Andersen Hellum, I., Hansen, T. & Grov, E. K. (2017). Norweigan nurses’ quality of 
life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nordic Journal of Nursing 
Research, 37(2), ss.90-99. 
 
Andersson, S. (1979). Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Korpen.  
 
Antony, J., Rodgers, B. & Cudney, A. (2016). Lean Six Sigma for public sector 
organizations: is it a myth or reality? International Journal of Quality & Reliability 
Management, 34(9), ss.1402-1411. 
 
Arbetsmiljöverket (2016). Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö. 
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/fragor-och-
svar-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/ [2018-05-10] 
 
Atefi, N., Abdullah, K. L. & Wong, L. P. (2014). Job Satisfaction of Malaysian 
registered nurses: a qualitative study. British Association of Critical Care Nurses, 21(1), 
ss.8-17. 
 
Attre, M. (2005). Nursing agency and governance: registered nurses’ perception. 
Journal of nursing management, 13, ss.387-396.  
 
Axelsson, R. (1998). Hälso- och sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk 
belysning. Upplaga 3, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bercaw, R. G. (2013). Lean Leadership for Healthcare: Approaches to Lean 
Transformation. Boca Raton: CRC Press.  



 88 

 
Berg Jansson, A. (2010). I mötet mellan modern management och professionell praktik. 
Ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen. Diss. Luleå: Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Berlin, J. & Kastberg, G. (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber AB. 
 
Birgerstam, P. (1999). Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt - en parallell till 
visualisering som arbetsmetod. I Lindén, J., Westlander, G. & Karlsson, G. (red.) 
Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning. Stockholm: Rådet för arbetslivsforskning, 
ss.84-104. 
 
Björkqvist, K. (2012). Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för 
beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bogdan, R. & Taylor, S. J. (1975). Introduction to qualitative research methods: a 
phenomenological approach to the social sciences. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Bohgard, M., Ragneklint, R. & Wickenberg, P. (2004). Arbetsmiljö - kunskap och 
handling. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bolton, S. C. (2004). A Simple Matter of Control? NHS Hospital Nurses and New 
Public Management. Journal of Management Studies, 41(2), ss.317-333. 
 
Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Upplaga 
1:13, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2:3, 
Stockholm: Liber AB. 
 
Carter, B., Danford, A., Howcroft, D., Richardson, H., Smith, A. & Taylor, P. (2013). 
‘Stressed out of my box’: employee experience of lean working and occupational ill-
health in clerical work in the UK public sector. Work, employment and society, 27(5), 
ss.747-767. 
 
Codex regler och riktlinjer för forskning (2018). Forskning som involverar människan. 
http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml [2018-02-23] 
 
Cook, H. (2006). Seagull management and the control of nursing work. Work, 
employment and society, 20(2), ss.232-243.  
 
Czarniawska, B. & Solli, R. (2014). Hur går det för New Public Management i svenska 
kommuner? http://org-sam.se/hur-gar-det-for-new-public-management-i-svenska-
kommuner/ [2018-05-07] 
 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Upplaga 2, Malmö: Gleerups Utbildning AB.  
 
Davis, J. & Adams, J. (2012). The ‘Releasing Time to Care - the Productive Ward’ 
programme: participants’ perspective. Journal of Nursing Management, 20, ss.354-360.  
 



 89 

DePoy, E. & Gitlin, L. N. (1999). Forskning - en introduktion. Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Eile, I. (1997). Det goda arbetet - den goda stressen. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Eriksen, M., Fischer, T. & Mønsted, L. (2013). Att arbeta med lean i offentlig 
verksamhet och tjänstesektorn. Höganäs: Komlitt. 
 
Eriksson, B. E. & Månson, P. (1991). Den goda tanken - Om etik och moral i forskning 
med människor. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
 
George, G. (2017). Vårdanställda blir snart själva patienter. 
https://www.vardforbundet.se/press/debattartiklar/vardanstallda-blir-snart-sjalva-
patienter/ 
[2018-03-15] 
 
Georgellis, Y., Iossa, E. & Tabvuma, V. (2011). Crowding Out Intrinsic Motivation in 
the Public Sector. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(3), ss.473-
493. 
 
Gummesson, E. (2004). Fallstudiebaserad forskning. I Gustavsson, B. (red.) 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Upplaga 3, Lund: Studentlitteratur 
AB, ss.115-143. 
 
Hallin, B. & Siverbo, S. (2003). Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. 
Upplaga 1:6, Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Harboe, T. (2013). Grundläggande metod. Den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Hasselbladh, H., Bejerot, E. & Gustafsson R. Å. (2008). Bortom New Public 
Management. Lund: Academia Adacta AB. 
 
Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. I Molander, A. & Terum, L. I. (red.) 
Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget, ss.321-331. 
 
