
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
Handledare: Carina Holmgren, Lektor, Örebro universitet 
Examinator: Mari-Ann Karlsson, Lektor, Örebro universitet 
Höstterminen 2018 
Examinationsdatum: 2018-01-17 

Landsting, sjuksköterskor och motivation 
Hur motivationsfaktorer, hygienfaktorer och arbetets egenskaper påverkar motivationen hos 

sjuksköterskor.  

André Garabet  961112 
Patrik Jakobsson 890626 
Oliver Kauntz  970114 



  

   
 

Abstract 
The purpose with this study is to identify which motivation factors that motivates nurses in 
their profession. In order to study the motivation of nurses, the study has examined nurses in 
the three different employers: The county council, private companies and staffing companies. 
The purpose is to identify which factors that motivates nurses, how the county council can 
improve their nurse’s motivation and counteract with nurses leaving their employment to 
work within another employer. 
 
The method we have chosen for this study is a qualitative method where we have used an 
explorative study. Based on this cause we have interviewed eight different nurses within the 
different sections of employees.  
 
The result presented in this study has been categorized based on the subjects discussed by the 
respondents, where the main subjects is: Reasons to leave the county council as employee, 
responsibility and autonomy, the work task itself, working conditions and work environment, 
personal progress manager and leadership, feedback and finally salary and employment 
security. 
 
The conclusions of this study are presented together with a discussion chapter. Our main 
conclusions are that nurses are motivated by: Personal progress, feedback, the work itself and 
responsibility. They are demotivated by: High workload, unsatisfactorily leadership and 
unsatisfactorily work hours. Our study also found that what motivates nurses is individual, 
which means that to motivate nurses’ organizations need to adapt to their individual needs. 
 
Keywords: Job characteristic model, motivation, two factor theory, feedback, nurses, hygiene 
factors, motivation factors, autonomy, management, salary and responsibility 
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1. Inledning 

Inledningen av studien består av ett bakgrundskapitel där ämnet beskriver det studien behandlar, följt 
av en problematiseringsdel där problemet relateras till tidigare forskning. Utifrån vår 
bakgrundsgenomgång och problematisering så kommer en beskrivning kring kunskapsgapet som vi 
ämnar att studera. Vi avslutar detta kapitel med vad syftet med denna studie är och våra 
frågeställningar. 

 
1.1 Bakgrund 
Idag finns det stora problem inom sjukvården där många sjuksköterskor slutar eller byter 
avdelning och arbetsplats på grund av hög arbetsbelastning, låg uppskattning och dålig lön 
(Westin, 2017). Mellan åren 2010 och 2016 har avgångar inom landsting ökat i 19 av 21 län, 
och i vissa län har de fördubblats. Som några exempel så har avgångarna i Västerbotten ökat 
från 4,6 procent till 9,1, Stockholm 10,1 till 12,1 procent, Uppsala 12,5 till 15,5 procent och 
Götalandsregionen från 3,7 till 7,8 procent (Westin, 2017). Utöver att många slutar så är 
sjuksköterskor en yrkesgrupp som har stora pensionsavgångar (Börjesson, 2018). Samtidigt 
så har Sverige en befolkning som blir äldre och ökar i antal, vilket medför att behovet av vård 
har ökat under de senaste åren. Antalet nyutbildade sjuksköterskor räcker inte till för att täcka 
upp för detta ökade vårdbehov. Detta trots att antalet som påbörjat sjuksköterskeutbildningen 
har ökat mellan åren 2010 och 2017 från cirka 2500 till cirka 3000 stycken. Antalet 
yrkesaktiva sjuksköterskor inom landsting har legat runt cirka 54 000 enda sedan 2010 till 
2017, och med denna utveckling som Sverige har så prognostiseras ett behov av 39 300 nya 
sjuksköterskor de kommande åtta åren (Börjesson, 2018). För att få en bild av 
arbetsbelastningen för sjuksköterskor i Sverige så fanns det år 2014 elva sjuksköterskor per 
1000 invånare (Börjesson, 2018). Även om Sveriges sjukvård inte är likadant organiserad 
som övriga nordiska länder så har Sverige lägst andel där, där Norge ligger högst med 17 
stycken per 1000 invånare (Börjesson, 2018).  
 
Den ökade arbetsbelastningen leder bland annat till att sjuksköterskor får ta beslut de inte är 
legitimerade att ta för att de skall hinna med den arbetsstress och belastning som råder 
(Weilenmann, 2016). Detta leder i sin tur till att vårdskador ökar och en sämre sjukvårdsmiljö 
för både sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor har även tvingats prioritera bort 
uppgifter som att samtala med patienterna eller skriva vårdplaner. Detta på grund av att de 
tvingas göra andra arbeten som exempelvis städning eller att plocka ihop mat till följd av den 
låga bemanningen (Weilenmann, 2016). 75 procent av de tillfrågade i en studie uppger att de 
missat någon aktivitet inom deras arbetsuppgifter under ett arbetspass (Ball, Griffiths, 
Rafferty, Lindqvist, Murrels & Tishelman, 2016).  
 
Den ökade arbetsbelastningen har lett till att många sjuksköterskor inte känner att lönen de 
får är representativ för det arbete de utför. De söker sig därför till bemanningsföretag eller 
andra arbetsplatser där de kan erbjudas en högre lön och bättre arbetsvillkor (Olsson, 2017). 
Medellönen för sjuksköterskor är idag 25 661 kronor i Sverige (Lönestatistik, 2018), medan 
ingångslönen kan variera stort mellan 22 till 27 tusen mellan olika områden (Sjuksyrra, 
2018). Många sjuksköterskor hävdar dock att det är löneutvecklingen som är låg när de väl 
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har kommit in i yrket, att löneförhöjningarna sällan sker och då med låga nivåer (Olsson, 
2017).  
 
Det har också uppmärksammats i media hur sjukvården även har strukturella problem 
(Lerner, 2018). Anna Spencer, överläkare från Malmö, skriver i en debattartikel hos Dagens 
medicin där hon uttrycker sitt missnöje mot hur sjukvården ser ut idag. Det beskrivs hur 
patienterna kan ses som något de bara vill bli av med så fort som möjligt för att hålla sig 
resurseffektiva. Detta är en effekt av att de saknar sjukvårdsplatser hos landstingets sjukhus. 
Vilket gör att de förlorar tid med patienterna. Samtidigt menar hon att det går emot hennes 
etik och att ingen patient ska skrivas ut om det inte har medicinska grunder. Detta sker nu på 
grund av avsaknaden av sjukvårdsplatser. Hon uttrycker sjukvården som allt mer byråkratisk 
där patienter inte ses som människor utan som delar i en produktion. Hon menar att allt av 
värde inte är mätbart och att allt som mäts idag är inte värdefullt, att det idag sker en 
överdokumentation och mindre tid läggs på personliga samtal med patienterna (Lerner, 
2018). Det är en följd av den ökade byråkratin hon beskriver tillsammans med avsaknaden av 
sjukvårdsplatser och den stress som följer. 
 
Effekterna av de strukturella problemen som sjuksköterskor upplever finns hos sjukhusen 
som drivs av landstinget. De leder till att sjuksköterskor lämnar landstinget och går över till 
andra aktörer inom sjukvården som är privata eller jobbar via bemanningsföretag hos 
sjukhusen (Svenberg, 2018). Dessa aktörer skapar konkurrens för landstinget då de kan 
lyckas lösa strukturella problem eller uppfylla de behov och krav som sjuksköterskor söker. 
För att kunna upprätthålla en stabil organisation och reducera strukturella problem hävdar 
Lotta Svantesson, undersköterska på det privata sjukhuset S:t Görans i Stockholm (Svenberg, 
2018), att organisationens förändringar måste komma från själva ledningen och de styrande i 
organisationen. Sjuksköterskor i den privata sektorn upplever att hierarkin skiljer sig mot den 
inom landsting. Sjuksköterskor är mer självständiga och mer bestämmande i olika val i den 
privata sektorn. De får bestämma själva hur olika situationer ska behandlas samt att de har en 
mycket starkare påverkan på beslut av jobbiga situationer som sjuksköterskor bemöter 
(Svenberg, 2018). Denna åtgärd har visat väldigt positiva effekter på hur sjuksköterskor 
upplever sin arbetsvardag inom den privata sektorn. Framgångar som S:t Görans sjukhus har 
haft kommer delvis från utvecklingsmetoden och ideologin Lean där effektiviseringen sker på 
det sätt att personalen själva får förändra och lösa de problem som de möter i verksamheten. 
Detta leder till en effektivisering för patienternas vistelser. Sjukhuset låter sjuksköterskorna 
vara på toppen av hierarkin då det är de som jobbar i fronten av yrket (Svenberg, 2018). Som 
tidigare nämnt vänder sig sjuksköterskor inte endast till privat sektor utan det har enligt 
Vårdförbundet (2018) blivit mer vanligare att starta eget och jobba som 
bemanningssjuksköterska. 
 
Bemanningssjuksköterskor tjänar proportionellt mycket mer än vanligare sjuksköterskor 
inom landstinget trots samma arbetsvillkor. Den enda skillnaden är säkerheten för en fast 
anställning. Kenneth Hopp, bemanningssjuksköterska hos Västerås sjukhus hävdar dock att 
det är ett tomt argument då behovet av sjuksköterskor alltid finns och i vilken stund som helst 
går det att sluta arbeta som bemanningssjuksköterska och börja inom landstinget igen 
(Jacobson, 2015). Arbetstiderna skiljer sig även åt när man jobbar som 
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bemanningssjuksköterska då det finns utrymme för att säga ifrån sig pass, vilket inte är lika 
lätt att göra om man är anställd hos landstinget. 
 
Dessa ovan nämnda problem med låg lön och löneutveckling, hög arbetsbelastning, 
påfrestande arbetsmiljö och arbetstider innebär en demotiverad personal, vilket bidrar till 
stora problem för landsting (Norrgård, 2016). En demotiverad personal innebär en stor risk 
för att de lämnar organisationen. Som tidigare nämnt så jobbar cirka 54 000 sjuksköterskor i 
Sverige fördelat över båda sektorerna och bemanning, medan det fanns cirka 195 000 
legitimerade sjuksköterskor år 2016. Många söker sig alltså till andra arbetsgivare för att få 
bättre arbetsvillkor och förutsättningar till att vara motiverade i sitt yrke (Norrgård, 2016). 
Inom landstinget finns en oro för hur dessa problem skall komma påverka kvalitén inom 
sjukvården när mycket kompetens och erfarenhet försvinner. Bristen på kontinuitet på 
arbetsplatserna på grund av rörligheten hos sjuksköterskorna kan påverka kvalitén på vården 
till det negativa. Sjukvården inom landsting står alltså inför stora utmaningar för att lösa 
dessa problem så att de kan motivera sina sjuksköterskor att jobba kvar längre på sin 
arbetsplats (Olsson, 2017). 
 
1.2 Problematisering 
Många studier har gjorts kring motivation och sjuksköterskor och något som noteras är att 
motivation är viktigt för organisationers prestation (Toode, Routasalo, Helminen & 
Suominen, 2015; Galletta, Portoghese, Pili, Piazza & Campagna, 2016). En anställd med låg 
motivation utför ett arbete med låg kvalitet vilket i sin tur påverkar verksamhetens produktion 
negativt (Koch, Proynova, Paech & Wetter, 2014). I organisationen är det väldigt viktigt att 
bibehålla kvalitet på kundvärde, personalkompetens, vården och det utförda arbetet. För att 
kunna upprätthålla kvalité i organisationen behöver personalen känna sig motiverade i sitt 
yrke och arbetsplats. Detta för att kunna utföra ett bra arbete som i sin tur har positiv effekt 
på organisationen (Rosak-Szyrocka, 2015). Utöver att sjuksköterskor som inte är motiverade 
presterar sämre så kan det även innebära att det finns en risk att de lämnar organisationen 
(Landeweerd & Boumans, 1994; Galleta et al., 2016; Joshua-Amadi, 2003). Effekten av att 
sjuksköterskor slutar och en högre personalomsättning innebär ökade personalkostnader för 
organisationen (Galleta et al., 2016). 
 
Enligt Landeweerd och Boumans (1994) har graden på arbetsnivån (det vill säga den mängd 
av arbete som utförs) och autonomi stor effekt på sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och 
hälsa. Författarna gjorde en undersökning där de kom fram till att feedback, tydlighet, 
autonomi och ett socio-emotionellt ledarskap har en positiv effekt på sjuksköterskors 
motivation och kvalité av arbete, medans arbetsbörda och instrumentellt ledarskap har en 
negativ effekt. En omotiverad sjuksköterska kan ha större avsikt att lämna sitt arbete 
(Landeweerd & Boumans, 1994; Galleta et al., 2016; Joshua-Amadi, 2003). Gällande 
autonomi skiljde sig sjuksköterskorna åt och författarna menar att man måste anpassa 
ledarskapet efter de olika behoven som finns inom organisationen (Landeweerd & Boumans, 
1994). De lyfter också upp tidigare forskning som har visat på positiv korrelation mellan 
människor som blivit utbrända och deras arbetsbörda.  
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Vetenskapliga studier som har gjorts om vad sjuksköterskor motiveras av i sitt yrke kommer 
ofta fram till många lika faktorer om vad som motiverar sjuksköterskor (Galleta et al., 2016; 
Halldorsdottir, Einarsdottir & Edvardsson, 2017; Paris & Terhaar, 2011). Dessa är bland 
annat uppskattning från ledare och organisation, personlig utveckling, karriärmöjligheter, bra 
arbetsmiljö, självstyrning och lön. Däremot är rangordningen av vilka faktorer som är 
viktigast olika i studierna. Detta noterar även Rosak-Szyrocka (2015) och argumenterar att 
motivationsfaktorer hos individer är svårt att studera eftersom individer motiveras till olika 
grad av olika faktorer, och att de tycker olika faktorer är viktiga respektive mindre viktiga.  
  
