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Sammanfattning  
 

Syftet med studien har varit att ur ett arbetspsykologiskt perspektiv undersöka vilka faktorer 

som påverkar en sjuksköterskas val av arbetsgivare. De frågeställningar studien ämnar besvara är 

om det finns samband mellan olika motivationsfaktorer och sjuksköterskors benägenhet att 

byta arbetsgivare, vilka aspekter av arbetet som anses viktiga samt vilka faktorer som skapar 

mest upplevd nöjdhet med arbetssituationen. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats 

och 115 deltagare har besvarat en enkät med frågor som har formulerats kring ämnesområdet. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor anställda inom privat sektor är mer nöjda med sina 

arbetsgivare och att den största andelen av deltagarna hade valt att byta till en arbetsgivare 

inom privat sektor. Resultatet visar även att det främst var faktorerna en högre lön och lägre 

arbetsbelastning som påverkade sjuksköterskorna inom offentlig sektors benägenhet att byta 

arbetsgivare. För sjuksköterskor inom privat sektor var det faktorerna större gemenskap på 

arbetsplatsen och mer patientkontakt som främst skulle påverka valet att byta arbetsgivare. 

Faktorerna att känna sig nöjd med sin lön och arbetstider samt att ha möjligheten att hjälpa 

andra sågs som de viktigaste aspekterna av arbetet.  

 

 

Nyckelord: sjuksköterska, arbets- och organisationspsykologi, arbetstillfredsställelse,  

arbetsmotivation, arbetsgivare  



 
 

Abstract  
 

The aim of this study is to, from a work psychology perspective, investigate which factors that 

can affect a nurse’s choice of employer. The study aims to seek out whether a correlation 

between different factors and nurses desire to change employer can be found, which factors of 

the workplace that were considered most important and which factors that creates the greatest 

perceived satisfaction with the work situation. The study has been conducted with a 

quantitative approach and 115 participants has answered a questionnaire based upon the 

subject matter. The result of the study shows that nurses working in the private sector are 

more satisfied with their employer and the greater part of the participants would have chosen 

to switch to an employer in the private sector. The results also show that is was primarily the 

factors higher salary and a lower workload that affected the nurses in the public sector 

tendency to change employer. For the nurses in the private sector, the factors were greater 

community in the workplace and more patient contact that would primarily affect the choice 

to change employer. The study states that the most important aspects of the work situation 

were a satisfying salary, satisfying working hours and to have the opportunity to help others. 

 

 

Keywords: nurse, work- and organizational psychology, work satisfaction, work 

motivation, employer 
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Inledning 

Region Norrbotten har de senaste åren sett ökade kostnader för inhyrd personal (Sjölund, 

2018). Man har inom regionen aktivt försökt bromsa dessa kostnader genom att den första 

oktober 2018 införa ett totalstopp på inhyrda sjuksköterskor. Detta menade man skulle bidra 

till en mer kontinuerlig och trygg vård för patienten, samtidigt som Regionen tar ett 

ekonomiskt ansvar och medarbetarna får en förhöjd arbetsmiljö (Region Norrbotten, 2018). 

Redan i november 2018, såg Regionen svårigheter med stoppet för inhyrd personal, då det 

skapade en personalbrist som gjorde att vårdplatser försvann och operationer ställdes in i brist 

på sjuksköterskor. Inhyrningsstoppet hävdes till viss del och problemet med 

inhyrningssköterskor och dess kringkostnader kvarstår (Jones, 2018; Lindgren, 2018).  

 

Statistiska Centralbyrån (2018) rapporterar i Arbetskraftsbarometern att det råder brist på 

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor och att uppemot 70 procent av arbetsgivare 

upplever svårigheter med att rekrytera inom yrkesgrupperna. År 2014 fanns 111 000 personer i 

Sverige i arbetsför ålder som hade en sjuksköterskelegitimation (SCB, 2017). En tiondel av 

dessa personer arbetade inte längre inom branschen eller yrket och vid en enkätstudie som 

genomfördes för att undersöka faktorer som bidragit till beslutet att lämna sjukvården, uppgav 

omkring 55 procent att lönen i relation till utbildning och arbetsbelastning, i stor utsträckning 

bidragit till beslutet (SCB, 2017). 

 

Med bakgrund i problemområdet kring personalbristen och ett försök till en lösning, blir det 

intressant och relevant att djupgående studera den medialt uppmärksammade yrkesgruppen 

sjuksköterskor. Det blir även intressant att undersöka ämnet i relation till vad tidigare forskning 

har visat kring arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Centrala begrepp 

Arbetstillfredsställelse      

Ett förslag på definition av arbetstillfredsställelse beskrivs som ett ”pleasurable or positive 

emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences” (Locke, 1976, 

refererad i Arnold & Randall, 2016, s.222). Vid mätning av arbetstillfredsställelse brukar 

faktorer som lön, kollegor på arbetsplatsen och ledarskap tas i beaktande (Arnold & Randall, 

2016). En distinktion har även gjorts mellan arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang (organizational commitment) (Luthans, 2010). Medan 

organisationsengagemang innebär individens attityd till organisationen i sig, är 

arbetstillfredsställelse den anställdes attityd till arbetet (Luthans, 2010). Det har påvisats att 

arbetstillfredsställelse har en stark förutsägande effekt på den anställdes intention att sluta i sitt 

arbete och det främst påverkat av aspekterna lön, arbetstider, trygghet och arbetet i sig självt 

(Clark, 2001). Andra studier visar däremot att endast organisationsengagemang har en direkt 

inverkan på anställdas avsikt att sluta sitt arbete (Mathieu, Fabi, Lacoursiére & Raymond, 

2015).   
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Perspektiv på arbetstillfredsställelse 

Tre sätt att betrakta arbetstillfredsställelse på är att antingen se det som en människans generella 

disposition, som ett resultat av andra på arbetsplatsens sammanlagda bedömningar eller genom 

att betrakta det som den enskildes kognitiva bedömning (Arnold & Randall, 2016). Hur ökad 

arbetstillfredsställelse uppnås, blir även påverkat av ur vilket perspektiv man ser 

arbetstillfredsställelse ur. Är arbetstillfredsställelse påverkat av människors generella disposition, 

skulle det innebära att det inte bara finns ett sätt att designa arbetet på som möjliggör att alla 

anställda upplever arbetstillfredsställelse (Arnold & Randall, 2016). Ser man istället 

arbetstillfredsställelse ur det tredje perspektivet skulle det även kunna innebära att det går att 

utforma ett arbete på ett sådant sätt att fler anställda skulle göra den kognitiva bedömningen att 

de upplever arbetstillfredsställelse.  

Inre och yttre faktorer till motivation 

Det har gjorts en distinktion mellan inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) faktorer till motivation. 