Hein, H. H. (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning. Malmö: 
Liber AB. 
 
Herzberg, F. (1971). Work and the nature of man. Fourth Edition, Cleveland: The 
World Publishing Company. 
 
Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B. B. (1993). The Motivation to Work. New 
Jersey: Transaction Publishers. 
 
Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig 
analys. Upplaga 2, Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 



 90 

Hom, P. W., Mitchell, T. R., Lee, T. W. & Griffeth, R. W. (2012). Reviewing Employee 
Turnover: Focusing on Proximal Withdrawal States and an Expanded Criterion. 
Psychological Bulletin, 138(5), ss.831-858. 
 
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 
ss.3-19. 
 
Hood, C. (1995). The ‘New Public Management’ in the 1980s: variations on a theme. 
Accounting, Organizations and Society, 20(2/3), ss.93-109. 
 
Huntington, A., Gilmour, J., Tuckett, A., Neville, S., Wilson, D. & Turner, C. (2010). Is 
anybody listening? A qualitative study of nurses’ reflection on practice. Journal of 
clinical nursing, 20, ss.1413-1422.  
 
Håkansson, K. (2005). Psykosocial arbetsmiljö. I Zanderin, L. (red.) Arbetsmiljö. 
Upplaga 2, Lund: Studentlitteratur AB, ss.137-177 
 
Jeding, K., Hägg, M. G., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T. & Vingård, E. (1999). 
Ett friskt arbetsliv. Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till 
prevention och tidig rehabilitering (Rapport 1999:22). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4208/1/ah1999_22.pdf 
 
Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder - från vetenskapsteori till 
praktik. Upplaga 1:2, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Karasek, R. (1999). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: 
Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), ss.285-308.  
 
Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books. 
 
Karlsson, T. S. (2011). New Public Management - Vad är det och varför kritiseras det 
av akademiker? Tom S. Karlsson [blogg], 2011-02-04. 
https://tskarlsson.wordpress.com/2011/02/04/new-public-management-%E2%80%93-
vad-ar-det-och-varfor-kritiseras-det-av-akademiker/ [2018-02-21] 
 
Kim, S. & Vandenabeele, W. (2010). A Strategy for Building Public Service Motivation 
Research Internationally. Public Administration Review, 70(5), ss.701-709. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Landbergis, P. A., Cahill, J. & Schnall, P. (1999). The Impact of Lean Production and 
Related New Systems of Work Organization on Worker Health. Journal of 
Occupational Health Psychology, 4(2), ss.108-130. 
 
Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Upplaga 3:1, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 1(25), ss.16-
35. 



 91 

 
Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2018). Arbetsgruppens psykologi. Upplaga 5, 
Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Lepper, M. R. & Henderlong, J. (2000). Turning “Play” Into “Work” and “Work” Into 
“Play”: 25 Years of Research on Intrinsic versus Extrinsic Motivation. I Sansone, C. 
(red.) Intrinsic and Extrinsic Motivation - The Search for Optimal Motivation and 
Performance. San Diego: Academic Press, ss.257-310. 
 
Levin, K. A. (2006). Study design III: Cross-sectional studies. Evidence-Based 
Dentistry, 7, ss.24-25. 
 
Lindgren, G. (1994). Fenomenologi i praktiken. I Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.) 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur AB, ss.91-107. 
 
Lindkvist, L., Bakka, J. F. & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori: struktur, kultur, 
processer. Upplaga 6, Stockholm: Liber AB. 
 
Maslow, A. H. (1987). Motivation and Personality. Third Edition, New York: Harper & 
Row, cop. 
 
Mazzocato, P., Holden, R. J., Brommels, M., Aronsson, H., Bäckman, U., Elg, M. & 
Thor, J. (2012). How does lean work in emergency care? A case study of a lean-inspired 
intervention at the Astrid Lindgren’s hospital, Stockholm, Sweden. BMC Health Service 
Research, 12(28), ss.1-13.  
 
McClelland, D. C. (1985). Human Motivation. Glenview: Scott, Foresman and 
Company. 
 
McGregor, D. (2006). The Human Side of Enterprise. Annotated edition, New York: 
McGraw-Hill cop.  
 
Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Upplaga 1:22, Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Mintzberg, H. (1980). Structure in 5’s: a synthesis of the research on organization 
design. Management Science, 26(3), ss.322-341. 
 
Nationalencyklopedin, NE (u.å.). Motivation. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation [2018-03-23] 
 
Newman, S. J., Ye, J. & Leep, C. J. (2014). Workforce Turnover at Local Health 
Departments: Nature, Characteristics, and Implications. American Journal of Preventive 
Medicine, 47(5S3), ss.337-343. 
 