Fler vetenskapliga studier om sjuksköterskor och motivation fokuserar på vad de motiveras 
av för att höja organisationens prestanda, eller för att motverka en hög personalomsättning 
(Galleta et al., 2016; Halldorsdottir et al., 2017; Paris & Terhaar, 2011). Många studier görs 
dock utanför Sverige där sjukvården kan vara annorlunda organiserat i jämförelse med 
Sverige där det finns både en privat och en offentlig sektor. Det finns även 
bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till de båda sektorerna. Det har studerats om vad 
som har fått sjuksköterskor att säga upp sig från sin tjänst (Joshua-Amadi, 2003) och vad 
relationen mellan organisationens stöd och sjuksköterskors avsikt att sluta (Galleta et al., 
2016) i andra länder.  
 
Andra studier som har gjorts om sjuksköterskor i Sverige har både använt tvärsnittsstudie och 
etnografisk metod (Ahlstedt, Eriksson Lindvall, Holmström & Muntlin Athlin, 2018; 
Holmberg, Sobis & Carlström, 2015). De har fokuserat på sjuksköterskor verksamma inom 
landsting och vad som motiverar dem. En annan svensk studie som gjorts har undersökt 
varför sjuksköterskor har slutat, där de menar att det är en lång process som kräver mycket 
betänketid. De två främsta faktorerna enligt studien är relationen med närmsta chefen och 
även relationen med kollegorna (Lögde, Rudolfsson, Runesson Broberg, Rask-Andersen, 
Wålinder & Arakelian 2018). Det har också bedrivits en stor kvantitativ studie i Sverige som 
undersökt sjuksköterskestudenter och deras första steg i arbetslivet. Denna studie visar att det 
är viktigt att arbetsgivare anpassar tjänsten för sjuksköterskan om det upptäckts att hen visar 
tecken på att bli utbränd. Det är viktigt med en lagom nivå av arbetsbelastning, en resursrik 
arbetsmiljö, en bra introduktion, stöd från ledningen, tillfredsställande samarbete med 
kollegor och tydlighet i sin roll som sjuksköterska (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). 
Däremot saknas studier som använt sig av en kvalitativ metod som behandlar vad som kan få 
sjuksköterskor att lämna landstinget för en annan arbetsgivare inom yrket. Motivation inom 
detta ämne har studerats tidigare i olika grad men inte med ett urval av sjuksköterskor från 
olika arbetsgivare. Därmed anser vi att det kan bidra till ett kunskapsgap genom att studera 
sjuksköterskors motivation inom områden som inte tidigare har undersökts. 
 
1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur och vad som motiverar sjuksköterskor i sitt yrke. Studien 
undersöker sjuksköterskor som arbetar eller har arbetat hos landstinget för att få fler 
perspektiv på motivation hos sjuksköterskor. Den ökade förståelsen ligger sedan till grund för 
studiens syfte att formulera råd till landstinget för hur de kan utveckla sitt arbete gällande sin 
personals motivation. Studien avser att besvara frågorna: 
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Av vad och hur motiveras sjuksköterskor i sitt yrke? 
 
Hur kan arbetsgivaren landstinget motivera sina sjuksköterskor så att de jobbar kvar 
längre inom organisationen? 

 
1.3.1 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till åtta stycken intervjuer med sjuksköterskor från Mellansverige som 
arbetar på landsting, bemanningsföretag eller inom privat vård. Varje respondent intervjuas 
vid ett tillfälle och intervjuerna analyseras sedan med hjälp av två utvalda teorier. Studien 
syftar till att studera sjuksköterskor som yrkesgrupp och riktar sig därför inte in på en viss typ 
av sjuksköterskor. 
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2. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet behandlar den teori som valts i studien. Först presenteras en kortare beskrivning om 
begreppet motivation där stöd tas i Maslows behovshierarki. Sedan presenteras huvudteorierna för 
denna studie som är Herzbergs tvåfaktorsteori och Hackman och Oldhams Job Characteristics 
Model. Detta följer vi upp med en del som behandlar teoretisk koppling till vår problematisering och 
vårt valda ämne. Kapitlet avslutas med att presentera kritik till våra valda teorier. 

 
2.1 Inledning till teorikapitlet 
Tidigare har vi diskuterat och beskrivit orsaker till varför sjuksköterskor känner sig 
omotiverade till att fortsätta jobba inom offentlig sektor. Vi vill med hjälp av olika 
motivationsteorier studera hur sjuksköterskors motivationsförmåga kan öka. Innan vi går 
djupare in på olika motivationsteorier och deras koppling till hur de kan motivera anställda 
behövs en översiktlig förståelse kring vad motivation egentligen är. Ordet motivation används 
väldigt ofta i olika sammanhang i vår vardag. Litteraturen definierar ordet som faktorer hos 
olika individer vilka väcker, kanaliserar och bevarar en drivkraft gentemot ett mål (Weiner, 
1992; Franken 2002). För att förtydliga ordets definition ytterligare så går det att säga att 
motivation är när en individ får igång drivkraften till att uppnå ett önskat mål där olika 
kontrollerade handlingar utförs för att uppnå målet (Hein, 2012). 
 
Abraham Maslow utvecklade definitionen av motivation baserat på vilka faktorer människor 
motiveras av i sitt liv. Maslow ville skapa en enklare förståelse för hur människor motiveras 
och han utvecklade därför behovshierarkin som beskriver hur människan fungerar i allmänhet 
och vilka faktorer som motiverar människan att uppfylla sina behov (Hein, 2012). Hierarkin 
består utav fem steg. Varje behov som uppstår behöver uppfyllas innan individen kan bemöta 
och uppfylla nästa behov. Det första behovet är det fysiologiska där människan söker efter 
fysiska behov som sömn, vila, sex, hunger, törst, värme och tak över huvudet. Andra steget i 
behovshierarkin är trygghetsbehovet som handlar om hur människan söker efter stabilitet, 
skydd, frihet från ångest och kaos, struktur och ordning. Trygghetsbehovet och det 
fysiologiska behovet tillhör de dominerande behovsnivåerna som människan i första hand 
söker att tillfredsställa för att behovet av gemenskap, som är det tredje behovet, ska kunna 
uppfyllas. Detta behov handlar om hur människan eftersträvar ömhet, tillgivenhet, närhet, 
tillhörighet, gemenskap, vänskap och andra liknande sociala behov. Behov av uppskattning är 
det fjärde behovet i hierarkin och det handlar om hur människan strävar efter stabilitet och 
självrespekt. Det finns två indelningar i detta behov, nämligen de inre och de yttre behoven 
där de inre omfattar önskan av att uppnå styrka, prestation, kompetens och liknande faktorer. 
De yttre faktorerna handlar om människans yttre behov som att få beröm, prestige, 
uppskattning, status, bekräftelse, känna sig viktig och andra liknande faktorer. 
Självförverkligande är det femte och sista behovet. Det handlar hur människan kan känna 
otillfredsställelse och rastlöshet trots uppfyllnad av de fyra tidigare behoven (Hein, 2012).  
 
Maslow förklarar att för att uppnå full tillfredsställelse behöver människan vara trogen mot 
sin natur och göra det man är bäst på (Hein, 2012). Är du en musiker ska du spela musik och 
är du författare ska skriva böcker. Om människan gör det den är bäst på så kommer den finna 
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harmoni i sig själv. Detta behov är inget som går att uppfylla till fullo utan ju mer 
tillfredsställd man blir av något så vill man ha mer av det förklarar Maslow (Hein, 2012).  
 
2.2 Tvåfaktorsteorin 
Flera teoretiker har utvecklat Maslows teori vidare i koppling till arbetssituationer och hur 
individer motiveras av olika faktorer i arbetslivet (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 
2015; Hein, 2012). Herzberg är en av många teoretiker som har utvecklat och anpassat 
motivation till arbetsförhållanden till skillnad från Maslow som förklarar vad människan 
motiveras av generellt i livet. Tvåfaktorsteorin som Herzberg har utvecklat identifierar 14 
stycken faktorer (se Tabell 1) som ger människan motivation och arbetstillfredsställelse i 
arbetet (Herzberg, 2003). Teorin utgår från att människan får arbetsmotivation via 
motivationsfaktorer och missnöje i arbetet via hygienfaktorer. Dessa två olika kategorier av 
faktorer är förknippade med två olika mänskliga behov. Hygienfaktorer är mer förknippat 
med människans djuriska natur där människan söker att undvika till exempel obehagliga 
situationer, smärta, hunger och kyla. Sådana faktorer är således förknippade med yttre 
motivation. Motivationsfaktorer å andra sidan är mer förknippat med inre motivation. Det kan 
vara sådant som stimulerar prestationsbehovet och hur själva arbetet är i sig (Herzberg, 
2003). 
 
Tabell 1 - Hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Anställningstrygghet Bekräftelse 

Lön Prestation 

Interpersonella relationer Befordran 

Ledning Själva arbetet 

Företagspolitik och administration Ansvar 

Arbetsförhållanden Utvecklingsmöjligheter 

Privata faktorer  

Status  
 
2.2.1 Hygienfaktorer 
För att förklara begreppet hygienfaktorer ytterligare så innebär det att hygienen på en 
arbetsplats kan förbättras genom eliminering av hälsorisker i arbetsomgivningen (Herzberg 
2007 i Hein, 2012). När hygienfaktorerna är positiva på arbetsplatsen innebär det således att 
det går att förebygga psykiska och fysiska sjukdomar som kan uppkomma genom arbetet. På 
samma vis går det även att förebygga en bristande motivation och missnöje hos arbetarna. 
Hygienfaktorer på arbetsplatsen är ledning, företagspolitik, interpersonella relationer, lön, 
utvecklingsmöjligheter, arbetsförhållanden, status, privata faktorer och anställningstrygghet 
(Herzberg, 2003). Är hygienfaktorerna inte på en acceptabel nivå för medarbetarna så 
kommer det att innebära att medarbetarna känner ett missnöje och misstrivs på sin 
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arbetsplats. Upplever medarbetaren att de är uppnådda så kommer det att leda till 
arbetstillfredsställelse. Däremot så innebär det inte att det skulle leda till en högre motivation 
hos medarbetarna om de är uppfyllda (Herzberg, 2003).  
 
Lön är alla möjliga ersättningar eller kompensationer medarbetaren får i form av pengar för 
sitt utförda arbete (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Det handlar om löneförhöjningar, 
förväntningar av löneförhöjningar, förmåner, uteblivna förmåner eller löneförhöjningar och 
lönen i relation till vad andra får för samma utförda arbete. Interpersonella relationer 
innefattar alla interna relationer med chefer, kollegor och över- och underordnade på jobbet. 
Medarbetaren upplever en god relation med chefen om medarbetaren får stöd, blir lyssnad på 
och upplever chefen som ärlig. Relationer till sina kollegor handlar om medarbetaren trivs 
och tycker om sina kollegor och om samarbetet sinsemellan är bra. (Herzberg 2007 i Hein, 
2012). Ledning handlar främst om medarbetarens relation till sin närmsta chef är bra och hur 
chefens ledningskompetens uppfattas av medarbetaren. Chefens vilja att dela med sig av sin 
kunskap, kompetens och ansvar, attityden mot medarbetaren och hur chefen medverkar i att 
få jobbet att flyta på. Företagspolitik och administration handlar om hur företagets politik och 
mål formar organisationen och dess struktur, samt hur det påverkar möjligheten att utföra 
arbetsuppgiften på ett tillfredsställande vis (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Det ska finnas en 
tydlig kommunikation inom företag om vad som skall göras och av vem. Det handlar även 
om att medarbetaren skall känna att den delar företagets mål och politik. Arbetsförhållanden 
innebär sådant som den fysiska miljön, såsom hur lokalerna ser ut och är utformade, 
belysning, ventilation, arbetsredskap med mera. Det handlar även om hur arbetsmängden 
uppfattas av medarbetaren och arbetstider (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Privata faktorer 
handlar om huruvida arbetet har en påverkande faktor på vissa privata faktorer, som till 
exempel hur det påverkar medarbetarens familjesituation. Till exempel kan det vara långt för 
medarbetaren till arbetet så att den missar en del egen tid med familjen. Status innebär sådana 
faktorer där yrket eller titeln i sig är påverkande faktorer för medarbetarnas tillfredsställelse. 
Det kan innebära att yrket i sig kan ge dig vissa förmåner som andra inte får, till exempel att 
du får en tjänstebil eller en sekreterare. Anställningstrygghet innebär hur medarbetaren 
känner en trygghet eller säkerhet över sin anställning. Det kan handla sådant som 
anställningsformerna fastanställning och timanställning, eller hur det går för företaget i 
relation till omvärlden och hur det påverkar medarbetares anställning (Herzberg 2007 i Hein, 
2012).  
 
2.2.2 Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer är förknippat med inre motivationskrafter som sådant som viljan att 
prestera och utveckla sig själv (Herzberg, 2003). Att få utvecklas, förverkliga sig själv och bli 
en unik individ är bland människans största vilja. Arbetet är en av de främsta platser där 
människan har möjligheten att utveckla sig. På arbetsplatsen är motivationsfaktorer själva 
arbetet i sig, bekräftelse, prestation, ansvar, befordran och utveckling. Det är 
motivationsfaktorerna som leder till en arbetsmotivation hos medarbetare om faktorerna 
uppfyller medarbetarnas behov av dem. Däremot är motsatsen av arbetsmotivation inte 
missnöje utan ingen arbetsmotivation. Uppfylls inte en motivationsfaktor så innebär det alltså 
att medarbetaren inte kommer uppleva arbetsmotivation (Herzberg, 2003).  
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Utvecklingsmöjligheter innebär att det finns möjligheter för medarbetare att mogna och 
utvecklas på arbetsplatsen (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Med detta menas alltså en objektiv 
mognad och utveckling som innebär att medarbetaren får möjlighet att bli bättre inom sin 
yrkesroll eller lära sig nya saker på arbetsplatsen. Det menas alltså inte att medarbetaren 
subjektivt skall känna att den har möjlighet att utvecklas. Bekräftelse är när medarbetaren får 
ta emot beröm, kritik, uppmärksamhet eller ignorans för sina handlingar av chefer, 
medarbetare, kund eller offentligheten. Det kan dock vara svårt att separera vad som är 
bekräftelse och vad som kan vara andra faktorer som till exempel interpersonella relationer. 
Får medarbetaren beröm från en kollega så kan det klassas som både bekräftelse eller som 
interpersonell relation. Detta är upp till vad medarbetaren själv anser (Herzberg 2007 i Hein, 
2012). Prestation är sådant som att utföra handlingar som ger resultat åt företaget, tjäna 
pengar, lösa problem, slutföra en arbetsuppgift och att få respons på en bra idé. Befordran 
innebär att medarbetaren får en förhöjd status eller position i företaget. Själva arbetet handlar 
om hur arbetsuppgiften kan vara varierande eller rutinmässig, utmanande eller inte, svår eller 
lätt, kreativ, osammanhängande eller sammansatt, uppdelad i fragment eller om den upplevs 
som att det går att utföra alla delar i uppgiften, med flera. Ansvar innebär att medarbetare blir 
motiverade när de upplever att de får jobba utan att övervakas och kontrolleras. Även att de 
får stå till svars för sitt arbete samt bli anförtrodda ansvaret av andra medarbetares arbete. Det 
rör alltså om sådant som att bli anförtrodd att utföra arbeten och uppgifter och se till att de 
blir utförda (Herzberg, 2007 i Hein, 2012).  
 