Ryan och Deci (2000) definierar inre motivation som att man genomför arbetet för den 

tillfredsställelse som arbetet i sig själv medför till den som utför arbetet. Yttre faktorer till 

motivation definieras istället som när en anställd genomför sitt arbete för att få ett resultat som 

är skilt från arbetet. Variation, ansvar och igenkännande har setts vara det som främst påverkar 

en anställds motivation i sitt arbete, snarare än en faktor som lön (Herzberg, 1966, refererad i 

Arnold & Randall, 2016). Det verkar således som att inre motivation väger tyngre, än vad de 

yttre faktorerna gör. 

Teoretisk referensram 

Egenskaper hos arbetet 

En välkänd teori kring hur arbetets egenskaper påverkar inre arbetstillfredsställelse, motivation 

och prestation är Hackman och Oldhams (1980) Job Characteristics Model (Figur 1). 

Modellen anger att uppgiftsvariation, uppgiftens betydelse och uppgiftsidentifikation påverkar 

upplevd meningsfullhet i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Autonomi i arbetet, 

handlingsfrihet och att kunna påverka beslutsfattande, påverkar upplevt ansvar i arbetet. 

Feedback från arbetet leder till kunskap kring resultat. 
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Figur 1. Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980). 

 

Uppgiftsvariation innebär huruvida ett arbete erbjuder den anställde att variera uppgifter och 

kunskaper (Hackman & Oldham, 1980). Uppgiftsidentifikation innebär att den anställde får 

genomföra arbetsuppgifter från början till slut och leder till en känsla av ett helt och 

identifierbart resultat. Uppgiftens betydelse innebär att det arbete som man utför är av 

betydelse för andra i positiv bemärkelse. Autonomi beskrivs som huruvida man som anställd 

har handlingsutrymme och möjlighet att påverka beslutsfattande och feedback innebär att man 

får återkoppling om resultatet av arbetet (Hackman & Oldham, 1980). 

 

En del av den kritik som har riktats mot modellen, är bland annat att den inte tar individuella 

skillnader hos människor i beaktande (Lee-Ross, 1998). Även om ett arbete är komplext och 

utmanande, innebär det inte att det kommer ge positiva upplevelser hos alla anställda, då vissa 

anställda som har ett lägre behov av att prestera, kan se ett sådant komplext och utmanande 

arbete som skrämmande.  

 

Då modellen utgår från ett perspektiv som menar att arbetstillfredsställelse kan påverkas av 

designen och av egenskaper hos ett arbete, blir det i vår studie intressant att lyfta in det 

perspektivet i arbetstillfredsställelse.  

Maslows behovshierarki  

Maslow (1943) menade att människans motivation är uppbyggd som en pyramid (Figur 2). 

Pyramiden består av fem nivåer, där människans motivation att uppnå nästa steg i pyramiden 

baseras på att det tidigare steget är uppfyllt. Enligt modellen kan en människa inte motiveras 

till att uppfylla något av pyramidens högre nivåer om de lägre inte redan har uppfyllts. 

Pyramidens nivåer går från mer basala behov till att slutligen uppnå självförverkligande 

(Maslow, 1943). 
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Figur 2. Illustration av Maslows Behovspyramid (Maslow, 1943) 

 

Tidigare enkätstudier baserade på Maslows behovshierarki 

I en studie av Gaki, Kontodimopoulos och Niakas (2013) fann man att sjuksköterskor som är 

motiverade i sitt arbete förväntas kunna ge en högre kvalité på vården till sin patient. På grund 

av vikten i det arbete som sjuksköterskor utför, gör detta antagande att det är av stor vikt för 

arbetsgivare och för samhället i sin helhet, att undersöka vilka faktorer som kan bidra till ökad 

motivation. Studien visade att motivationsfaktorer av ekonomisk karaktär inte var lika 

motiverande som de faktorer som kunde bidra till självförverkligande. 

 

Atefi, Abdullah, Wong och Mazlom (2015) utförde en liknande enkätstudie i Iran på över 400 

sjuksköterskor. Resultaten visade att autonomi, krav och interaktion i arbetet främst påverkar 

arbetsmotivationen. Slutsatsen av denna studie var, precis som Gaki et al. (2013) beskriver, att 

satsningar på sjuksköterskors professionella utveckling kan skapa högre arbetsmotivation och 

därmed en bättre vård.  

Kritik mot Maslows behovstrappa 

Maslows (1943) behovstrappa har mött en hel del kritik genom åren. En del av den kritik som 

har riktats är exempelvis att grupperingarna av de olika behoven inte stämmer överens med 

verkligheten, samt att behoven är för otydligt beskrivna för att kunna skapa en vetenskaplig 

grund. Man menar också att inget tydligt samband kan återfinnas mellan de olika behoven och 

en människas beteende. Studier visade att samma beteende kan påvisa olika behov eller att 

samma behov kan skapa flera olika beteenden (Rauschenberger et al., 1980; Salancik & Pfeffer, 

1979). Det har också argumenterats att behovstrappan och Maslow i sin helhet är en produkt 

av det samhälle som rådde i USA under kalla kriget (Cooke et al., 2005), på det sätt att 

Maslows pyramid grundas i ett liberalistiskt rättfärdigande av klassamhället där behovsnivåerna 

då skulle spegla de olika samhällsklasserna (Linstead, 2002). Trots detta menar många ledare att 
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teorin har en del grundstenar som är relevanta när man skall särskilja motivationsfaktorer 

(Arnold & Randall, 2016).  

 

Maslows behovspyramid är en modell som på ett individualistiskt sätt beskriver människans 

behov i förhållande till dennes motivation. På detta sätt blir Maslow ett gott komplement som 

teoretisk referensram för vår studie.  

Herzberg’s tvåfaktor-teori  

Herzbergs teori benämns antingen som tvåfaktorsteorin eller som motivation-hygienteorin. 

Teorin menar att det finns inre motivation, som skapas av vad Herzberg (1959) kallar för 

motivationsfaktorer. Det kan exempelvis vara att arbetet ställer utmaningar, ger erkännande, 

ansvar eller möjligheter till personlig utveckling. Även arbetet i sig självt kan fungera som en 

motivationsfaktor. Utöver detta finns också hygienfaktorer som bidrar till yttre motivation. 

Exempel på sådana kan vara lön, trygghet, arbetsförhållanden och mellanmänskliga relationer. 

Dessa faktorer är inte direkt motiverande, men avsaknad av dem kan skapa missnöje hos den 

anställde och därmed minska motivationen (Herzberg, 1959).  