Nilsson, B. (2016). Samspel i grupp. Introduktion till gruppdynamik. Upplaga 2, Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Nitzelius, T. & Söderlöf, G. (2017). Arbetsmiljö för Sjukvården. Upplaga 2, Stockholm: 
Lars Åhnberg AB. 



 92 

 
Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data - Framställningsstrategier för 
empiriredovisning. Malmö: Liber AB. 
 
Oomkens, R., Hoogenboom, M. & Knijn, T. (2015). Continuity and Change: 
Comparative Case Study of Hospital and Home Care Governance in The Netherlands. 
Administration and Society, 47(7), ss.851-880. 
 
Perry, J. L. & Recascino Wise, L. (1990). The Motivational Bases of Public Service. 
Public Administration Review, 50(3), ss.367-373. 
 
Planander, A. & Westrup, U. (2014). Organisationsformer inom hälsosektorn. I Loodin, 
H. & Nordgren, L. (red.) Health management: att leda hälsoverksamheter med service i 
fokus. Stockholm: Sanoma Utbildning, ss.143-157. 
 
Radnor, Z. & Boaden, R. (2008). Lean in public services – Panacea or Paradox? Public 
Money Management, 28(1), ss.3-7.  
 
Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 
Upplaga 4:1, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Rees, G. H. & Gauld, R. (2017). Can lean contribute to work intensification in 
healthcare? Journal of Health Organization and Management, 31(3), ss.369-384. 
 
Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. Upplaga 3, 
Stockholm: Samfundslitteratur och Liber AB. 
 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 
55(1), ss.68-78. 
 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000b). When Rewards Compete With Nature: The 
Undermining of Intrinsic Motivation and Self-regulation. I Sansone, C. (red.) Intrinsic 
and Extrinsic Motivation - The Search for Optimal Motivation and Performance. San 
Diego: Academic Press, ss.14-56. 
 
Sansone, C. & Harackiewicz, J. M. (2000). Controversies and New Directions - Is It 
Déjà Vu All Over Again? I Sansone, C. (red.) Intrinsic and Extrinsic Motivation - The 
Search for Optimal Motivation and Performance. San Diego: Academic Press, ss.444-
454. 
 
Schwartz, B. (2015). Why we work. New York: TED Books, Simon & Schuster Inc. 
 
Selberg, R. (2013). Nursing in Times of Neoliberal Change: An Ethnographic Study of 
Nurses’ Experience and Work Intensification. Nordic Journal of working life studies, 
3(2), ss.9-35.  
 
Shannon, C. E. & Weaver, W. (1971). The Mathematical Theory of Communication. 
Tryckning 12, Urbana III: University of Illinois Press. 
 



 93 

Smidts, A., Pruyn, H. & Riel, C. B. M. (2001). The impact of employee communication 
and perceived external prestige on organizational identification. Academy of 
Management Journal, 49(5), ss.1051-1062. 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken - Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 
Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på Internet. Upplaga 5, 
Eslöv: Lorentz Förlag.  
 
Svensson, L. G. (2011). Profession, organisation, kollegialitet och ansvar. 
Socialvetenskaplig tidskrift, 4, ss.301-319. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2016). Lean i kvalitetsarbetet. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvaliteteffektivitet
/leanexempel.687.html [2018-05-10] 
 
Szklarski, A. (2015). Fenomenologi. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i 
kvalitativ analys. Upplaga 2, Stockholm: Liber AB, ss.131-145. 
 
Theorell, T. (2012). Psykosociala faktorer - vad är det? I Theorell, T. (red.) Psykosocial 
Miljö och Stress. Upplaga 2:1, Lund: Studentlitteratur AB, ss.15-75. 
 
Thomas, K. W. (2009). Intrinsic Motivation at Work: What Really Drives Employee 
Engagement. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.  
 
Thomsson, H. (2010). Reflexiva intervjuer. Upplaga 2:1, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Thurén, T. (2013). Källkritik. Upplaga 3, Stockholm: Liber AB.  
 
Toode, K., Routsalo, P. & Suominen, T. (2011). Work motivation of nurses: A literature 
review. International Journal of Nursing Studies, 48, ss.246-257. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa Intervjuer. Upplaga 4, Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Ulhassan, W., von Thiele Schwarz, U., Thor, J. & Westerlund, H. (2014). Interactions 
between lean management and the psychosocial work environment in a hospital setting 
– a multi-method study. BMC Health Service Research, 14, ss.1-11. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom 
humanistisktsamhällsvetenskaplig  forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wadell, B. & Larsson, B. (1998). Arbetsmiljö. En dold resurs. Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Watts, J., Robertson, N. & Winter, R. (2013). Evaluation of organisational culture and 
nurse burnout. Nursing Management, 20(6), ss.24-29. 
 
Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 



 94 

Wong, R. (2000). Motivation: a biobehavioural approach. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Ödman, P-J. (2004). Hermeneutikens förhållningssätt. I Gustavsson, B. (red.) 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Upplaga 3, Lund: Studentlitteratur 
AB, ss.71-91. 
 

7.1	  Figurer	  och	  tabeller	  
  
Figur 1. Egen tolkning av “Den 3-dimensionella modellen av den psykologiska 
arbetsmiljön”. Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, 
and the reconstruction of working life. New York: Basic Books, s.70. 
 
Figur 2. Egen illustration av “Maslows behovstrappa”. Maslow, A. H. (1987). 
Motivation and Personality. Third Edition, New York: Harper & Row, cop. 
 
Tabell 1. Egen summering av det empiriska materialet. Kapitel 4. Empiri, ss.45-64.



 

 

8.	  Bilagor	  
  
8.1	  Bilaga	  1	  	  

Intervjuguide sjuksköterskor  
 
Fetmarkerade frågor = frågor som ska ställas till alla respondenter  
 
Bakgrundsinformation 

•   Ålder 
•   Tidigare utbildning 
•   Nuvarande position på arbetsplatsen 
•   Anställningsår inom verksamheten 
•   Bakgrund till valet av yrke 
•   Berätta om din yrkeserfarenhet hittills 

 
Arbetssituation 

•   Har du under din yrkesverksamma tid haft flera positioner på olika arbetsplatser 
och avdelningar?  

o   Om ja, hur såg avslutet på tidigare anställning ut?  
§   Vilka skillnader kan du se i din arbetssituation nu jämfört med 

då? 
o   Om nej, har du någon gång funderat på att byta position? 

 
Arbetsmiljö 

•   Beskriv hur ditt nuvarande arbetslag fungerar 
•   Hur viktig tycker du att arbetsmiljön är för din arbetssituation? 
•   Vilka aspekter är viktiga i din arbetsmiljö för att du ska trivas på 

arbetsplatsen?  
o   Hur fungerar dessa i nuläget? 

•   Ges du möjlighet att påverka din aktuella arbetssituation? 
 
Utvecklingsmöjligheter 

•   Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna på din nuvarande arbetsplats? 
•   Hur viktiga är utvecklingsmöjligheter för dig? 
•   Känner du att du har möjlighet att påverka din egen utveckling?  

 
Motivation 

•   Vilka motivationsfaktorer upplever du är vanligast förekommande på din 
arbetsplats?  

•   Vad motiverar dig i ditt arbete? 
o   För de med längre yrkeserfarenhet - Anser du att dessa 

motivationsfaktorer har ändrats över din yrkesverksamma tid?  
•   Beskriv en situation under din yrkesverksamma tid som ledde till att din 

motivation på ett eller annat sätt förändrades 
o   Hur har detta påverkat din förmåga att utföra ditt arbete? 

 
Gör en detaljerad beskrivning av ett av dina arbetspass utifrån de faktorer vi 
diskuterat hittills  



 

 

Utveckling och Framtid 
•   Hur ser utvecklingen av arbetsmiljö ut på din arbetsplats just nu? 
•   De faktorer du nämnde i början av samtalet om varför du valde att bli 

sjuksköterska, tycker du att dessa har uppfyllts? 
•   Hur ser den ideala arbetssituationen ut för dig?   

 
Avslutning 

•   Hur skulle du sammanfatta vårt samtal?  
•   Finns det något mer du skulle vilja tillägga inom något av de teman vi har berört 

under intervjun? 
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Sammanställning av intervjuer 
 

Respondent Befattning Erfarenhet 

1. Eva Allmänsjuksköterska med specialisering på 
aktuell avdelning 

19 år i yrket 

2. Anna Allmänsjuksköterska med specialisering på 
aktuell avdelning 

10 år i yrket 

3. Sofie Allmänsjuksköterska 5 år i yrket 

4. Ida Allmänsjuksköterska 2 år i yrket 

5. Maria Allmänsjuksköterska 2 år i yrket 

6. Lisa Allmänsjuksköterska Mindre än 6 månader i 
yrket 

 
Utförande: 
Respondent 1, intervjuades på arbetsplatsen under 1h och 1 minut, 2018-03-15. 
Inspelad.  
Respondent 2, intervjuades på arbetsplatsen under 57 minuter, 2018-03-12. Inspelad. 
Respondent 3, intervjuades på arbetsplatsen under 58 minuter, 2018-03-13. Inspelad. 
Respondent 4, intervjuades på arbetsplatsen under 1h och 24 minuter, 2018-03-27. 
Inspelad. 
Respondent 5, intervjuades på arbetsplatsen under 1h och 9 minuter, 2018-03-21. 
Inspelad. 
Respondent 6, intervjuades på arbetsplatsen under 48 minuter, 2018-03-20. Inspelad. 
 