2.3 Job Characteristic Model  
Hackman och Oldham utformade sin job characteristic model (JCM) som en kritik mot 
tidigare organisationsteori som exempelvis Herzbergs tvåfaktorsteori (Hein, 2012; Eriksson-
Zetterquist et al., 2015). Hein (2012) beskriver teorin som är hämtad från Hackman och 
Oldhams bok från 1980, där de djupare beskriver deras teori samt har gjort mindre 
modifieringar på modellen. Hon skriver om hur de ansåg att tidigare motivationsteori hade en 
blind fläck när de kom till medarbetarnas effektivitet. De äldre teorierna menade att 
förenklade rutinartade arbetsuppgifter skulle påverka effektiviteten positivt om de fick rätt 
styrning, men flera undersökningar har bevisat motsatsen (Hackman och Oldham 1980 i 
Hein, 2012). Medarbetare kunde istället begränsa produktiviteten på olika sätt. Teorin 
diskuterar en rad olika möjligheter som ska styra medarbetarna i rätt riktning. Det börjar 
redan i rekryteringsprocessen och poängterar att det är viktigt att selektera rätt personal till 
rätt arbete, då det kan påverka den som är överkvalificerads motivation negativt. De tar också 
upp faktorer som att utbilda mellanchefer och arbetsledare, ge arbetarna en bättre arbetsmiljö 
och att utveckla ett belöningssystem där man belönar arbetarna då de arbetar produktivt 
(Hein, 2012).  
 
I Hackman och Oldhams (1976) modell är det de inre motivationsfaktorerna som står i 
centrum. De menar att den största källan till effektivitet och produktivitet ligger i kvaliteten i 
relationerna mellan de som utför arbetet och det arbete som personerna utför. Matchar arbetet 
medarbetaren så kan effektivitet bli personligt berikande och självmant skapa motivation hos 
medarbetaren. Då behöver inte ledning ägna särskilt mycket energi åt att skapa motivationen 
för de anställda. De behöver heller inte nödvändigtvis ge ut externa belöningar. Hein (2012) 
skriver att en dålig matchning mellan medarbetare och utfört arbete leder istället till att 
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effektivt arbete förknippas med vantrivsel och frustration hos arbetaren. Det är också svårt för 
arbetsgivarna att skapa produktivitet och tillfredsställelse hos arbetaren. 
 

 
Figur 1 - Job Characteristic Model (JCM) (Cleverism, 2017, Job Characteristic Model) 
 
Hackman och Oldhams (1976) modell består av tre huvudsakliga delar (se Figur 1), där delen 
i mitten av modellen består av de psykologiska aspekterna. Dessa börjar med att 
medarbetaren skall känna sitt arbete som meningsfullt. När man utför ett arbete som man 
själv och andra inom organisation uppfattar som viktigt känns arbetet meningsfullt. En annan 
faktor som spelar in är att medarbetaren ska känna att den har någon form av ansvar för 
resultatet. Om medarbetaren inte känner det kommer dennes arbetsinsats inte heller generera 
positiva känslor. Den tredje psykologiska aspekten är att personen måste veta om resultatet av 
det arbete den utför. Om personen inte vet om den presterar bra eller dåligt kan den inte heller 
skapa positiva eller negativa känslor till sin prestation. Dessa tre psykologiska aspekter måste 
finnas med för att skapa en bra inre motivation hos medarbetaren (Hackman och Oldham, 
1976). 
 
Modellen tar också upp centrala arbetsegenskaper som ger upphov till de psykologiska 
aspekterna i modellen. Hein (2012) förklarar att den inre motivationen hos medarbetare är 
inget som ledningen kan direkt påverka. Därför kan de styra arbetet egenskaper som i sin tur 
kan påverka medarbetaren. Det finns enligt Hackman och Oldham (1976) fem sådana 
egenskaper som ledningen kan styra. De tre första som har med arbetsupplevelsen att göra är: 
betydelsen av uppgiften, uppgiftens identitet och kraven på olika färdigheter. Arbetaren 
stimuleras av att använda sin kompetens och sina färdigheter när den utför arbetsuppgiften. 
Uppgiftens identitet har att göra med hur betydande det är att man utför arbetet från början till 
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slut. Betydelsen av uppgiften beskriver vilken fysisk eller psykologisk betydelse uppgiften 
har för någon annan. De andra två faktorerna som kan påverka medarbetarnas inre motivation 
är autonomi och feedback (Hackman och Oldham, 1976). Autonomi handlar om att 
medarbetaren ska känna att den har ansvar över resultatet. Den ska känna frihet, oberoende 
och en möjlighet att själv få planera sitt arbete. Den sista faktorn är feedback som handlar om 
att arbetaren vill få feedback på det arbete som denne har utfört, det är viktigt för arbetaren 
ska kunna se effekten av dennes insats.  
 
Hackman och Oldham (1980 i Hein, 2012) tar i resultatdelen av sin modell upp vilka effekter 
de tidigare nämnda variablerna får på medarbetaren. Dessa är generell arbetstillfredsställelse, 
tillfredsställelse över att utvecklas, effektivitet i arbetet och inre upplevd motivation. Detta så 
att både medarbetaren och organisationens intressen ska förenas på resultatsidan av modellen. 
Det finns även modererande faktorer i modellen som påverkar värdet hos de andra 
variablerna. Kunskap och färdighet beskriver att arbetaren ska känna att dennes kompetens 
prickar rätt. Saknas kompetensen för arbetsuppgifterna kommer arbetaren känna frustration 
då denne inte kan prestera. Hein (2012) beskriver att medarbetare har olika behov av att 
utvecklas och hur det är viktigt att ledningen matchar detta behov med utmanande 
arbetsuppgifter. Om medarbetaren inte är tillfredsställd med arbetskontexten kommer hen att 
reagera negativt på en arbetsuppgift som anses vara komplex och utmanande. 
 
2.4 Appliceringar av teori 
I problematiseringen för denna uppsats tog vi upp en studie gjord av Landeweerd och 
Boumans (1994), där de undersökt sjuksköterskor från nederländska sjukhus. Deras studie är 
förvisso äldre men har en stark koppling till denna studie. De har även de i sin studie utgått 
från Hackman och Oldhams modell JCM. De använder modellen för att undersöka relationen 
arbetare och arbete. Landeweerd och Boumans (1994) ger också förslag på modifikationer till 
Hackman och Oldhams modell baserat på tidigare forskning. De anpassar modellen genom 
att utesluta meningsfullhet, ansvar och resultatmedvetenhet som mellanliggande variabler. De 
använder istället variablerna som beroende variabler under rubriken för jobbets betydelse 
tillsammans med andra variabler såsom sjukfrånvaro och hälsoklagomål. De oberoende 
variablerna Landeweerd och Boumans (1994) har lagt till är ledarskapsstilen hos teamledare 
för sjuksköterskorna och typen av omvårdnadssystem som bedrivs av det teamet. Preferens 
för autonomi har lagts till i modellen som en individuell variabel.  
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Tabell 2 - Resultat Landeweerd och Boumans  (Landeweerd och Boumans, 1994, 211) 

 
Landeweerd och Boumans (1994) studie omfattade 561 sjuksköterskor tillfrågade och visar 
en klar positiv relation mellan feedback och arbetstillfredsställelse och mellan 
ledarskapsstilen socialt-emotionellt ledarskap och arbetstillfredsställelse (kolumn 1, Tabell 
2). En annan viktig punkt för denna studie var autonomi som också har en positiv relation 
med arbetstillfredsställelse. Landeweerd och Boumans (1994) menar med sitt resultat att det 
styrker Hackman och Oldhams JCM. Med detta resultat kan vi dra slutsatsen att det inte går 
att utesluta autonomi när Hackman och Oldhams teori testas på sjuksköterskor. Landeweerd 
och Boumans (1994) meddelar att de vill se att framtida forskning ska behandla och försöka 
svara under vilka specifika tillstånd eller omständigheter ett specifikt arbetsmått kan bevisas. 
Deras studie har bedrivits med en stor kvantitativ urvalsgrupp där omständigheter kan 
variera. En kvalitativ studie som behandlar och analyserar varje respondents svar skulle 
möjligtvis kunna besvara den frågan. 
 
I det ovan nämnda diskuteras det hur de första två stegen färdigheter och autonomi fungerar 
samman för att få sjuksköterskor mer motiverade. En portugisisk vetenskaplig studie gjord av 
Alda Santos, Maria José Chambel och Filipa Castanheira (2016) diskuterar också 
sjuksköterskornas jobbegenskaper som är relationsbaserade och deras engagemang gentemot 
sjukhuset (Santos et al., 2016). Själva modellen relational job charactaristics (RJC) 
(jobbegenskaper som är relationsbaserade) grundar sig i JCM och handlar om att söka 
förståelse och förklaring till varför människor tycker om och inte tycker om sitt jobb och hur 
det går att motivera dessa individer (Grant, 2007). RJC modellen innefattar psykologiska 
effekter på personalen i fem olika steg. Det första beskriver hur viktig interaktionen med 
patienten är, det andra går in på hur personalens inverkan på patientens liv ger nöje och 
uppfyllande för personalen, att den gör en skillnad i någon annans liv. Detta går i takt med 
det tredje steget där personalen nivå av medvetenheten om att deras jobb som utförs har 
betydelse för patienten och den subjektiva betydelsens påverkan på personalen och andras 
välbefinnande för att kunna förhindra negativa resultat. Detta gör att personalen, i det fjärde 
steget, dedikerar sig åt patienten och är emotionellt bekymrade om människorna som blir 
påverkade av deras utförda arbete (Grant, 2007). Det sista steget tar upp hur personalen 



  

   
 

13 

uppfattas socialt där den i olika nivåer känner att dess arbete är uppskattat av andra 
människor (Grant, 2007). 
 
RJC är en del av JCM som kan implementeras för hur sjuksköterskor ska kunna motiveras 
och engageras i sitt arbete och av det, genom välmående, kunna på ett effektivt sätt visa starkt 
engagemang gentemot organisationen (Santos et al., 2016). Genom att tillåta sköterskorna att 
vara i kontakt med sina patienter och om sjukhuset ger sitt bekräftande och bemärkelse till 
sköterskorna för deras arbete har det en påverkan på patientens liv och patientens 
uppskattning för det utförda arbetet. Utfallet av detta är att sjuksköterskornas motivationsvilja 
till att engagera sig i sitt arbete ökar. Engagemanget till att känna en starkare emotionell 
fästelse till en organisation som tillför möjligheten att kunna göra skillnad för andra ökar 
också vilket i sin tur leder till sjukhusets fördel av att ha drivna och ambitiösa sjuksköterskor 
(Santos et.al, 2016). 
 
2.5 Kritik mot teori 
 
2.5.1 Job Characteristic Model 
Det finns kritiska punkter med Hackman och Oldhams JCM. Dessa beskrivs som att det inte 
finns ett tydligt samband mellan arbetsegenskaperna, psykologiska tillstånd och resultat eller 
att de olika arbetsrelaterade egenskaperna inte alltid är helt oberoende mot varandra (Hein 
2012; Fried & Ferris, 1987). Modellen saknar viktiga egenskaper som är central inom andra 
motivationsteorier, exempelvis samhörighet med kollegor och känslan av gemenskap (Hein, 
2012). Detta på grund av att Hackman och Oldhams modell inte är individanpassad likt 
många av de andra teorierna. JCM har som tidigare diskuterat kopplingar med Herzbergs 
(2007 i Hein, 2012) tvåfaktorsteori, en stor skillnad mellan dessa är Hackman och Oldhams 
kvantitativa- och Herzbergs kvalitativa förhållandesätt till teorin. Det kan vara problematiskt 
att undersöka psykologiska aspekter och processer med kvantitativa data då djupet i det 
kvalitativa är mer intressant (Hein, 2012). Trots att det finns mycket kritik mot JCM så är det 
en väsentlig komplettering på tvåfaktorsteorin, det är ett verktyg för ledare att använda vad 
gäller medarbetarnas profil och arbetet.  
 
2.5.2 Tvåfaktorsteorin 
Styrkor med Herzbergs tvåfaktorsteori är att den kan tydligt identifiera vilka faktorer som 
leder till motivation och missnöje hos medarbetare, och hur arbetsgivaren då kan arbeta för 
att motivera eller motverka missnöje hos dem (Hein, 2012; Holmberg, Sobis & Carlström, 
2015; Faraji Khiavi, Amiri, Ghobadian & Roshankar, 2015). Teorin är på grund av detta en 
av de mest citerade och använda teorierna inom motivation, och även väl använd inom 
området sjuksköterskor och hälsovård, även i praktiken är den mycket välanvänd av 
ledningar just för hanterandet av hygienfaktorerna (Hein, 2012). Genom att förbättra de yttre 
faktorerna som olika bonus och incitamentmodeller (lön), ledning, företagspolicys och 
administration så hoppas många arbetsgivare kunna ge medarbetare en tillfredsställelse på 
arbetet (Hein, 2012). Den visar även på att hygienfaktorer ofta är kostsamma att arbeta med 
och motivationsfaktorer är billigare eftersom en inre drivkraft hos medarbetare kommer att få 
dem att arbeta mer effektivt och självmant utan yttre påverkan (Hein, 2012).  
 