Nutida forskning kring tvåfaktor-teorin  

Mer nutida studier kring arbetstillfredsställelse med tvåfaktor-teorin som grund visar däremot 

ett annat resultat som inte är i enlighet med vad Herzberg (1959) beskriver kring hygien- och 

motivationsfaktorer. En studie genomförd på arbetstillfredsställelse bland svensk vårdpersonal 

inom sluten psykiatrisk vård visade att karriärmöjligheter och incitament som lön kunde ha en 

negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen (Holmberg, Caro & Sobis, 2017). Resultatet av 

studien visade även att interpersonella relationer snarare fungerade som en motivationsfaktor 

som positivt påverkar arbetstillfredsställelse. Resultatet som Holmberg et al. (2017) fann i sina 

studier visar således motsägelser mot tvåfaktor-teorin, i det faktum att interpersonella relationer 

fungerar som motivationsfaktor, snarare än hygienfaktor. Detsamma gällde för monetära 

belöningar som lön, som också sågs fungera som en motivationsfaktor, medan Herzberg (1959) 

beskrev lön som en hygienfaktor. Det verkar finnas upphov till att studera vidare kring ifall 

teorin fortfarande är aktuell och applicerbar och det oavsett yrkesgrupp.  

Krav- och kontrollmodell 

Trots att denna studie inte främst avser att studera stress i arbetslivet så blir ämnet relevant i 

samband till arbetstillfredsställelse. Detta motiverar vi genom att faktorer såsom gemenskap, 

kontroll i arbetet och arbetsbelastning kan lyftas både i studier av arbetstillfredsställelse såväl 

som i studier av stress i arbetslivet. Stress i arbetslivet kan lyftas genom att se krav i förhållande 

till kontroll. Karasek (1979) presenterade ursprungligen en krav- och kontrollmodell (demand-

control model) där krav och kontroll var två faktorer som påverkade arbetsrelaterad stress. 

Modellen innebär att arbetsrelaterad stress inte är resultatet av en enskild faktor, utan en 

kombination av d3e krav som arbetet innebär och huruvida den anställde upplever sig ha 

kontroll över sin arbetssituation. Karasek (1979) menade att krav kan beskrivas som mängden 

arbete, arbetets svårighetsgrad, tidsbegränsningar i arbetet och mängden mental och fysisk 

ansträngning som arbetet kräver. En ursprunglig definition av kontroll innebar i vilken mån 
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den anställde kan använda sin förvärvade kunskap och i vilken mån den anställde kan 

kontrollera sin arbetssituation. Karasek fann i sina studier att arbeten med höga krav och låg 

kontroll är associerat med mentala påfrestningar. Modellen vidareutvecklades av Karasek och 

Theorell (1990) som genomförde studier på personer i så kallade high-strain jobs för att se om 

personer inom dessa yrkesgrupper i större utsträckning riskerade fysisk och psykisk ohälsa till 

följd av arbetet. Krav- och kontrollmodellen utvecklades senare av Johnson och Hall (1988) 

som i sina studier kom fram till att även socialt stöd har en inverkan, socialt stöd kan förklaras 

som stöd och sociala relationer till chefer eller kollegor. 

Tidigare forskning 

Studier kring arbetstillfredsställelse och motivation 

Tidigare studier genomförda kring arbetsmotivation hos nyutexaminerade sjuksköterskor, 

visade att det som var skattat som viktigast i arbetet var att kunna hjälpa andra (De Cooman et 

al., 2008). Även en studie genomförd av Newton, Kelly, Kremser, Jolly och Billett (2009) 

visade att viljan att hjälpa andra var ofta återkommande hos deras intervjurespondenter och 

flera av respondenterna menade att de hela livet tyckt om och velat hjälpa andra människor. 

Även delaktighet och bidragande till välmående hos patienter, var viktigt för 

intervjurespondenterna (Newton et al., 2009). Studier har även visat att interpersonella 

relationer på arbetsplatsen och arbetet i sig självt skapar arbetstillfredsställelse (Holmberg et al., 

2017).  

Studier kring bemannings- och ordinarie sjuksköterskor 

En kvalitativ studie genomfördes på bemannings- och ordinarie sjuksköterskor som arbetade 

tillsammans på en intensivvårdsavdelning. Studien visade att arbetssituationen upplevs olika 

bland de två grupperna och att det föreligger en komplexitet kring den upplevda 

arbetssituationen (Jansson & Engström, 2017). Ett framträdande tema var att 

bemanningsjukskösterskornas roll inte innefattade att behöva lägga ett större fokus eller 

ansvarstagande på omkringliggande faktorer i arbetet, utan att istället kunna ägna mer tid åt 

faktisk patientkontakt. Slutsatser av studien, var att arbetsbelastningen påverkades till följd av 

att inhyrd personal arbetar. De ordinarie sjuksköterskorna fann det positivt att 

bemanningssköterskor skapade en möjlighet att ta in mer personal när det fattades. 

Komplexitet i den upplevda arbetssituationen speglades i att även om den ordinarie personalen 

såg fördelar med möjligheten att hyra in personal, fanns det ett framträdande tema i att den 

ordinarie personalen inte upplevde att samma krav kunde ställas på bemanningssjuksköterskor 

vad gäller omkringliggande aspekter av arbetet (Jansson & Engström, 2017). Exempelvis kunde 

det ställas mindre krav på en bemanningssjuksköterska att delta i administration som 

exempelvis schemaläggning eller att lokalisera i förråd etc. 

 

Med grund i ovan presenterad studie, blir det intressant och relevant att ta med en jämförande 

aspekt mellan de två grupperna anställda inom offentlig sektor och anställda samt verksamma 

inom privat sektor.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att, ur ett arbetspsykologiskt perspektiv, undersöka vilka faktorer som 

påverkar en sjuksköterskas val av arbetsgivare. Frågeställningar som studien ämnar besvara är:  

 

● Vilka aspekter av arbetet är viktiga för sjuksköterskor inom privat och offentlig sektor?  

● Vilka aspekter av arbetet skapar högst upplevd nöjdhet med arbetssituationen inom 

privat och offentlig sektor? 

● Finns det ett samband mellan olika aspekter av arbetet och sjuksköterskors benägenhet 

att byta arbetsgivare? 

Metod 

Urval  

För studiens genomförande har undersökningsgruppen sjuksköterskor valts ut för att besvara en 

enkät. Urvalet har skett med en icke-slumpmässig metod och genom ett bekvämlighetsurval 

där enkäten har publicerats på Facebook och där personer i målgruppen med enkelhet kunde 

nås. Det icke-slumpmässiga urvalet baserades främst på att det för studien förenklade 

datainsamlingen. Enkäten riktade sig till personer som innehade en sjuksköterskelegitimation 

och som arbetade hos arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor. Eftersom enkäten 

inte har skickats ut till ett kontrollerat antal personer, blev en svårighet att kommentera det 

eventuella bortfallet.  

 

Totalt besvarade 115 personer enkäten. Alla deltagare som besvarade enkäten uppgav att de var 

grund- eller specialistutbildade sjuksköterskor. Av de 115 deltagarna var en andel på 81.7% 

kvinnor och 18.3% män och deltagarnas medelålder var mellan 38 och 47 år. Av deltagarna 

arbetade 84.3% inom offentlig sektor och inom antingen region (76.5%) eller kommun (7.8%). 