  

   
 

14 

Svagheter med teorin är att Herzbergs uppdelning av motivations- och hygienfaktorer inte 
alltid är så självklar (Hein, 2012; Holmberg et al., 2015; Hur, 2018). Vissa faktorer, som till 
exempel lön, anser Herzberg vara en hygienfaktor medan många medarbetare i 
undersökningar har ansett att den påverkar deras arbetstillfredsställelse och motivation. 
Vidare så är teorin kritiserad för att bristande motivationsfaktorer inte kan leda till 
demotivation och att hygienfaktorer bara leder till tillfredsställelse och inte motivation (Hein, 
2012; Holmberg et al, 2015). Detta kan enligt Hein (2012) tolkas vara motsägelsefullt, 
eftersom om en medarbetare motiveras av att arbetet i sig ska vara utmanande och kreativt, 
men inte får möjlighet att utföra det, tordes då bli de motiverad. På samma vis anser många 
som tidigare nämnt att lön är en motiverande faktor för dem, och bör således kunna ge 
medarbetare motivation (Hein, 2012; Holmberg et al., 2015). En tredje kritik Herzberg får är 
generaliserandet av vad som motiverar alla människor, när motivation i sig är något 
individuellt. Teorin får även kritik för att den generaliserar motivation över olika yrken och 
arbetsplatser då kritiker anser att medarbetare bör motiveras av olika faktorer inom olika 
yrken och arbetsplatser (Hein, 2012).  
 
2.6 Val av teoretisk referensram 
Denna studie avgränsas till dessa två valda teorier då vi ser en stark koppling mellan dessa 
teorier och vårt valda ämne. Teorierna förklarar hur motivation kopplas till arbete och vilka 
faktorer som leder till motivation hos arbetstagare. Teorierna ger också en indikation på vad 
arbetsgivare kan göra för att utveckla sina anställdas motivation. Herzbergs (2007 i Hein, 
2012) tvåfaktorsteori behandlar vad som motiverar människor i allmänhet och vilka faktorer 
som har en direkt eller indirekt påverkan på motivation kopplat till människors arbete. 
Hackman och Oldham (1980 i Hein, 2012) å andra sidan behandlar istället vad 
arbetsuppgifterna som arbetstagaren har kan ha för betydelse på dennes motivation till 
arbetet. Tidigare forskning inom ämnet har också använt sig utav de här teorierna, däribland 
de författare som presenteras i avsnitt 2.4.  
 
Gällande JCM kan den vara svår att förstå vid en första anblick. Santos et al. (2016) och 
Landeweerd och Boumans (1994) har använt sig utav modellen i studier på sjuksköterskor. 
Dessa har också gjort vissa modifikationer på modellen så att den enklare ska gå att applicera 
på undersökningen av sjuksköterskor. Studien tar upp dessa teorier då de ger en förståelse för 
vilka delar i modellen som är centrala gällande sjuksköterskor och hur den kan användas i 
praktiken.  
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metodologiska val studien har tagit där det börjas med att förklara vilken 
metod som har valts och varför. Sedan beskrivs det hur insamlingen av data har gjorts i relation till 
de valda teorierna och frågeställningarna. Även vilket urval som gjorts och hur respondenterna har 
kontaktats. Det förs en löpande argumentation för styrkor och svagheter i studiens val och studien är 
så transparenta som möjligt i beskrivandet av vårt tillvägagångssätt för att stärka tillförlitligheten i 
vår studie. 

 
3.1 Kvalitativ metod med deduktiv ansats 
Val av metod ska samverka med frågeställning och teori, och kvalitativ forskning ska 
samverka med explorativa syften där man går på djupet och vill förstå ett fenomen genom att 
studera ett fåtal enheter (Jacobsen, 2017). Därför har kvalitativ metod valts eftersom 
motivation är något individuellt och skiljer sig åt mellan individer och är svårt att generalisera 
som kvantitativ forskning vill göra. Eftersom ämnet motivation är individuellt har vi utgått 
från motivationsteorier när det lades upp hur empirin skulle samlas in och analyseras. Genom 
att studien utgår från teorier när den drar slutsatser om verkligheten så innebär det att studien 
har en deduktiv ansats (Jacobsen, 2017). En annan anledning till valet av kvalitativ studie är 
att vårt syfte är explorativt då studien vill få en djupare förståelse för hur och varför 
sjuksköterskor motiveras som de gör. Detta görs genom att använda teorier som bidrar med 
förståelse om hur människor motiveras i arbetet. Genom att studera ett fåtal sjuksköterskors 
subjektiva verklighet om vad som motiverar dem i yrket kan ämnet förstås bättre. Den 
utvecklade förståelsen ligger sedan till grund för förslag till hur en arbetsgivare kan arbeta för 
att motivera sina sjuksköterskor i organisationen.  
 
3.1.1 Alternativ metod 
Ett annat tillvägagångssätt att studera sjuksköterskors motivation på skulle kunna vara en 
kvantitativ metod där en större kvantitet sjuksköterskor får svara på en enkät om vad de 
motiveras av. På så vis skulle det kunna gå att få ett mer generaliserande resultat om vilka 
faktorer som motiverar och demotiverar sjuksköterskor som yrkesgrupp. Det skulle kunna gå 
att mäta faktorer som lön. Exempelvis hur mycket en ingångslön ska ligga på och vad lönen 
skall ligga på efter ett visst antal års erfarenhet. De generaliserande resultaten skulle kunna 
visa på vad sjukvården behöver arbeta med för att motivera sjuksköterskor. Däremot skulle 
det vara mer komplicerat med en kvantitativ metod att visa på hur de skall jobba med de olika 
motivationsfaktorerna. Exempelvis skulle det vara svårt att svara på vem de vill ha feedback 
från, hur mycket feedback de skall få, hur feedbacken skall ges och när. En sådan metod 
skulle alltså kunna ge svar på att feedback är viktigt men skulle få svårare att svara på hur det 
är viktigt. 
 
3.2 Litteratursökning och litteraturkritik 
Vid val av litteratur undersöktes en mängd olika motivationsteorier som förklarar hur 
människor motiveras i arbetet. I genomsökningen av teorier upptäcktes det att 
tvåfaktorsteorin och JCM handlar om hur motivation kan påverkas av olika faktorer inom en 
arbetsplats. Varför dessa två teorier valdes var för att de är bland de mest använda och 
citerade teorierna inom arbetsmotivation (Hein, 2012). De har även olika perspektiv på hur 
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människor motiveras inom arbetet som kompletterar varandra. Tvåfaktorsteorin visar på vad 
människan motiveras eller inte motiveras av i arbetet, medans JCM mer fokuserar på de 
individuella skillnaderna hos olika individer och olika arbetsplatser. Tidigare 
forskningsstudier har studerats för att få en ökad förståelse kring problematiken inom 
sjuksköterskeyrket och även detektera outredda problem som kan undersökas vidare. Detta 
har vi lyckats med genom att finna relevanta och vetenskapliga artiklar kring dessa områden 
på universitetsbibliotekets digitala sökmotor Primo. Den erbjuder artiklar som är nyanserade 
och gjorda inom modern tid, men allra viktigast är att den utesluter icke vetenskapliga 
studier. Det säkrar att artiklarna är granskade och godkända av andra forskare. Det resulterar 
till exempel i att resultat som man får ta del av i högsta grad är trovärdiga. Genom att 
använda oss av dessa granskade vetenskapliga artiklar har det gett oss en möjlighet att höja 
validiteten i vår studie (Jacobsen, 2017).  
 
De valda vetenskapliga artiklarna är som äldst cirka 25 år. Detta val har gjorts för att kunna 
använda passande och rättvis forskning som ligger nära det aktuella problemområdet. De 
teorier som valts är cirka 40–60 år gamla och är som tidigare nämnt fortfarande bland de mest 
använda inom området arbetsmotivation, vilket höjer validitet. Vi inte har hittat andra studier 
som har undersökt problemområdet med hjälp av de två tidigare nämnda teorier tillsammans. 
Genom att kombinera dessa två teorier kan de bidra till en utvecklas förståelse för vårt 
problemområde. stöd har även sökts i dagsartiklar i utformandet av problembakgrunden, där 
vi har förhållit oss till de etablerade morgontidningarna med undantag från en artikel tagen 
från Expressen. Information har även sökts från webbsidor kopplade till ämnet men också 
artiklar från tidningen Vårdfokus som ger ett annat värde då det är Vårdförbundets egen 
tidning. 
 
Hackman och Oldham samt Herzbergs teorier är välanvända teorier inom ämnet 
arbetsmotivation (Hein, 2012). I den teoretiska referensram har vi använt oss av artiklar 
skrivna av dessa författare där de har beskrivit sina teorier. Förstahandskällor höjer 
validiteten i källorna som har använts (Bryman, 2011). Sekundära källor har också använts 
till teorierna som komplement till beskrivandet av dem, samt att de sekundärkällor har 
använts som kritik mot teorierna. De sekundärkällorna är dels boken Motivation: 
motivationsteorier & praktisk tillämpning skriven av Hein (2012) och Organisation och 
organisering skriven av Eriksson-Zetterquist et al (2015). Det finns en möjlighet att 
sekundärkällor inte motsvarar förstahandskällor (Bryman, 2011). För att undvika detta har en 
kontroll gjorts med andra som citerat Hackman och Oldham samt Herzberg för att undersöka 
trovärdigheten i Heins bok. Vi fann då inget som skulle få oss att tvivla på Heins bok och 
kände tillräcklig med säkerhet att använda oss av källan i vår studie. Hein är också forskare 
vid Copenhagen Business School vilket ger henne en ännu högre trovärdighet. Däremot 
upptäcktes en del modifikationer på Hackman och Oldhams JCM som gjorts sedan de gav ut 
den 1976, därför var valet att använda den senare versionen av modellen från författarnas bok 
1980 bättre. Det är samma version som återfinns i Hein (2012). Organisation och 
organisering (2015) används även som kurslitteratur och stämmer överens med 
förstahandskällorna och Motivation (2011), därav tolkar vi även den som trovärdig. 
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3.3 Intervjuer 
Studien utför intervjuer eftersom det med intervjuer är möjligt att komma närmare 
studieobjektet och skapa ett förtroende och trygghet med personen som intervjuas. På så vis 
går det att få studieobjektet att öppna upp sig om vad den tycker och känner kring ämnet 
(Jacobsen, 2017). Intervjuerna har utgått från en konstruerad intervjuguide (Bilaga 1). 
Bryman (2011) talar om en semistrukturerad intervju vilket kan kopplas till vårt 
tillvägagångssätt, där intervjuerna har utgått från en intervjuguide men respondenterna har 
haft en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behövde inte heller ställas i 
ordning och följdfrågor som inte ingick i intervjuguiden kunde också ställas. Det innebär att 
vi har varit öppna i intervjuprocessen då det har kunnat ge mer utförliga svar från 
respondenterna och därmed har bidragit till en djupare och nyanserad analys (Jacobsen, 
2017).  
 
Intervjuguiden har utformats utifrån frågeställningarna och de två teorierna tvåfaktorsteorin 
och JCM. Detta val har gjorts på grund av att teorierna ligger till grund för vilka teman och 
områden studien berör (Bryman, 2011). Även fast intervjufrågorna är utformade utifrån syftet 
och teorierna har hänsyn tagits till att ha öppna frågor så att empirin blir rikare i vår studie 
(Jacobson, 2017). Detta har gjorts genom att inte visa teorierna för respondenterna i förväg. 
Exempelvis har de olika motivations- och hygienfaktorerna inte visats för respondenterna i 
början av intervjun för att undvika att visa dem vad vi är ute efter för faktorer. Istället har 
frågan “Vad motiveras du av i ditt arbete?” ställts öppet så att respondenterna ska få svara 
ärligt utan en påverkan från oss intervjuare. I slutet av intervjun visades istället alla 
motivationsfaktorer från teorierna så att respondenterna fick välja vilka faktorer som 
motiverade samt demotiverade dem mest. På detta sätt undvek vi att styra respondenten och 
gav dem också en möjlighet att avslutningsvis knyta ihop säcken. Teorin JCM knöts an till 
genom bakgrundsfrågor om deras civilstånd och vad de motiverades av i livet och som 
personer. På detta vis kunde det fås svar på respondenternas olika personlighetsdrag och 
sedan kunna jämföra och analysera dem med arbetsuppgifternas karaktärsdrag. 
 
3.4 Urval 
Vi har valt att utföra ett målinriktat urval av respondenter där tanken med urvalet var att det 
skulle göra det möjligt att besvara våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vi har valt att 
intervjua tre stycken sjuksköterskor inom offentlig sektor, tre stycken inom privat sektor och 
två som jobbar inom bemanningsföretag. Med detta urval ger det ett perspektiv på hur 
sjuksköterskor motiveras i tre olika miljöer. Detta medför att genom det valda urvalet få ta 
del av olika perspektiv och minimerar risken av att endast studera en viss grupp av 
sjuksköterskor. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att få en uppfattning om hur 
överförbara resultaten är i en annan miljö. Målet med detta är att de som läser vårt resultat 
ska känna att resultatet kan överföras på alla typer av sjuksköterskor oavsett var 
sjuksköterskan jobbar. Nackdelen med detta blir att urvalet av respondenter blir få inom varje 
kategori vilket gör det svårare att få en fullt rättvisande bild inom de olika kategorierna. 
 