Av deltagarna var 14.8% anställda eller verksamma inom privat sektor, antingen anställda hos 

en privat vårdgivare (5.2%), av ett bemanningsföretag (8.7%) eller verksamma som 

egenföretagare inom estetiska injektioner (0.9%). Ytterligare 0.9% av deltagarna uppgav att de 

inte längre arbetade inom sjukvården. Den regionala spridningen för enkäten har varit stor och 

deltagare yrkesverksamma i 17 av Sveriges 21 län har deltagit i studien. En majoritet på en 

andel av 58 % av deltagarna var verksamma inom Norrbottens Län.  

Material och procedur 

En enkät skapades i Google Forms (Bilaga 1). Enkäten innehöll bland annat frågor kring 

upplevd nöjdhet med arbetsgivare, benägenhet att byta arbetsgivare och hur viktigt det var för 

deltagarna med vissa aspekter av arbetet. Fråga 1–6 var av demografisk karaktär för att 

möjliggöra en senare presentation av bland annat vilka åldersgrupper, kön och 

utbildningsnivåer som fanns representerade bland deltagarna. Fråga 7–12 var frågor där 

deltagaren fick besvara bland annat hur nöjd denne kände sig med sin nuvarande arbetsgivare, i 

vilken utsträckning deltagaren var benägen att byta arbetsgivare och vilka aspekter av arbetet 
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som skulle kunna påverka i beslutet att byta arbetsgivare. Fråga 13–25 handlade om hur viktiga 

olika aspekter av arbetet som sjuksköterska var för deltagarna. En stor del av frågorna i enkäten 

var formulerade enligt likertskala med ett spann från 1 till 7 där 1 exempelvis kunde stå för 

”inte alls påverkande” och 7 för ”i allra högsta grad påverkande”. Likertskalan valdes för att 

möjliggöra att deltagarna fick skatta sina attityder till ett påstående. En stor del av frågorna var 

även slutna frågor, för att möjliggöra ett sätt att skapa kvantifierbara data för senare analys. I tre 

av frågeställningarna hade deltagaren möjlighet att lämna ett kort skriftligt svar, ifall de 

upplevde att inget av de alternativ som vi skapat passade in på deras situation.  

 

I samband med att enkäten upprättades, skrevs även ett följebrev (Bilaga 1) där eventuella 

deltagare informerades om syfte, tidsåtgång, kontaktuppgifter och rätten att själv bestämma 

över sitt deltagande. I följebrevet fanns även en beskrivning av hur insamlade uppgifter skulle 

komma att behandlas och enbart användas i studiens syfte. Innan enkäten skickades ut, 

genomfördes en pilotstudie där två deltagare har fått svara på enkäten för att sedan ge en 

uppskattad tidsåtgång och återkoppling kring huruvida frågorna var ställda på ett begripligt sätt. 

Efter återkopplingen, korrigerades enkäten och skickades ut elektroniskt. Enkäten publicerades 

på Facebook och fick därefter en stor regional spridning. Enkäten skickades även ut till privata 

arbetsgivare inom bemanningsföretag, som hjälpte till genom att publicera länken till enkäten i 

ett veckobrev. Totalt låg enkäten publicerad i 12 dagar under april 2019 innan möjligheten att 

skicka in svar stängdes. 

Databehandling 

Efter enkäten var genomförd, sammanställdes insamlade data för att analyseras i 

statistikprogrammet IBM SPSS. Medelskattningarna, samt standardavvikelserna, beräknades för 

skattningarna av nöjdhet med arbetssituation och arbetsgivare. Dessa skattningar jämfördes 

sedan mellan de privat anställda och de offentligt anställda sköterskorna. För att kunna fastställa 

statistisk signifikans genomfördes ett oberoende t-test mellan grupperna offentlig och privat 

sektor. En multipel regressionsanalys genomfördes för att fastställa de prediktorer som kunde 

förklara benägenheten att byta arbetsgivare. Genom Pearsons korrelationskoefficient kunde 

signifikanta korrelationer presenteras. Slutligen beräknades även frekvensen över val av 

eventuell framtida arbetsgivare, och presenterades i ett stapeldiagram (Knapp, 2018). Resultatet 

av studien har presenterats i rapporten under tillhörande rubrik.  

Etiska överväganden 

Vad gäller den etiska aspekten av studien har vi genom användandet av Google Forms 

möjliggjort ett anonymt deltagande. Inga personliga uppgifter har samlats in och för syftet har 

det inte varit nödvändigt att samla in namnuppgifter eller liknande. Det innebär i studien att 

de insamlade svaren inte kan kopplas till specifika individer. De har även blivit informerade 

om samtycke och rätten att när som helst under studiens genomförande avbryta sitt deltagande 

och ta tillbaka samtycket. Deltagarna har även blivit informerade kring hur insamlade data 

kommer att användas, vilket endast är för att besvara studiens syfte. Således har vi under hela 

studien följt och applicerat Vetenskapsrådets (u.å.) riktlinjer för god etik i forskningen genom 

att uppfylla informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 
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Resultat  

I avsnittet kommer de resultat som erhållits genom beräkningar och analyser i undersökningen 

att presenteras.  

Nöjdhet med arbetssituation och arbetsgivare 

I Tabell 1 har en översikt av deltagarnas skattningar sammanställts vad gäller nöjdhet med 

arbetssituationen samt nöjdhet med sin nuvarande arbetsgivare. Deltagarna har skattat sin 

nöjdhet med arbetssituationen på en skala 1–7 där 1 representerar mycket missnöjd och 7 

representerar mycket nöjd. I tabellen presenteras värden indelat i respektive sektor. I enkäten 

tillfrågades intervjurespondenterna att skatta nio aspekter av sin nuvarande arbetssituation och i 

Tabell 1 har fem av de nio aspekterna som gav de högsta samt lägsta skattningarna valts att 

presenteras.  

 

Den genomsnittliga skattningen av nöjdhet med sin arbetssituation bland samtliga 115 

deltagare i studien var M= 4.71 (SD= 1.52). En deltagare har uppgivit att denne inte längre 

arbetar inom sjuksköterskeyrket och har inte räknats med i någon av sektorernas separat 

presenterade resultat. Den genomsnittliga skattningen av nöjdhet med arbetsgivare för samtliga 

115 deltagare var M= 4.37 (SD= 1.74). 

  

Tabell 1. 

Nöjdhet med arbetssituation, arbetsgivare och aspekter av arbetssituationen. 

  Privat sektor 

N=17 

Offentlig sektor 

N=97 

    

  M Sd M Sd t Sig 

Arbetssituation 6.11 .93  4.45 1.47 -6.16 .00** 

Arbetsgivare 6.59 .62 3.97 1.57 -11.96 .00** 

Gemenskap på 

arbetsplatsen 

4.77 1.92 5.19  1.68 .933 .35(n.s.) 

Patientkontakt 5.35 1.97 4.96 1.50 -.95 .35(n.s.) 

Variation i arbetet 5.18 1.85 4.72 1.75 -.98 .36(n.s.) 
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Arbetsbelastning 

 

Lön 

5.05 

  

5.17 

2.14 

  

2.03 

3.38 

  

2.85 

1.80 

 

1.72 

-3.05 

  

-4.47 

.06** 

 

.00** 

** p<.01 

 

Sjuksköterskor inom privat sektor (M= 6.11) var signifikant mer nöjda med sin arbetssituation 

än sjuksköterskor verksamma inom offentlig sektor (M= 4.45), t(32)= -6.16, p <.00.  

Nöjdhet med arbetsgivare  

Vid tillfrågan att skatta nöjdhet med sin arbetsgivare visade resultatet att sjuksköterskor 

anställda eller verksamma inom privat sektor (M= 6.59), var mer nöjda med sin arbetsgivare, 

jämfört med sjuksköterskor anställda eller verksamma inom offentlig sektor (M= 3.97), (t(59) 

= -11,96, p =.00).  

Nöjdhet med aspekter av arbetet 

Vid tillfrågan av nöjdhet med olika aspekter av sin nuvarande arbetssituation, bland samtliga 

deltagare var medelvärdet för gemenskap på arbetsplatsen det högsta värdet (M= 5.14), följt av 

patientkontakt (M= 5.03) och variation i arbetet (M= 4.80). Arbetsbelastning hade den näst 

lägsta genomsnittliga skattningen (M= 3.65) och lön hade den lägsta genomsnittliga 

skattningen (M= 3.21).  

 

Sjuksköterskor inom privat sektor var signifikant mer nöjda med sin lön (M= 5.17, t(20)= -

4.45 p <.00) och arbetsbelastning (M= 5.05, t(20)= -3.05, p <.00) än vad sjuksköterskor 

anställda inom offentlig sektor (M(lön)= 2.85, M(arbetsbelastning)= 3.38). Ingen signifikant 

skillnad mellan undersökningsgrupperna återfanns för aspekten nöjdhet med gemenskap på 

arbetsplatsen. 

Viktiga aspekter av arbetet  

I Tabell 2 presenteras deltagarnas skattningar över aspekter de anser är viktigt att känna sig 

nöjd med i sitt arbete. Deltagarna har skattat aspekterna på en skala 1–7 där 1 representerade 

inte viktigt alls och 7 mycket viktigt. Ett förtydligande kring viktiga aspekter i arbetet, är att 

det är vad sjuksköterskorna ser som viktigt i sitt arbete, till skillnad från tidigare presenterat 

resultat som de facto beskriver vad sjuksköterskorna är nöjda med i sin nuvarande 

arbetssituation. De aspekter som har fått högst respektive lägst skattningar och där det 

föreligger statistiskt signifikant resultat, är de som presenterats i tabellen, detta på grund av att 

resultat av statistisk signifikans är av störst relevans för att kunna presentera ett trovärdigt 

resultat.  
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Tabell 2. 

Skattningar på vilka aspekter sjuksköterskorna anser är viktiga i arbetet. 

  Privat sektor 

N=17 

Offentlig sektor 

N=97 

    

  M Sd M Sd T Sig 

Att känna sig nöjd med 

lön/ekonomisk ersättning 

  

Att känna sig nöjd med arbetstider 

 

Att hjälpa andra genom det egna 

arbetet 

 

Gemenskap på arbetsplatsen 

 

Att uppleva kontroll över det egna 

arbetet 

 

Att uppleva att kraven på 

arbetsplatsen går att nå upp till 

 

Att det finns möjlighet att påverka 

beslutsfattande 

 

Att få uppleva ett identifierbart 

resultat av arbetet 

 

Att det finns utrymme att göra karriär 

 

Att känns sig delaktig i ett helt 

vårdförlopp 

6.70 

 

 

6.53 

 

5.88 

 

 

5.65 

 

6.76 

 

 

6.18 

 

 

5.82 

 

 

5.47 

 

 

5.53 

 

4.24 

 .59 

 

 

.94 

 

1.22 

 

 

1.58 

 

.44 

 

 

1.19 

 

 

1.29 

 

 

1.23 

 

 

1.28 

 

1.75 

 6.48 

 

 

6.36 

 

6.43 

 

 

6.41 

 

6.15 

 

 

6.22 

 

 

5.85 

 

 

5.74 

 

 

5.33 

 

4.99 

.78 

  

 

.86 

 

.78 

 

 

.81 

 

.95 

 

 

.90 

 

 

1.08 

 

 

1.22 

 

 

1.37 

 

1.48 

-1.16 

 

 

-.74 

 

1.80 

 

 

1.95 

 

-4.25 

 

 

.16 

 

 

.07 

 

 

.85 

 

 

-.56 

 

1.89 

.27(n.s)  

 

 

.50(n.s.) 

 

.08(n.s.) 

 

 

.07(n.s.) 

 

.00** 

 

 

.87(n.s.) 

 

 

.95(n.s.) 

 

 

.40(n.s.) 

 

 

.58(n.s.) 

 

.06(n.s.) 

**p< .01  

 

Generellt sett är skillnaderna i skattningarna små, både mellan aspekterna och mellan 

sektorerna. Bland samtliga deltagare i studien var det viktigast att känna sig nöjd med sin 

lön/ekonomiska ersättning (M= 6.50), sina arbetstider (M= 6.39) och att kunna hjälpa andra 

genom det egna arbetet (M= 6.36). Att det finns utrymme att göra karriär (M= 5.35) och att 

man som sjuksköterska får känna sig delaktig i ett helt vårdförlopp (M= 4.90) har de lägsta 

genomsnittliga skattningarna sett till samtliga deltagare.  
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Ett t-test har använts för att beräkna statistisk signifikans. Sjuksköterskor inom privat sektor 

(M= 6.76) såg egenkontroll i arbetet som mer viktigt än sjuksköterskor inom offentlig sektor 

(M= 6.15), t(48)= -4.35 p <.00.  

Benägenhet att byta arbetsgivare 

Korrelationer  

Pearsons Korrelationskoefficient har använts för att beräkna samband mellan nöjdhet med 

arbetssituation och benägenhet att byta arbetsgivare mellan samtliga sjuksköterskor oavsett 

sektor.  Korrelationen beräknades med Pearsons korrelationskoefficient till r= -.621 mellan 

faktorerna nöjdhet med arbetssituation och benägenhet att byta arbetsgivare. Resultatet var 

signifikant (p= 0.01) och visade på ett relativt starkt negativt samband mellan faktorerna. 