Genom att intervjua sjuksköterskor som lämnat landsting och nu arbetar inom privat sektor 
och bemanning skapas också en möjlighet att undersöka varför sjuksköterskor lämnat 
landsting utifrån ett motivationsperspektiv. Som nämnt tidigare är meningen inte att 
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generalisera varför sjuksköterskor lämnar landstinget utan rättare sagt få en djupare förståelse 
till varför sjuksköterskor lämnar landstinget. Anledningen till detta val är att det ger oss 
möjligheten till att ta reda på vad som motiverar sjuksköterskor hos de andra arbetsgivarna, 
vad som demotiverade dem hos landsting och fick dem att byta arbetsgivare. Studien 
intervjuar inte sjuksköterskor som har lämnat yrket helt eftersom det skulle kunna tolkas som 
att de tyckte att sjuksköterskeyrket inte var vad de ville jobba med, vilket skulle kunna leda 
till en missvisande bild i vår undersökning. De som har bytt kan fortfarande tänkas vara 
motiverade att jobba inom yrket men sökt sig till en arbetsgivare som kan motivera dem 
bättre. Vidare valdes de tre olika yrkesgrupperna för att få en djupare förståelse för hur 
sjuksköterskor motiveras inom sjuksköterskeyrket. Respondenterna är personer som har 
minst några års erfarenhet inom yrket. Anledningen till sjuksköterskor med längre 
arbetserfarenhet valdes är att de kan ge oss en förklaring på hur deras arbete har förändrats 
över tid. De åtta stycken sjuksköterskor som har intervjuats har valts att benämnas efter den 
arbetsgivare de jobbar för (se Tabell 3). Detta gör det enklare att få en överblick om vem som 
säger vad i relation till våra frågeställningar. 
 
Tabell 3 - Sammanställning av respondenter 

Respondent År som sjuksköterska Ålder Intervjutid 

Bemanning 1 3 år 25-årsåldern 36 min 

Bemanning 2 8 år 40-årsåldern 60 min 

Privat 1 14 år 50-årsåldern 58 min 

Privat 2 30 år 50-årsåldern 72 min 

Privat 3 30 år 50-årsåldern 72 min 

Landsting 1 4 år 30-årsåldern 37 min 

Landsting 2 3 år 30-årsåldern 42 min 

Landsting 3 9 år 40-årsåldern 84 min 

 
3.4.1 Metoder för att nå respondenter 
För att få kontakt med sjuksköterskorna har flera metoder använts. Landsting 1 och 
Bemanning 1 var två bekanta till oss som valdes att intervjuas då vi anser att de känner en 
stor tillit till oss och kan därför ge oss en nära och rik information om ämnet (Jacobsen, 
2017). Genom att ha en tillit mellan intervjuare och respondenter ökar således trovärdigheten 
i den data som ges i intervjuerna (Bryman, 2011). Bemanning 1 hade jobbat 3 år inom 
landstinget men hade nu valt att jobba inom bemanning över sommaren för att tillslut 
vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Hen var relevant för vår forskningsfråga då hen 
hade jobbat i flera år inom landstinget men hade nyligen sökt sig till bemanningsföretag för 
att komma undan arbetsbördan på landstinget och för att komma till en ny arbetsplats. Hen 
kunde således ge oss information om vad som motiverar hen inom yrket och svara på 
skillnader mellan dessa två arbetsgivare. Landsting 1 hade jobbat inom privat och landstinget 
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och kunde således också ge information om hur det skiljer sig mellan olika arbetsgivare, och 
kunde då med en del erfarenhet inom yrket svara på vad hen motiveras och demotiveras av.   
 
Bemanning 2 kontaktades genom att en grupp för bemanningssjuksköterskor söktes upp på en 
social media. Genom att skriva till gruppen ficks det kontakt med en som jobbat via 
bemanning sen 2011. Vår studies syfte presenterades och hen blev direkt intresserad då hen 
brinner för sjuksköterskors intressen. Hen fick välja vilket vis hen ville ha intervjun på och 
valde att ha den via telefon. Sedan skickades själva intervjuguiden över till hen innan 
intervjun tog plats så hen kunde få möjligheten till att förbereda sig inom området. På så vis 
fick respondenten tänka efter för hur hen känner och tänker kring hur hen motiveras inom sitt 
yrke så att hen skulle kunna ge oss djupare svar. Syftet samt intervjuguiden presenterades för 
alla våra respondenter i förväg för att skapa en starkare tillit med dem så att de kunde ge oss 
djupare information. Detta vis gjordes för att få en större trovärdighet i vår data (Bryman, 
2011).  
 
De tre privata sjuksköterskorna kontaktades när ett privatsjukhus ringdes upp. Kontakt togs 
med verksamhetschefen (Privat 3) på arbetsplatsen och studien presenterades. Hen blev 
intresserad av studien och såg till så att boka in en intervju med hen och två till på deras 
arbetsplats. Vi blev inbjudna till deras arbetsplats och hade en intervju med en sjuksköterska 
(Privat 1) på arbetsplatsen separat i ett mötesrum, samtidigt som en av oss intervjuade 
verksamhetschefen och en chefsjuksköterska (Privat 2) i en gruppintervju i ett annat 
mötesrum. Från början skulle båda cheferna för sjuksköterskor och sjuksköterskor mellan de 
olika arbetsplatserna intervjuas för att kunna få en förståelse i chefernas förmåga till påverkan 
på arbetsplatserna. Det beslutet togs tillbaka så att vi höll oss till att bara intervjua 
sjuksköterskor för det går i linje med våra forskningsfrågor (Jacobsen, 2017). Eftersom dessa 
två personer hade jobbat som sjuksköterskor i över 20 år innan de blev chefer för 
sjuksköterskor, och dessutom hade jobbat inom landstinget innan de bytte till privat, passade 
de för våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). Däremot valdes bara svaren från intervjuerna 
som bara handlade om dem som sjuksköterskor så att empirin inte skulle bli missvisande.  
 
3.4.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 
En testintervju via telefon gjordes med Bemanning 1 för att testa intervjufrågorna. Det 
gjordes för att testa hur väl svaren skulle gå att analysera med de teorier som valts samt för att 
se vilka ytterligare frågor som skulle behöva läggas till för att få ut empiri som kunde 
analyseras väl (Bryman, 2011). Utifrån testintervjun vidareutvecklades intervjuguiden som 
användes vid alla intervjuer i studien. Vid testintervjun var alla tre intervjuare medverkande 
eftersom då kunde alla komma på ytterligare följdfrågor som kunde vara till nytta för studiens 
intervjuer. Däremot märktes det att det blev rörigt att ha flera intervjuare vid en intervju då 
alla ville ställa följdfrågor så i fortsättningen utfördes intervjuerna med en intervjuare. 
Intervjuerna spelades alla in via en inspelningsapplikation på en mobil så att de kunde 
transkriberas i efterhand. Inga anteckningar togs under intervjuerna så att intervjuaren kunde 
fokusera på respondenten och inte distrahera respondenten eller sig själv (Jacobsen, 2017). 
Via testintervjun kunde det även testas hur långa intervjuerna skulle bli då för korta intervjuer 
kan innebära att det inte fås ut det djup som eftersträvas i intervjuer. För långa innebär att de 
blir uttröttande för både intervjuaren och respondenten (Jacobsen, 2017). Samtliga intervjuer 
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var mellan 36 till 124 minuter långa. Vissa intervjuer kompletterades via mail och 
meddelanden när ett visst tydliggörande kring vissa svar behövdes.  
 
Hur själva intervjuerna har gått till har varit olika. De två bemanningssjuksköterskorna och en 
av sjuksköterskorna på landstinget intervjuades via telefon på deras initiativ då de befann sig 
i andra städer. Telefonintervjuer var i dessa fall praktiskt då de respondenterna inte fanns 
tillgängliga i nära miljö. Få studier visar på större skillnad i innehållet som fås mellan direkta 
intervjuer och telefonintervjuer (Bryman, 2011). Respondenternas kroppsspråk har inte heller 
analyserats utan det som har analyserats är endast det respondenterna sagt. På så vis så har 
telefonintervjuerna inte påverkat vår empiri negativt. De två intervjuer som har gjorts med de 
andra två sjuksköterskorna från landstinget gjordes på ett stort sjukhus enskilt i ett varsitt 
mötesrum på deras avdelning. De tre sjuksköterskorna på det privata sjukhuset intervjuades 
också enskilt i varsitt mötesrum på deras arbetsplats. Varför vi valde att åka till deras 
arbetsplatser och ha intervjuerna var för att kunna bygga upp ett förtroende och tillit med dem 
i en miljö de kände sig hemma och bekväma i. På så vis ökade möjligheten att de kunde svara 
så öppet och ärligt som möjligt i intervjuerna (Bryman, 2011).  
 
Det finns både styrkor och svagheter i att intervjuerna gjordes på deras arbetsplats. Styrkor 
kan vara att de själva fick välja en miljö de kände sig bekväma i och att det kan vara enklare 
att prata om arbetet på själva arbetsplatsen (Bryman, 2011). Dessutom så är vi främlingar för 
de som skall intervjuas så ett fokus från vår sida var att respondenterna skulle känna sig 
bekväma i situationen så att den data som fås från intervjuerna skall vara så ärlig och djup 
som möjligt, så att det skapar trovärdighet i vår empiri (Bryman, 2011). En nackdel kan vara 
att respondenterna skulle kunna känna att det är svårt att uttrycka sig om negativa saker om 
sin arbetsplats på arbetsplatsen, då de skulle kunna vara rädda för att det skulle komma ut till 
sin chef och att det skulle skada dem negativt. Därför valdes det även att ha intervjuerna i 
avskilda mötesrum och försäkrade dem om att intervjuerna var anonyma och att inga namn 
skulle nämnas i vår studie. Vi anser ändå att vi fick många ärliga svar om vad de ansåg var 
bra och sämre på arbetsplatsen och vad som kunde förbättras, trots att intervjuerna var på 
deras arbetsplatser 
 
De två resterande sjuksköterskorna från landstinget kontaktades genom att åka in till ett stort 
sjukhus och be receptionen att vägleda oss till en avdelning som hade problem med sin 
personalomsättning. Anledningen till detta val var för att en avdelning som har problem med 
att hålla sina sjuksköterskor motiverade går ihop med vårt syfte att studera hur landstinget 
kan förbättra sitt motivationsarbete så att sjuksköterskor arbetar kvar längre på sin 
arbetsplats. På avdelningen talade vi med en chefssjuksköterska som blev intresserad av vår 
studie och tog information om den och presenterade den för sina sjuksköterskor på ett 
morgonmöte. Hen sa då att hen skulle återkomma om någon var frivillig att ställa upp på vår 
studie. Hen hörde sedan av sig och hade då bokat in två intervjuer med två sjuksköterskor. 
Intervjuerna hölls i ett mötesrum på deras arbetsplats.  
 
3.5 Analysmetod 
För att ha kunnat göra en välarbetad analys spelades alla intervjuer in och därefter 
transkriberades dem. Transkriberingarna fungerade som en grundlig databas för vår empiri 
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och analys (Flick, 2014). Det är viktigt att i analysen av intervjuerna identifiera väsentlig och 
central information. Detta har gjorts genom att vi har använt oss av en hermeneutisk metod då 
tolkningar av den transkriberade texten har gjorts (Jacobsen, 2017). Först utforskades 
transkriberingar genom att leta efter teman som dyker upp i dem i relation till våra teorier. 
Sedan systematiserades och kategoriserades datainformationen från alla intervjuer i ett 
kalkylark där vi ställde de bredvid varandra i dessa olika teman. Detta gjorde det enklare för 
oss att få en överblick av alla intervjuer i relation till varandra. Detta kalkylark fungerade 
även som en sammanfattning av alla intervjuer. Sedan utgick vi från kalkylarket när vår 
empiri och analys beskrivs. Därefter systematiserades den insamlade data genom att plocka ut 
citat, satser och ord från de olika intervjuerna inom våra olika teman som valts ut för studien. 
Detta gjorde det möjligt för oss att kunna se likheter, skillnader, mönster, regelbundenheter 
och avvikelser i vår data (Jacobsen, 2017). Efter att ha systematiserat vår data till 
ovannämnda beståndsdelar analyserades den utifrån den teoretiska referensramen och tidigare 
vetenskaplig forskning inom området.  
 
3.6 Etiska aspekter 
Gällande våra intervjufrågor kan de vara svåra att besvara för sjuksköterskan då hen vill 
behålla sin integritet och det är av dennes intresse att deras namn inte nämns. Detta beroende 
på att våra frågor kan skapa problem för respondenten ifall exempelvis arbetsgivare eller 
kollegor får höra om eventuellt missnöje med arbetsplatsen (Bryman, 2011).  
Respondenternas personuppgifter har hållits anonyma, något som har varit väldigt tydligt 
innan intervjun. Beslutet togs också att utelämna namn på ort, företag och avdelningar de 
jobbar på eftersom den informationen inte är relevant för vår forskningsfråga (Bryman, 2011) 
Deras ålder har även rundats av så att det inte ska vara lika enkelt att kunna skilja dem åt. På 
så sätt har frågor och svar som kan varit känsliga för respondenter kunnat tagits med i 
empirin. Vi vill inte att detta ska tolkas som bristande transparens, utan detta gjordes för att 
undersökningspersonerna ska känna sig trygga i deras svar. Genom att försäkra 
respondenterna om deras anonymitet så hoppades vi alltså på att de skulle våga ge oss mer 
djupgående svar och uttrycka sig ärligt även om de negativa aspekterna kring deras 
arbetssituation, vilket vi åstadkom med. Genom detta val har trovärdigheten och 
tillförlitligheten i vår empiri och uppsats kunnat förstärkas (Bryman, 2011). 
 
3.7 Metodkritik 
Styrkor med våra val är som tidigare nämnt att de undersöker motivation hos sjuksköterskor 
utifrån tre perspektiv, bemanning, landsting och privat. Genom att studera dessa tre 
perspektiv kan man se fördelar och nackdelar hos de tre olika arbetsgivarna, och på så vis 
komma närmare en förståelse för hur en arbetsgivare skall jobba för att motivera sina 
sjuksköterskor. I metoden har vi genomgående förhållit oss och argumenterat för det Bryman 
(2011) förklarar som tillförlitlighet. 
 