Ytterligare korrelationer beräknade med Pearsons korrelationskoefficient, visar att det fanns ett 

måttligt samband mellan benägenhet att byta arbetsgivare och skattning mellan önskan om en 

högre lön på r=.404. Det fanns även ett relativt svagt samband mellan benägenhet att byta 

arbetsgivare och önskan om bättre arbetstider på r=.318. Resultatet var signifikant (p= 0.01).  

Prediktorer för benägenheten att byta arbetsgivare  

En multipel regressionsanalys genomfördes för respektive grupp för att undersöka vilka 

aspekter av arbetet som främst påverkar benägenhet att byta arbetsgivare. Beroende variabeln 

var sjuksköterskornas benägenhet att byta arbetsgivare utifrån prediktorerna en högre lön, en 

lägre arbetsbelastning, större karriärmöjligheter, större utrymme för personlig utveckling, mer 

varierade arbetsuppgifter, större gemenskap till kollegor, mer patientkontakt och större 

kontroll över det egna arbetet.  

 

I Tabell 4 och Tabell 5 presenteras resultatet av en regressionsanalys för offentlig respektive 

privat sektor. Resultaten för vilka prediktorer som påverkade benägenheten att byta 

arbetsgivare skilde sig åt mellan undersökningsgrupperna och resultatet har därför presenterats i 

två separata tabeller. 

 

Tabell 4. 

Regressionsanalys av offentlig sektor. Beroende variabel: benägenhet att byta arbetsgivare. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel och betavärde presenterat. 

  B SE 𝛽  

Högre lön 

 

Lägre arbetsbelastning 

 

Intercept 

 

N 

R2 (adj.) 

.49* 

  

.26* 

 

1.23* 

 

97 

.22 

.10 

  

.12 

.44* 

  

.26* 
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* = p <.05 

 

Tabell 5. 

Regressionsanalys av privat sektor. Beroende variabel: benägenhet att byta arbetsgivare. 

Ostandardiserade b-koefficienter, standardfel och betavärde presenterat. 

  B SE 𝛽 

Större gemenskap 

 

 

Mer patientkontakt 

 

 

 

Intercept 

  

N 

R2 (adj.) 

.41* 

  

 

-.59* 

  

 

 

1.55* 

 

17 

.46 

.17 

  

 

.22 

 .53* 

  

 

-.57* 

*= p <.05 

 

Resultatet visade att det för gruppen sjuksköterskor inom offentlig sektor främst var 

prediktorerna en högre lön tillsammans med en lägre arbetsbelastning som fungerar som 

prediktorer för benägenhet att byta arbetsgivare. För gruppen sjuksköterskor inom privat 

sektor, visade den multipla regressionsanalysen att det främst var prediktorerna en större 

gemenskap på arbetsplatsen tillsammans med mer patientkontakt som främst påverkade den 

beroende variabeln.  

Deltagarnas benägenhet att byta arbetsgivare 

I Figur 3 presenteras ett diagram över till vilken arbetsgivare som sjuksköterskorna hade valt att 

byta till, ifall de i dagsläget skulle ha valt att byta arbetsgivare. 



14 
 

 
Figur 3. Diagram över andel till vilken arbetsgivare deltagarna i dagsläget hade valt att byta. 

 

Bland de 115 deltagarna svarade en majoritet i andel (30.7%) att om de i dagsläget hade valt att 

byta arbetsgivare hade de valt att byta till privat sektor och att arbeta för ett bemanningsföretag 

som konsult. Den näst största andelen (28.9%) av deltagarna uppgav att de inte avser att byta 

arbetsgivare. En liten andel (1.7%) angav att om de skulle byta arbetsgivare, hade de i dagsläget 

valt att byta till annan bransch än vårdyrket.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar en sjuksköterskas val av 

arbetsgivare. De frågeställningar som studien ämnat besvara är ifall det finns ett samband mellan 

olika aspekter av arbetet och sjuksköterskors benägenhet att byta arbetsgivare, vilka aspekter av 

arbetet som skapar mest upplevd nöjdhet och vilka aspekter som sjuksköterskor anser är 

viktigast i sitt arbete.  

Resultatdiskussion 

Undersökningens resultat visar att sjuksköterskor anställda och verksamma inom den privata 

sektorn upplever en högre nöjdhet med sin arbetssituation, än vad anställda eller verksamma 

sjuksköterskor inom den offentliga sektorn gör. Sjuksköterskor som arbetade inom den privata 

sektorn var mer nöjda med sin arbetsgivare, än vad sjuksköterskor i den offentliga sektorn var. 

Det fanns även en statistisk signifikans i skillnader mellan de olika grupperna och nöjdhet med 
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arbetssituation. Vidare såg vi i resultatet att flest deltagare (30.7% av samtliga deltagare) hade 

valt att gå till en privat arbetsgivare om de i dagsläget hade valt att byta arbetsgivare. Jansson 

och Engström (2017) fann i sin studie att de offentligt anställda sköterskorna på sjukhuset ansåg 

att bemanningssköterskorna hade ett mindre ansvar för kringliggande uppgifter och att detta 

gav bemanningssköterskorna mer patientkontakt. Detta menar vi kan fungera som en 

förklaringsmodell till skillnaderna mellan de olika grupperna. Patientkontakt har i denna studie, 

att hjälpa andra, klassats av deltagarna som en av de viktigaste aspekterna i arbetslivet. Den 

grupp som, i Jansson och Engström (2017) studie, menade sig ha mindre patientkontakt är 

också den grupp som i denna studie skattar sig som generellt mindre nöjda med sin 

arbetssituation.  

 
På ett liknande sätt fann Holmberg et al. (2017) att de interpersonella relationerna i arbetet, 

exempelvis de som uppstår vid patientkontakten, kan klassas som en motivationsfaktor. 

Interpersonella relationer har även setts bidra till ökad upplevd arbetstillfredsställelse 

(Holmberg et al., 2017). Studien kan sägas ligga i linje med det resultat som denna studie visar, 

och därmed ses som en möjlig förklaring för den ökade nöjdheten hos sköterskor inom den 

privata sektorn. I denna analys är det dock relevant att även lyfta gemenskap till kollegor, då 

även denna aspekt kan betraktas som interpersonella relationer. I denna studie återfanns ingen 

statistiskt signifikant korrelation mellan arbetsgivare och nöjdhet med gemenskapen, däremot 

återfanns ett statistiskt signifikant resultat där den privata sektorn upplevde att större gemenskap 

och mer patientkontakt skulle kunna motivera sjuksköterskorna att byta arbetsgivare. För den 

offentliga sektorn var benägenhet att byta arbetsgivare istället korrelerad med vikten av högre 

lön och lägre arbetsbelastning. Vi måste därför delvis frångå resultatet från Holmbergs et al. 

(2017), då offentliga sektorn istället tycks trycka på faktorer som är mer relaterade till vad 

Herzberg (1959) definierar som hygienfaktorer.  