Svagheter i vår metod är att urvalet inom de olika kategorierna av sjuksköterskor inte är så 
stort. Risken med det är att alla aspekter inte lyckas tas med gällande vad sjuksköterskor 
motiveras av inom de olika arbetsplatsområdena. Däremot är det alltid en risk som tas när 
man utför kvalitativa studier, vilket är något som accepteras eftersom det inte är en 
generaliserad kunskap man är ute efter (Bryman, 2011).  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras det material som samlats in från intervjuerna. Respondenternas svar har 
delats upp i olika teman som har skapats ur vår teoretiska referensram. Empirin presenteras som 
sammanfattningar av vad som sagts i intervjuerna. Citat som varit exemplifierande inom de olika 
teman har lyfts fram. Empirin presenteras självständigt och en analys av den kommer således komma 
i nästa avsnitt. Varför empirin presenteras självständigt är för att kunna återge den rättvist utan att 
blanda den med vår egna analys. På så vis ges läsaren en möjlighet till en egen uppfattning innan de 
läser vår analys av den. 

 
4.1 Orsaker till att lämna landstinget 
De två sjuksköterskor som hade valt att jobba via bemanning hade gjort det av både lika och 
olika anledningar. De båda ansåg att det var bra att kunna få bestämma själva vilka tider de 
ville jobba, få sammanhängande och längre semester och få utvecklas genom att få arbeta på 
nya arbetsplatser. Båda ansåg också att det var svårt att få lång sammanhängande semester 
inom landstinget. Det som skiljde dem åt var att Bemanning 2 valde att jobba via bemanning 
direkt efter utbildningen eftersom det passade hens livsstil att testa olika arbetsplatser, resa 
och lära sig nytt. Bemanning 1 valde istället att jobba via bemanning för att komma ifrån 
arbetsbördan på arbetsplatsen hen hade på landstinget, och testa en ny arbetsplats och lära sig 
något nytt:  
 

"Det var ju just det här att man ville komma vidare ifrån för hög arbetsbelastning, 
samma arbetsuppgifter och man ville se något annat och då behövs det oftast en 
specialitet så att man kan gå vidare. Det var det som lockade." (Bemanning 1) 

 
De som valde att jobba inom privat sektor gjorde det av både lika och olika anledningar 
också. Privat 1 gjorde det också för att arbetsbelastningen var för hög på landstinget. Hen 
upplevde att det var för få personal per patient och att cheferna var begränsade i vad de kunde 
göra åt problemet.  Privat 1 kände att det påverkade utförandet av yrket och att det kunde leda 
till dålig patientsäkerhet. Privat 2 bytte istället till privat sektor för att hen blev 
rekommenderad att jobba extra där och kände då direkt att det var där hen ville jobba. Hen 
drivs av utmaningar och att känna sig sedd, och att känna att hen kan påverka organisationen. 
Inom det privata vårdföretaget kunde hen utvecklas och avancera i sin karriär och gå från 
sjuksköterska till teamsamordnare, och senare till enhetschef/chefssjuksköterska. Båda ansåg 
att de kunde känna sig mer anonyma på landstinget för att det var mycket större, men att de 
blev mer sedda och kunde påverka mer inom det privata. Privat 2 ger uttryck för det: 
 

“Så jag började som timanställd här och tänkte men gud vilken arbetsplats, bara man 
kom in i huset så kändes det, här får man ju verkligen känna sig behövd, så, man vart 
så uppmuntrad på det här stället. Och det allra största tror jag var arbetstiderna, det 

var måndag till fredag, inga röda dagar, och inte så mycket kvällar. Sjukhuset så 
jobbar man ju så, ibland kunde man ju jobba julafton, nyårsafton och midsommar. 

Sedan hade vi varannan helg där.”  
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4.2 Arbetsförhållanden och miljö 
I intervjuerna nämndes det ofta att en hög arbetsbelastning leder till missnöje och stress hos 
sjuksköterskorna. En hög arbetsbelastning kan upplevas allmänt inom yrket som 
sjuksköterska om det är perioder med fler patienter eller att de är mer sjuka och 
vårdkrävande. Däremot så nämns det återkommande av de som bytt från landstinget till privat 
att arbetsbördan och miljön är lugnare inom den privata sektorn, och att det inom landstinget 
har blivit en högre arbetsbörda de senaste åren. Bemanning 1 nämner i intervjun:  
 

“När jag började mitt yrke, då var det ju kan man säga lite mer tid med patienterna, 
eller det fanns mer tid. Och sedan nu så blir det successivt att allting handlar om 

effektiviteten och då ökar bördan då du inte hinner göra det du vill alla gånger. Det 
blir mer och mer påfrestande faktiskt." 

 
Inom den privata sektorn nämns det av Privat 2 att det är mycket planerad och enklare vård, 
vilket gör att de inte behöver ta emot mer vårdkrävande patienter som akuta fall och patienter 
som behöver övernattning. Detta innebär att de kan använda sig av Lean-strategin och jobba 
mycket med processerna inom företaget. Inom landstinget är det mer avancerad vård där de 
tar emot alla som behöver vård. Privat 2 beskriver skillnaden mellan landstinget och den egna 
verksamheten: 
 

“Dom ska ju sköta alla stora trauman och svårt sjuka, cancer och multisjuka. Här är 
det ju en lite lättare vårdnivå men det går ju så bra, vi kan göra väldigt mycket 

eftersom det är så slimmat och vi inte har några akuta fall.” 
 
Det uttrycks även i intervjuerna att bra arbetstider är motiverande för sjuksköterskorna och att 
arbetstiderna inom landstinget kan leda till missnöje. Inom landstinget har de vård dygnet 
runt och måste således jobba obekväma tider som kväll, natt och helger. Detta var en stor 
anledning till varför många valde att jobba på privat eller via bemanning istället. Inom det 
privata jobbade de måndag till fredag under dagtid och behövde inte längre jobba helg och 
kväll. Även de inom bemanning ansåg att det var väldigt motiverande att få bestämma själva 
över vilka tider de skulle jobba och lägga upp sina egna scheman mer. Det var även 
motiverande att de kunde få längre sammanhängande ledigheter och att det inte var lika svårt 
att få den beviljad som hos de andra arbetsgivarna än landstinget. 
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4.3 Arbetsuppgiften i sig 
Alla sjuksköterskor som vi intervjuade uttryckte att yrket som sjuksköterska är väldigt roligt. 
Återkommande svar var att de gillade mötet med patienten, få ta hand om dem, lindra deras 
smärta, hjälpa till, träffa nya människor, känna sig behövd och känna att de kan göra skillnad 
för den andra människan. Landsting 1 berättar om vad som motiverar hen:  
 

"Det som motiverar mig att gå till jobbet och fortsätta att jobba, det är ju att jag ser 
varje dag att jag gör skillnad. Det är det som ger mig så himla mycket. För patienten 
då. Från ena dagen kan det komma in en patient som har jättemycket smärtor och har 

jätteont, och andra dagen så kan vi ha lindrat det och den mår jättebra. Och ena dagen 
kommer patienten in och har en tumör i magen och andra dagen är den bortopererad, 
man ser en sådan skillnad på patienten. Man gör någonting konkret. Det är det som 

motiverar. Och sen all tacksamhet som man får av patienterna." 
 
Det var även många som ansåg att yrket var roligare än de förväntat sig, och att det var 
roligare än utbildningen. Yrket var mycket bredare än förväntat och det var mycket fler 
arbetsuppgifter att göra än förväntat. Utöver att jobba med patienten så fanns det många 
områden inom vården de kunde jobba inom och vidareutveckla sin medicinska kunskap. Det 
fanns även mycket planering kring patienten och samarbeten med andra professioner, som 
kuratorer och dietister, som gjorde att arbetet blev bredare och motiverande. 
 
Återkommande svar om vad som fick dem att känna sig missnöjda i själva arbetet var när det 
fanns hinder för dem att utgöra just själva arbetet. Det vill säga hinder för det som motiverade 
dem, själva patientkontakten och att få känna sig behövda och ta hand om patienterna. 
Bemanning 2 uttrycker detta hinder i intervjun:  
 

"En sak jag skulle vilja tillägga det är när man som sjuksköterska jobbar med 
patienternas utskrivning, hemgång, telefonsamtal till kommunen, man ringer till taxi, 

kollar upp bokade tider. Det tycker jag någon sekreterare skulle kunna göra, det krävs 
ingen sjuksköterskeutbildning för den delen. Jag känner att man kan vara väldigt 

överkvalificerad för vissa uppgifter. Det är inte det att jag har något emot att utföra 
dem men jag skulle kunna lägga min tid på bättre saker." 
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4.4 Chef och ledarskapet 
Våra respondenter har uttryckt sig att det är väldigt viktigt att ha en chef som är lyhörd och 
tar till sig av det personalen tar upp med chefen. Utifrån respondenternas svar upplevs det att 
chefernas ledarskap är olika. Det tas upp att chefer inte alltid är lyhörda, tar inte till sig av det 
personalen tar upp på veckomötena och väljer att ibland inte se problemen på samma sätt som 
personalen. Landsting 3 nämner i intervjun: 
 

“Men jag känner att hon inte tar tag i problemet eller inte vill se det. Hennes bild av 
våran mottagning är att vi har det bra, det är så roligt att jobba här och så… om man 
ser det i det stora hela och hur personalen har mått och mår. Så är det inte den riktigt 
rätta bilden och orsaken till att hon väljer att ta tag i problemen vet jag inte varför.”  

 
En annan respondent upplever att chefen är lyhörd men väljer att inte åtgärda problemen, kan 
inte åtgärda problemen som upplevs av personalen på grund av olika organisatoriska faktorer. 
Bemanning 1 i intervjun förklarar: 
 

"Alltså man har ju försökt i tre år att ställa krav men det inte så mycket som de måste 
lyssna de är inte höga krav jag kan ställa för att så är det bara de kan inte heller göra 

så mycket enhetscheferna eller vårdavdelningscheferna, det är det man får som svar det 
finns inte pengar, resurs, tid det handlar om att lösa krisproblemet då det inte finns ett 

långsiktigt tänk. Då man kan vända sig till bemanning som kanske vill." 
 
Problematiken som en del av respondenterna upplevde fanns mellan personal och chef, 
upplevdes inte på samma vis av andra respondenter. I intervjuerna framkom det att relationen 
och lyhördheten hos andra chefer togs mer på allvar. Problemlösningar upptäcktes 
tillsammans med personalen samt att chefen alltid var på plats om det behövdes hjälp. Detta 
var något som Privat 2 och 3 lyfte fram då de själva arbetar som teamledare. Landsting 2 
instämmer och säger i sin intervju så här: 
 

"Jag tycker att de lyssnar väldigt mycket på vår personal här också. Är det något jag är 
missnöjd med så kan jag ta upp det. Det är det jag kräver att de är lyhörda och de är 
dem verkligen…. vi har ju en chef och två biträdande så just nu är de tre stycken. Två 

av dem brukar komma ut och hjälpa till om de ser att det är stressigt och ser att vi 
behöver hjälp.” 

 
De som bytt från landsting till privat ansåg att deras närmsta chefer på landstinget kunde vara 
bra, lyssnade och hjälpte till i arbetet. Däremot kunde de närmsta cheferna inte påverka 
organisationen. Inom privat vidareutvecklades privat 1 och 2 till chefssjuksköterskor och 
jobbade nära sjuksköterskorna som enhetschefer samt jobbade med Vd:n. De ansåg att det 
gick att påverka och förändra mycket på privat, medan det beskrevs såhär på privat:  
 

“Ja det satt ju en ledning som man aldrig såg, man vet ju inte ens vilka det var. Och det 
är klart att ett sådant stort sjukhus med så otroligt många anställda…” (Privat 3) 
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4.5 Ansvar och självstyrande  
Ansvar var något de intervjuade var positivt inställda till inom både landstinget, privat och 
bemanning. Ofta återkommande svar i intervjuerna är att som sjuksköterska har man ett stort 
ansvar inbyggt i själva yrket då de ansvarar för patientens hälsa. Det är något de svarande ser 
positivt på: 
 

"Man har väldigt stort ansvar för människors liv." (Landsting 1) 
 
Hen säger även:  
 

“Läkarna har det medicinska ansvaret och vi har omvårdnadsansvaret. All personal 
som är undersköterskor måste vi leda i arbetet så mycket som möjligt för att det ska bli 
så bra som möjligt, och det är vårt ansvar att de gör det de ska och att det blir så bra 

som möjligt. Det är ju ändå en del som man kanske inte ser som när man själv har varit 
patient och fått den inblicken i sjukvården, så är det inte allt. Det är väldigt mycket mer 

än bara patienterna.” 
 
Men mängden av ansvar på arbetsplatsen motiverade de intervjuade olika. Privat 2 hade 
jobbat som sjuksköterska både på landstinget och på det privata, och på det privata blev hen 
sedan teamsamordnare och nu de senare åren chefssjuksköterska/enhetschef. 
 

“Jag motiveras nog, min största motivationskraft är nog utmaningar. Det ska vara 
lagom svårt. Det får inte vara så att jag går och gör samma saker, för det var nog 

därför man började som sjuksköterska här. Men på något sätt, som du sa förut att man 
gör samma sak, och tillslut så känner man att jag kan det här, och då måste jag få 

något annat, och då tog man på sig ansvarsområden för att utveckla de här kedjorna 
och processerna för att se vad man kan göra bättre. Och sen är man med i det. Det här 

att man måste kunna tänka framåt. Man kan inte bara stagnera och stå stilla.” 
 
Medan Landsting 2 istället säger:  
 

“Sen är det en trygghet att jobba på en avdelning, man är inte så ensam som ute i 
kommun när man jobbar hos patienter där. Här har man alltid fler andra kollegor runt 
omkring mig hela tiden som jag kan bolla med om jag är osäker på något och det är en 

trygghet för mig.” 
 