 

Även om Herzberg (1959) visade att lön enbart fungerade som en hygienfaktor, har mer 

nutida forskning visat att lönen kan påverka arbetstillfredsställelse negativt (Holmberg et al. 

2017). Vi återfann i vårt resultat att, framför allt, hos sjuksköterskor inom offentlig sektor var 

lönen/ekonomisk ersättning en aspekt som tillsammans med lägre arbetsbelastning ökade 

benägenheten att byta arbetsgivare. Samtidigt så är frågorna som ställts till deltagarna i denna 

del inte relaterade till deras motivation eller vad som är viktigt i arbetslivet utan snarare vad 

som skulle få dem att byta arbetsgivare. En sådan fråga kan eventuellt öppna upp för de mer 

basala faktorerna.  

 

Vi kan även tolka resultatet utifrån Maslow (1943) som menar att de mer basala faktorerna skall 

täckas innan en individ kan sträva efter högre faktorer, såsom gemenskap. Här menar vi att den 

privata sektorns påverkande faktorer är de som i Maslows (1943) pyramid klassas som 

gemenskap och självförverkligande (på det sättet att patientkontakt kan skapa en ökad känsla av 

meningsfullhet). Till skillnad från detta så är den offentliga sektorns påverkande faktorer snarare 

representanter för botten av pyramiden; lön och lägre arbetsbelastning kan snarare klassas som 

en del av trygghet. Analysen kan då lyda att trygghet är ett behov som redan har täckts hos den 

privata sektorn, medan personlig utveckling och gemenskap blir mindre intressant för den 

offentliga sektorn då de basala behoven inte har täckts. Denna analys förutsätter en uppfattning 
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om att den privata sektorn generellt har en högre ingångslön än den offentliga sektorn, det bör 

dock tas i beaktning att så inte alltid är fallet.  

 

Om man istället ser till vad sjuksköterskorna skattade som viktigast i sitt arbete, var det att 

kunna känna sig nöjd med sin lön, sina arbetstider och att ha möjligheten att hjälpa andra 

genom sitt arbete. Det som var skattat som den minst viktiga aspekten av det egna arbetet var 

att känna sig delaktig i ett helt vårdförlopp och att känna att det finns utrymme att göra karriär. 

Uppgiftsidentifikation, att få genomföra arbetsuppgifter från början till slut med ett helt och 

identifierbart resultat, har setts bidra till ett upplevt psykologiskt tillstånd av ett meningsfullt 

arbete (Hackman & Oldham, 1980). För att det psykologiska tillståndet ska uppstå, måste även 

uppgiften ha betydelse för andra i positiv bemärkelse och det måste i arbetet finnas variation. 

Vad gäller uppgiftens betydelse, fick aspekten att hjälpa andra höga genomsnittliga skattningar 

av studiens deltagare. Sett i relation till tidigare forskning, finns det stöd för att aspekten att 

hjälpa andra har skattats som det viktigaste i ett sjuksköterskeyrke (De Cooman et al., 2008). 

Studier har även visat att de personer som väljer att utbilda sig och arbeta som sjuksköterska 

anser att kunna hjälpa är viktigt i arbetet och att de hela livet just velat hjälpa andra (Newton 

et al., 2017). Att arbetet är av betydelse för andra, verkar således vara ett uppfyllt kriterium 

inom sjuksköterskeyrket, då flertalet studier har visat att hjälpa andra anses som en viktig aspekt 

och vårt resultat går i linje med det.  

 

Studien visar också att ett varierat arbete baserat på varierande kunskaper, uppgiftsvariation, 

skattas högt av deltagarna. Detta gäller både vad de är nöjda med i sin arbetssituation samt vad 

som var viktigt för dem i arbetet. Även detta går samman med teorin av Hackman och 

Oldham (1980) som menar att uppgiftsvariation är en av tre egenskaper som kan skapa en 

upplevd meningsfullhet som leder till motivation i arbetet. Inga statistiskt signifikanta 

korrelationer kunde utröna en skillnad i nöjdhet kring uppgiftsvariation mellan de olika 

grupperna, vilket innebär att båda grupperna ansåg detta som en viktig del av arbetet, men att 

vi inte kan beskriva valet av arbetsgivare genom denna aspekt.  

 

Utöver dessa resultat undersöktes också huruvida det fanns skillnader i vilka aspekter de två 

sektorerna fann viktiga. Resultatet visade att den privata sektorn fann egenkontroll viktig och 

det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan sektorernas uppfattning av aspekten. Vad 

gäller krav var det skattat högre hos offentligt anställda sjuksköterskor, om än det inte förelåg 

en statistisk signifikans mellan undersökningsgrupperna och skillnaden var relativt liten. 

Egenkontroll är en av de två aspekterna som lyfts som grundsten i den teori Karasek och 

Theorell (1990) beskriver arbetsrelaterad stress genom. Vår studie har inte för avsikt att studera 

arbetsrelaterad stress men det är fortfarande intressant att lyfta resultatet ur denna vinkel då ett 

samband mellan arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse inte är omöjlig att föreställa sig. 

En möjlig förklaringsmodell är att tolka resultaten som att de eventuellt speglar 

sjuksköterskornas arbete, att kontroll över det egna arbetet blir en stor del för den privata 

sektorn samtidigt som kravbilden eventuellt är större för de offentliga sjuksköterskorna. Detta 

ligger också i linje med Jansson och Engströms (2017) studie där ansvaret (och därmed kraven) 

i större grad ligger på de offentliga sjuksköterskornas axlar.  
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För att tolka resultat ytterligare är det viktigt att poängtera att dessa aspekter (egenkontroll och 

uppnåeliga krav) inte var viktigast för någon av sektorerna, men att det föreligger en faktisk 

skillnad mellan dem. Resultatet kan därmed tolkas som att det antingen ligger en skillnad i 

arbetets natur hos de olika sektorerna som har påverkat deras svar, eller att det finns en 

individuell skillnad hos individerna och deras åsikt. För att närmare bedöma detta resultat hade 

eventuellt en mer djupgående studie av kvalitativ karaktär kunnat vara behjälplig.  

 

Tidigare forskning kring arbetstillfredsställelse har gett tre perspektiv att betrakta denna ur. 

Man kan antingen ta perspektivet att arbetstillfredsställelsen beror på individuella skillnader 

mellan människor, som ett resultat av andra på arbetsplatsens bedömningar eller ur perspektivet 

att det är den enskildes kognitiva bedömning av arbetet (Arnold & Randall, 2016). Det blir 

intressant att se studien ur samtliga perspektiv och det ger upphov till vidare frågeställningar. 