Sedan har det i intervjuerna framkommit många svar där sjuksköterskor inom landstinget och 
även Bemanning 2 lyfter att många bemanningssjuksköterskor tar mindre ansvar på 
arbetsplatserna än fastanställd personal. De pekar på att många bemanningssjuksköterskor 
gör det de ska göra men inte mer eftersom det inte är deras fasta arbetsplats, samtidigt som att 
de tjänar mer pengar än de fastanställda sjuksköterskorna. Detta kan leda till att det 
fastanställda känner missnöje då de kan göra mer än bemanningssjuksköterskor men ändå få 
lägre betalt. Bemanning 2 menar dock att det även finns många som gillar att ta ansvar på sin 
arbetsplats och att hen själv också gillar att göra det. Hen beskriver sig själv som 
ansvarstagande och är bland dem som är delaktiga i att driva avdelningen framåt och att hen 
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motiveras av ansvar på arbetsplatsen. Hen beskriver att hen gör mer än vad många 
fastanställda landstingssjuksköterskor gör. Bemanning 2 drivs alltså själv också av ansvar och 
gillar att vara med och driva arbetsplatserna framåt. 
 
4.6 Feedback 
Feedback är något som våra respondenter finner viktigt, i intervjuerna lyfts feedback 
återkommande som något som påverkar deras motivation positivt. Feedbacken i samband 
med arbetet kommer ofta från kollegor och patienter som finns nära. Det kan handla om att 
sjuksköterskorna vill ha bekräftelse på deras arbete, det är viktigt att de får veta hur de sköter 
sina arbetsuppgifter: 
 

"Ja, det är viktigt, jätteviktigt att man får bekräftelse på det man gör. Att man får 
feedback bra och dåligt. Vad kan jag göra annorlunda? Det här vart inte bra. Hur 

kan jag tänka nästa gång? Så det är viktigt." (Privat 1) 
 
Feedbacken är enligt Privat 1 kopplat till utveckling, det är enligt hen en bidragande faktor att 
få veta hur man presterar för att kunna utvecklas. Det nämns också i intervjuerna att det också 
är viktigt att ge feedback till kollegor, detta för att sjuksköterskorna ofta arbetar ihop i team 
och det framkommer även från intervjuerna att teamkänslan är viktig för miljön på 
arbetsplatsen:  
 

 "Feedback är något jag får från kirurger och mina kollegor och det är jätteviktigt 
tycker jag. Det är viktigt att både få och ge." (Landstig 3) 

 
Samtidigt nämns det också i intervjuerna att feedbacken är stark när den kommer från 
ledarskapet och sina chefer. Det har beskrivits hur det är viktigt för sjuksköterskorna att bli 
sedda av chefen, det är något som respondenterna kopplar med feedback, de vill att chefen 
ser deras arbete så att de kan ge sjuksköterskorna bekräftelse. Privat 2 förklarar hur det ser ut 
på hens arbetsplats: 
 

"Just från chefen tror jag många säger att man vill bli sedd. Och här har vi på något 
sätt närheten, att man på något vis ser sina medarbetare på dagarna." 

 
Hen beskriver här deras arbetsplats där cheferna ofta syns av personalen och hur det är viktigt 
att just få feedback från sin chef. 
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4.7 Utveckling 
Utveckling inom yrket var något som alla respondenter ansåg var motiverande. Många ansåg 
att utveckling var bland de faktorer som motiverade dem mest. På frågan om hur Bemanning 
2 upplevde att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter svarade hen: 
 

"Ja jag tycker att det är det faktiskt för då kan man ju bygga på sin kunskap det är ett 
sätt att lära sig nya saker att vidareutbilda sig själv utan en bok så att säga. " 

 
Hen beskriver också hur utvecklingsmöjligheterna fungerar för bemanningssjuksköterskor: 
 

“Jag har ju alltid valt att prova på så många olika områden som möjligt. Säg att man 
kanske började inom geriatrik då det är äldre människor och lite lugnare tempo från 

den fatala vården och sedan gick jag över till leverkirurgi och njurtransplantation, och 
när jag kommit in det så har jag sökt mig vidare för att jag vill hela tiden lära mig nya 

saker.” 
 
Utvecklingsmöjligheterna beskrivs vara goda inom sjuksköterskeyrket då det sägs att det går 
att lära sig nya saker varje dag trots att man har jobbat väldigt länge:  
 

“För det är det jag tycker är så roligt med det här yrket, man blir aldrig färdig. Jag lär 
mig nya saker hela tiden, varje dag och det tror inte jag spelar någon roll om man har 
jobbat som sköterska liksom i 30–40 år. Så tror jag alltid man känner att det finns nytt 

att lära hela tiden. Det är en drivkraft, för att motivera mig." (Privat 1) 
 
Utvecklingsbehoven är dock olika. Privat 2 och 3 motiverades av att bli chefer och befordras 
och det var en anledning för Privat 1 att byta till privat. Landsting 2 motiverades däremot av 
att ha utvecklingsområden. Landsting 3 hade tidigare jobbat i grupp och kände sig motiverad 
av det, men jobbar nu ensam med patienten och fått en större motivation av de nya 
utvecklingsmöjligheterna. Det uppkommer även i intervjuerna att det uppstår missnöje vid de 
tillfällen de inte känner att de kan utvecklas. Landsting 1 säger att när hon jobbade på privat 
så kunde hon inte utveckla sin kompetens på samma vis som på landstinget:   
 

“Det är något som motiverar de flesta, om vi kollar på min förra arbetsplats fanns det 
ingenstans där att ta vägen. Man hade sina arbetsplatsuppgifter och man kunde bli 

bättre på de men det fanns ingen utvecklingsmöjlighet. Du kunde inte bli något mer än 
det du redan var. På min nuvarande finns det en väg att gå för att bli mer kompetent 

och utvecklas, vilket jag tror motiverar mycket.” 
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4.8 Lön och anställningstrygghet 
I intervjuerna nämndes inte lön som en av de första motivationsfaktorer för dem när vi 
frågade dem vad de motiveras av i arbetet. Däremot togs lön ofta upp som en tredje eller 
femte motivationsfaktor. Det som ofta togs upp var att de är missnöjda med löneutvecklingen 
när de väl var i yrket, att löneförhöjningarna är låga och att lönen inte ligger i nivå med andra 
yrken med lika lång akademisk utbildning. Det nämns att kollegor inom landstinget har 
lämnat på grund av lönen, och att de sökt sig vidare för att få högre lön. Det nämns ofta i 
intervjuerna att det är yrket i sig som är motiverande och att det inte är lönen som fick dem 
att bli sjuksköterskor. Privat 1 säger i intervjun:  
 

"Jag har alltid känt att jag valde det här yrket av en anledning och hade det varit 
väldigt viktigt för mig att tjäna stora pengar hade jag nog valt något annat." 

 
För Landsting 1 och Bemanning 2 var lönen en viktigare fråga än för övriga svarande. 
Landsting 1 ansåg att det var motiverande att kunna byta till sig pass utöver hens 
heltidsanställning för att kunna tjäna extra pengar, vilket hen inte kunde på hens tidigare 
privata arbetsplats. För Bemanning 2 var det viktigt med lön eftersom det går ihop med hens 
livsstil. Lönen inom bemanning kunde ligga mellan 50 till 67 tusen, vilket ger hen möjlighet 
att få resa på fritiden och kunna vara ledig uppemot tre månader om året, som hen har varit de 
senaste åren. Landsting 1 förklarar hur arbetsmarknaden ser ut som sjuksköterska:   
 

“Det är inte svårt att få ett nytt jobb som sjuksköterska, du behöver aldrig vara 
arbetslös. “  

 
Även om lönefrågan hos sjuksköterskorna inte alltid uppskattas har det framkommit att andra 
faktorer med arbetsmarknaden är positiva till exempel arbetslöshetsgraden. I intervjuerna 
nämns arbetsmarknaden som fördelaktig för sjuksköterskorna, bristen på sjuksköterskor ger 
de en trygghet i att få anställning.  
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5. Analys 

I detta kapitel så analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen och i 
relation till tidigare vetenskaplig forskning inom området. Analysen utförs i samma teman som finns i 
empirin. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen. Sammanfattningen gör det enklare för 
läsaren att få en överblick för vad som har kommits fram till i analysen. 

 
5.1 Orsaker till att lämna landstinget 
Av de personer vi intervjuade visade det sig att många av de som jobbat inom landstinget och 
sedan bytt till en annan arbetsplats hade gjort det då arbetsbelastningen var för hög och det 
hade lett till ett missnöje hos sjuksköterskorna. Bemanning 1 nämner att detta var en viktig 
anledning till varför hen lämnade landstinget då arbetsuppgifterna ökade successivt vilket 
ledde till att arbetet inte alltid utfördes fullt ut på grund av tidsbrist. Detta går ihop med 
hygienfaktorerna som säger just att om arbetsbelastningen är för hög så kommer det att leda 
till missnöje hos sjuksköterskorna då de inte kan utföra sitt arbete fullt ut (Herzberg 2007 i 
Hein, 2012). Däremot så ansåg Privat 2 att det var främst på grund av de bättre arbetstiderna 
och karriärmöjligheterna på det privata som var hens största faktor till att hen lämnade. Hen 
ansåg att hen kunde sakna de adrenalinkickar hen fick på akuten på landstinget då den vården 
var mer komplex och avancerad och upplevde alltså inte arbetsbördan som en anledning till 
varför hen lämnade. Detta kan tolkas som att även om en hög arbetsbelastning leder till 
missnöje enligt hygienfaktorer (Herzberg 2007 i Hein, 2012), så är det individuellt vad en 
hög arbetsbelastning är och hur sjuksköterskor reagerar på olika mängd belastning. Det går 
även att tolka som att en nivå av arbete kan leda till motivation om den är i nivå med vad 
sjuksköterskan föredrar. En för låg arbetsbelastning skulle således kunna leda till missnöje 
lika väl som en för hög arbetsbelastning kan leda till missnöje och vice versa för 
sjuksköterskans nöjdhet. 
 
Arbetstiderna var en annan anledning till varför sjuksköterskorna hade valt att jobba inom 
privat och bemanning. Inom det privata jobbade de inte kväll, helger och röda dagar, vilket de 
gjorde inom landstinget. Dessa arbetsförhållanden ledde alltså till ett missnöje, vilket 
stämmer överens med att det är en hygienfaktor då arbetstiderna inte är tillfredsställande för 
sjuksköterskorna (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Inom privat hade de dessutom mer möjlighet 
att påverka sina arbetstider om när de skulle jobba, och de kunde få mer sammanhängande 
semester. Inom bemanning var det motiverande att de kunde bestämma sina arbetstider helt 
och få sammanhängande semester när de ville. Detta går ihop med både tvåfaktorsteorin och 
JCM att sjuksköterskor motiveras av att få ansvar och självstyre i sitt arbete och inte 
övervakas och kontrolleras för mycket (Herzberg 2007 i Hein, 2012; Hackman & Oldham 
1980 i Hein, 2012). De motiveras alltså att de får vara med att bestämma och påverka sina 
arbetsförhållanden och arbetstider. Arbetstider ledde i detta fall till att sjuksköterskorna som 
bytte blev mer motiverade. Detta kan tolkas som att bra arbetstider kan leda till motivation, 
vilket går emot att det skulle vara en hygienfaktor och inte en motivationsfaktor (Herzberg 
2007 i Hein, 2012). Vidare skulle det kunna tolkas som att arbetstiderna på landsting är 
acceptabla då sjuksköterskorna som bytte till privat hade jobbat inom landsting i över 20 år 
innan de bytte. Hade arbetstiderna varit miserabla hade de förmodligen lämnat eller slutat 
från landstinget tidigare. Då hade nog även ännu fler sjuksköterskor slutat från landsting. Det 
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kan tolkas som att eftersom det finns andra arbetsgivare på marknaden nu så kan det finnas 
arbetsgivare som kan ge sjuksköterskor ännu mer motiverande/tillfredställande arbetstider än 
landsting. En sjuksköterska behöver således inte vara missnöjd med arbetstiderna för att den 
byter arbetsgivare, utan kan göra det bara för att bli ännu mer nöjd. Det går att förklaras med 
att sjuksköterskor blir mer motiverade om hygienfaktorer blir mer uppfyllda i kombination 
med att deras motivationsfaktorer blir uppfyllda (Herzberg 2007 i Hein, 2012). 
 
Det uppgavs även att vissa sjuksköterskor har bytt från landstinget för att de hade större 
karriär/utvecklingsmöjligheter via privat och bemanning. Inom det privata fick Privat 2 
möjlighet att bli enhetschef och motiverades av det. Detta går att förklaras med att 
karriärmöjligheter är en motiverande faktor (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Bemanning 2 
ansåg att hon kunde utvecklas inom fler områden som bemanningssjuksköterska och 
motiverades av att utveckla sin sjuksköterskekompetens. Det var något som de som bytt till 
privat också motiverades av och kunde sakna den biten från landsting. Vården var mer 
utvecklande på landstinget då den organisationen tar emot mer varierad och komplex vård än 
på sjuksköterskornas nuvarande arbetsplats. Detta var mer motiverande hos landsting för 
respondenterna. Däremot fick Privat 1 möjlighet att utveckla en annan kompetens som 
sjuksköterskechef istället på den nya arbetsplatsen. Det vi kan förstå utifrån detta är att 
utveckling är något som påverkar sjuksköterskors motivation positivt. Detta stämmer överens 
med vad motivationsfaktorer säger om att utvecklingsmöjligheter leder till en motivation hos 
sjuksköterskor (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Vidare förklarar Herzberg (2007 i Hein, 2012) 
att både karriärs- och utvecklingsmöjligheter skall leda till en högre motivation hos 
sjuksköterskor. Vår empiri visar dock på att det kan vara svårt att särskilja dessa två 
motivationsfaktorer från varandra. Att utvecklas inom sitt yrke kan leda till karriär och att 
klättra inom karriären kan i sig innebära att utvecklas. Vidare går det att tolkas som att 
utvecklingsmöjligheterna på de tre olika arbetsplatserna skiljer sig på grund av hur 
organisationerna är organiserade. Inom landstinget är utvecklingsmöjligheterna som 
sjuksköterska större än på privat eftersom de tar emot en större mängd patienter och all sorts 
vård, medan utvecklingsmöjligheterna på privat är mer specialiserade då de håller på med 
specialiserad vård men också i form av ledningsroller. Detta går att förstå som att hur 
organisationer bedriver sin verksamhet påverkar sjuksköterskors möjligheter till 
utveckling/karriär och därigenom även deras motivation.  
 