Ser vi vårt resultat utifrån det första perspektivet, kan det tänkas vara så att olika typer av 

människor väljer att arbeta inom privat eller offentlig sektor och att det egentligen inte finns 

bara ett sätt att designa arbetet som sjuksköterska på. Väljer vi istället att se vårt resultat ur det 

tredje perspektivet, som en kognitiv bedömning, skulle det innebära att arbetsgivare inom den 

privata sektorn har lyckats designa arbetet på ett sådant sätt att arbetet i sig skapar en högre 

nöjdhet. Vilket perspektiv som är rätt eller fel, lämnar vi okommenterat, men vi ser ett 

förklaringsvärde i att i framtida studier lyfta frågeställningen.  

Metoddiskussion 

Studien har genomförts med en kvantitativ ansats och genom en enkät. För studiens syfte har 

vald metod fungerat väl, då vi främst ämnat undersöka aspekter av arbetet som 

sjuksköterskorna är nöjda med och som de upplever viktiga samt val av arbetsgivare. Genom 

den kvantitativa metoden har vi fått kvantifierbara data som har analyserats med hjälp av 

statistikprogram. Däremot är en begränsning av studien, att vi genom användandet av 

kvantitativa enkäter, inte haft möjlighet att djupdyka i aspekter av arbetet och därmed inte kan 

uttala oss om direkta orsakssamband mellan aspekterna och val av arbetsgivare bland deltagarna 

i vår studie. Det hade således varit intressant att i framtida studier utöka med en kvalitativ 

aspekt, där mer djupgående intervjuer hade kunnat komplettera studiens resultat. 

För att besvara frågeställningarna och studiens syfte, har det dock inte varit nödvändigt att 

kunna uttala sig om orsak eller verkan. Risken med att använda sambandsstudier är även att 

det kan finnas bakomliggande variabler som påverkar resultatet (Borg & Westerlund, 2012). 

Det kan vara så att det finns bakomliggande variabler som vi inte kunnat ta i beaktande som 

påverkat resultatet.  

 

Vad gäller generaliserbarhet av studien har den påverkats genom att vi har använt ett icke-

slumpmässigt urval. För studiens externa validitet hade ett slumpmässigt urval varit gynnsamt, 

då det hade varit slumpen som avgjort vilka sjuksköterskor som hade fått möjlighet att besvara 

studien. Däremot anser vi att vi genom den valda metoden och tillvägagångssätt har lyckats 

mäta det vi avsett mäta. Enkätens frågor är främst utformade baserat på de teorier som 

presenterats i inledningen, detta menar vi har ökat validiteten då frågorna blir teoribaserade. 

Merparten av frågorna är utformade i likertskala för att kunna bedöma deltagarnas attityder 

kring arbetet. Detta menar vi är det tillvägagångssätt som bör användas för att besvara 
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frågeställningarna, om än vi förstår att detta kan påverka studiens validitet, då frågeställningarna 

kan upplevas mer ledande.  

 

I och med att enkäten skickades ut elektroniskt underlättades studiens genomförande, då det 

möjliggjorde kontakt med ett stort antal deltagare, trots begränsade resurser. Däremot innebar 

det elektroniska utskicket att vi i låg utsträckning haft möjlighet att styrka att deltagarna faktiskt 

är legitimerade sjuksköterskor, vilket kan anses vara en begränsning med den elektroniska 

enkäten (Eljertsson, 2005). Det kan vara en faktor som har påverkat studiens resultat, om än vi 

med ett kritiskt förhållningssätt, utgår från att de uppgifter som deltagarna har lämnat stämmer. 

Ytterligare en begränsning som följer av metoden för utskick, är att vi inte kan kommentera 

ett eventuellt bortfall. 

 

För att ha en god reliabilitet i studien, har vi tydligt försökt beskriva tillvägagångssättet för att 

möjliggöra att studien kan göras om. Reliabiliteten kan också kommenteras från urvalets 

perspektiv. Då enkäten som studien byggs på delades på Facebook har den främst nått ut till 

personer som står förhållandevis nära oss. Detta gör att urvalet inte är slumpmässigt, och kan 

därför påverka studiens reliabilitet till viss grad. Samtidigt så gav Facebook en spridning över 

hela Sverige, vilket gjorde att ett stort antal okända personer besvarade enkäten. Det 

förhållandevis höga deltagarantalet kan också ha påverkat studiens reliabilitet positivt, då fler 

svar ger en större tillförlitlighet. Reliabiliteten har också prövats genom statistisk signifikans där 

vi har kunnat se att våra resultat är överförbara på populationen. 

Slutsatser  

Vi anser att studiens resultat kan vara till nytta för arbetsgivare inom vårdsektorn för att i större 

utsträckning se vilka aspekter av arbetet som ett urval av sjuksköterskor är nöjda med, ser som 

viktiga och vad som skulle påverka benägenheten att byta arbetsgivare.  

 

Slutsatser av studien är att sjuksköterskorna som arbetade inom privat sektor var mer nöjda 

med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Den tydligaste skillnaden mellan sektorerna 

återfanns i aspekten lön (där de privata sjuksköterskorna faktiskt hade en dubbelt så hög 

skattning) och en slutsats är att lönen har en stor påverkan, då denna aspekt påverkar nöjdhet 

med arbetssituation och benägenhet att byta arbetsgivare.  

 

Resultatet visade att hos offentligt anställda sjuksköterskor var det en högre lön och lägre 

arbetsbelastning som främst skulle kunna vara en förklaring till benägenheten att byta 

arbetsgivare. Hos privat anställda var det istället en högre gemenskap och mer patientkontakt 

som fungerar förutsägande. Slutsatser är att om än vi fann samband mellan benägenhet att byta 

arbetsgivare och arbetets aspekter, är dessa samband fundamentalt olika beroende på vilken 

sektor som tillfrågas. Sektorerna arbetar inom samma yrke och utgår från samma examen, men 

trots detta så skiljer de sig avsevärt i vissa frågor gällande faktorer i arbetet.  

 

Vi kan dra liknande slutsatser i frågan om vilka aspekter som är viktiga för sköterskorna och 

här kan vi eventuellt finna svar på varför sektorerna skiljer sig åt. Den privata sektorn 
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prioriterar egenkontroll. En slutsats kan vara att valet av arbetsgivare baseras på individuella 

skillnader hos arbetstagarna. 

Fortsatt forskning  

Förslag till framtida studier hade varit att komplettera studien med en mer kvalitativ aspekt, där 

mer djupgående intervjuer hade syftat till att undersöka sjuksköterskors arbetssituation och ge 

mer utfyllande perspektiv på val av arbetsgivare. Ytterligare förslag till framtida studier hade 

varit att undersöka fler personer ur urvalsgruppen och då gärna fler anställda och verksamma 

inom den privata sektorn. Det hade även varit av intresse att utföra studier på ett mer 

närvarande sätt, exempelvis genom deltagande observation, för att kunna få en närmare inblick 

i situationen på arbetsplatsen.  
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