5.2 Arbetsförhållanden och miljö 
Något vi kan utläsa ur intervjuerna är att valet av yrke verkar passa våra respondenter mycket 
bra. Detta på grund av att många anger att de motiveras av att göra gott för andra personer 
både på och utanför arbetsplatsen. En faktor i den första delen av Hackman och Oldhams 
(1980 i Hein 2012) modell är uppgiftens identitet som beskrivs som hur betydande det är att 
man utför arbetet från början till slut. Detta är en viktig del som måste lyftas upp då vi 
uppfattar hur stressen och överläggningarna hos sjukhusen leder till att patienterna inte får det 
fokus som sjuksköterskorna vill ge dem. Det har exempelvis beskrivits att de behöver skicka 
iväg patienter till andra sjukhus eller hur de måste stressa med att skriva ut patienter för att få 
plats för andra. Här finns en koppling till JCM som behandlar arbetsuppgifterna och 
sjuksköterskornas behov av att utföra deras arbete ordentligt från början till slut. Detta är 
något som även Santos et al. (2016) tar upp i sin studie, de menar också att det är viktigt för 
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sjuksköterskorna att vara i kontakt med sina patienter. Även i Landeweerd och Boumans 
(1994) studie visas att kontakt med patienter har en positiv korrelation med arbetets betydelse 
och tillfredsställelse. Det går alltså ur vår studie att förstå att en hög arbetsbelastning påverkar 
sjuksköterskornas motivation negativt på grund av att de inte känner att de kan utföra alla 
sina arbetsuppgifter ordentligt eller till fullo. Motsatsen blir då att sjuksköterskor kommer att 
känna sig motiverade om de har en miljö som innebär att de kan utföra sina arbetsuppgifter 
till fullo. 
 
Likt diskuterat under rubriken “Orsaker till att lämna landstinget” tog samtliga intervjuer upp 
att dåliga arbetstider kan påverka deras motivation negativt och leda till missnöje. Detta går 
att förklaras med arbetstider är en hygienfaktor som kommer leda till missnöje om den inte är 
tillfredsställande för sjuksköterskan (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Å andra sidan såg alla 
sjuksköterskor positivt på att ha bra arbetstider och såg positivt på om de kunde få 
sammanhängande semester och ledighet. Arbetstider var en mycket motiverande faktor för de 
som bytte till privat och bemanning. I detta fall blev de alltså motiverade av arbetstider, vilket 
går emot tvåfaktorsteorin som säger att arbetsmiljö är en hygienfaktor och inte en 
motivationsfaktor (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Det går dock att förklaras med JCM att om 
en sjuksköterska inte är nöjd sin arbetskontext så kommer det att påverka hens motivation 
negativt (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Vi tolkar således det som att bra 
arbetstider är motiverande för sjuksköterskor och sämre arbetstider kommer leda till att de 
blir missnöjda. 
 
5.3 Arbetsuppgiften i sig 
Ur vårt resultat kan vi också se hur våra respondenter ställer sig väldigt positivt till sitt yrke. 
Detta på grund av att deras arbete matchar väldigt bra med deras personlighetstyp och att de 
faktorer som motiverar dem i livet kan vara samma som motiverar dem inom arbetet. 
Landsting 1 uttrycker sig entusiastiskt om hur hon verkligen påverkas positivt när hon får 
hjälpa sina patienter och se att det arbete de utför har en stor påverkan. Detta är något som 
också tas upp i JCM där man beskriver att det är viktigt att arbetet matchar människan som 
utför det men också att det är viktigt för arbetaren att få se resultatet av det utförda arbetet 
(Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Detta går att tolkas, likt analyserat i 
“Arbetsförhållanden och miljön”, att om sjuksköterskan som individ motiveras av att ta hand 
om och träffa människor, så kommer hen att känna sig motiverad av sjuksköterskeyrket. 
Motiveras hen inte av dessa faktorer som personer i livet är det troligt att hen inte kommer 
motiveras av sjuksköterskeyrket.  
 
Hackman och Oldham (1980 i Hein, 2012) beskriver begreppet betydelsen av uppgiften som 
den fysiska eller psykiska påverkan uppgiften andra människors välmående. Det går att 
koppla till de arbetsuppgifter som sjuksköterskorna har, samtidigt som det påverkar den 
uppfattade meningsfullheten med arbetet som i sin tur kan leda till en ökad motivation. Vad 
vi kan tolka ur detta är att sjuksköterskor kan motiveras av att utföra arbetsuppgifter som 
påverkar andras välmående. Det kan tolkas som att sjuksköterskeyrket har en viktig funktion 
för samhället då de vårdar och tar hand om hela samhället, och det i sig är väldigt 
motiverande för sjuksköterskor.  
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Hackman och Oldham (1980 i Hein, 2012) beskriver också att det är viktigt att arbetaren inte 
är under eller överkvalificerad för arbetsuppgiften. Är en sjuksköterska överkvalificerad för 
en arbetsuppgift så kommer den att bli demotiverad. Detta är något som också visas av vårt 
resultat där Bemanning 2 uttrycker sig negativt om att sjuksköterskorna idag får arbeta med 
administrativa uppgifter som hon känner att en sekreterare skulle ta hand om. Det är viktigt 
att de tar vara på sina resurser i form av utbildad personal. Det påverkar personalens 
motivation negativt att behöva arbeta med uppgifter som de anser ligger utanför deras 
kompetens både ifall den ligger över och under (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Å 
andra sidan kan det vara svårt att få ihop en fungerande process i sjuksköterskans arbete där 
dessa uppgifter helt utesluts, men det skulle kunna bidra till att öka motivationen hos 
sjuksköterskorna samtidigt som de får mer tid att spendera där de fokuserar på att ge ut vård. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan då valet att anställa en sekreterare motiveras då du får loss 
en dyrbar resurs som sjuksköterskorna och deras kompetens är, samtidigt som vi kan anta att 
en sekreterare inte kommer att ha lika hög lön som sjuksköterskan som utför 
arbetsuppgifterna idag har.  
 
5.4 Chef och ledarskap 
Rörande chef och ledarskap är ett återkommande tema att det är viktigt med socialt 
kompetenta, uppmärksamma och lyhörda ledare för att sjuksköterskorna ska vara 
tillfredsställda på sin arbetsplats. Ledarskapet kan även leda till att sjuksköterskorna kan bli 
motiverade i sitt arbete. I intervjuerna får vi dock olika åsikter kring hur chefernas agerande 
påverkar sjuksköterskan i sitt arbete. En tillfredsställelse i arbetet upplever Privat 2 är när 
relationen mellan chefen och den anställda är grundlig och stabil. En nära relation där 
kommunikation mellan chef och anställd är bra leder till en nöjdhet hos arbetaren, ett socialt 
ledarskap har en positiv påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa (Tabell 
2). Detta kan också förknippas med vad Herzberg (2007 i Hein, 2012) beskriver som en av 
hygienfaktorerna, denna faktor är ledning, där chef behöver kunna dela med sig av ansvar, 
kompetens, lyssna på medarbetarna och chefens medverkan på att få jobbet att flyta på. Ett 
sådant agerande av en chef leder till en tillfredsställd anställd och ett icke sådant agerande 
leder ett missnöje hos den anställda. Landsting 3 förklarar att om de inte ses av chefen kan 
personalgruppens humör komma att påverkas negativt och ett missnöje för arbetsplatsen kan 
skapas. Detta kan vi också se hos en av bemanningssjuksköterskorna som beskriver att man 
inte vet vem chefen är alla gånger och med det får man ingen stabil relation. Den anställda 
ses bara som en arbetskraft då och inte blir uppmärksammad för prestationen eller arbete av 
chefen.  
 
Respondenterna upplever att feedback är en bekräftelse för sitt arbete. Vilket är ytterligare en 
faktor som de känner sig motiverade av på sin arbetsplats. Det har även uppgetts i 
intervjuerna att ett gott ledarskap har fått en av respondenterna att känna sig motiverad och 
jobba kvar länge på sin arbetsplats trots att arbetsbelastningen var hög. Detta går att förklaras 
med både motivationsfaktorn bekräftelse (Herzberg 2007 i Hein, 2012) och JCM (Hackman 
& Oldham 1980 i Hein, 2012) om att få feedback leder till att sjuksköterskor blir motiverade i 
sitt arbete. Även Privat 3 känner att återkoppling och bemärkelse är väldigt viktigt för att öka 
motivationen och återkoppling är något som chefer behöver ge mer utav. Med detta kan vi 
tolka att för en ökning av motivation behöver chefer vara uppmärksamma, lyhörda, ge 
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konstruktiv kritik, finnas till hjälp och bemärka personalens arbete. För att detta ska ske 
behöver feedbacken komma ifrån cheferna och ledningar i organisationen. Enligt 
tvåfaktorsteorin är ledning en hygienfaktor medan bekräftelse är en motivationsfaktor 
(Herzberg 2007 i Hein, 2012). I vår empiri svarar de intervjuade som nämnt att de motiveras 
av att få feedback från sina chefer, vilket därmed gör det svårt att särskilja dessa två faktorer 
från varandra. Vi tolkar därför detta tydligt att chefer/ledning och feedback hör ihop med 
motivationsfaktorer inom tvåfaktorsteorin. Detta beror på vår uppfattning är att det inte går 
att få feedback på arbetets resultat eller uppfyllelse av organisationens målsättning av ledning 
utan en chef eller ledning som har koll på resultat och liknande faktorer. 
 
Vidare har det nämnts i intervjuerna att ledarskapet skiljer sig mellan de olika arbetsgivarna. 
Inom landsting har det beskrivits att det är svårt att påverka då den närmsta chefen inte har så 
mycket påverkan på organisationen, samt att sjuksköterskorna aldrig träffat landstingets 
ledning. Privat 2 och 3 sade att landstingssjukhusen var så stora att de kände sig mer 
anonyma där. Inom det privata var sjukhuset mindre och ledningen var mer närvarande. 
Chefsjuksköterskorna vi intervjuade var chefer för sjukskötersketeam, samtidigt som de 
arbetade nära andra beslutsfattare. JCM förklarar att en motivation uppnås hos sjuksköterskor 
om de kan känna att de har ansvar för sitt arbetes resultat (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 
2012). Som tidigare nämnt förklara även JCM hur det är viktigt med att få feedback för sitt 
utförda arbete, vilket de även kan få av resultatet av arbetet och inte bara av chefen. Det som 
går att tolkas ur detta är att organisationens storlek har en påverkan på hur ledarskapet är 
uppbyggt. Då det privata sjukhuset var mycket mindre så kan det tolkas att ledningen 
automatiskt är närmre sjuksköterskorna än på större landstingssjukhus. De närmsta cheferna 
kunde ha en påverkan på företaget, vilket kan tolkas som att sjuksköterskorna kunde känna 
att de genom sina chefer har en påverkan på företaget. Det kan tolkas som att om 
sjuksköterskor känner att de blir hörda och kan påverka organisationen så leder det till 
motivation hos dem. Motsatsen blir då att de känner missnöje om de känner att de inte kan få 
gehör och påverka organisationen. 
 
5.5 Ansvar och självstyre 
Ett återkommande tema i intervjuerna var en positiv syn på ansvar och det ansvar som finns i 
yrkesrollen där de har ansvar över andra människors hälsa och liv. Sjuksköterskorna var 
väldigt stolta och nöjda över att vara sjuksköterska och vad det innebär för andra människor 
och samhället. Detta stämmer överens med att ansvar är en motivationsfaktor som leder till 
motivation (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Det går även ihop med att sjuksköterskor motiveras 
när de känner att deras arbete är meningsfullt för andra människor i JCM (Hackman & 
Oldham 1980 i Hein, 2012). Å andra sidan så kunde sjuksköterskorna känna missnöje över 
deras lön för deras arbete i relation till andra arbeten med lika lång akademisk utbildning. 
Detta kan förstås som att de upplevde att deras yrke inte värderas lika högt i andras ögon som 
många andra yrken har. Detta missnöje kan då tolkas utifrån JCM att sjuksköterskor upplever 
missnöje om de känner att deras arbete inte är viktigt för andra människor, eller att samhället 
inte bekräftar det ansvar deras yrke har (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012).  
 
Vidare så kan det ur empirin tolkas som att sjuksköterskor motiveras olika av olika grad av 
ansvar. Vissa motiverades av att få bli chefer, vissa ville jobba ensamt med patienten medan 
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andra ville jobba i grupp och vissa gillade ansvarsområden. Detta går att förstås som att det är 
individuellt vad sjuksköterskor gillar för typ eller mängd av ansvar. Vad för typ av ansvar en 
sjuksköterska föredrar skulle ur JCM kunna tolkas bero på personens personlighetsdrag 
(Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Att matcha en persons önskan om ansvar med en 
uppgift som matchar den skulle enligt Hackman och Oldham (I Hein, 2012) leda till en 
motiverad sjuksköterska. Å andra sidan skulle det även kunna tolkas som att en 
missmatchning mellan en sjuksköterskas önskan om ansvar och arbetsuppgifternas ansvar 
skulle kunna leda till missnöje. Alltså om en sjuksköterska som föredrar att dela på 
patientansvaret i en grupp blir beordrad att jobba ensam med patienter, skulle det kunna vara 
troligt att denna sjuksköterska kommer uppleva ett missnöje.  
 
Ett annat återkommande tema som uttrycks i intervjuerna är att sjuksköterskorna blir 
missnöjda när de upplever en hög arbetsbelastning som gör att de inte hinner utföra alla 
arbetsuppgifter eller att något blir gjort slarvigt. Detta kan tolkas ur JCM som att 
sjuksköterskor blir missnöjda när de känner att de inte har ansvar för resultatet av sitt arbete 
på grund av andra yttre påverkande faktorer (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). 
Omvänt skulle då sjuksköterskorna känna sig motiverade om de känner att de kan utföra en 
arbetsuppgift från start till slut och kan ha ansvar för sitt arbetes resultat. Kan sjuksköterskor 
uppleva missnöje vid brist av ansvar så går vår empiri emot vad motivationsfaktorer säger om 
ansvar, som menar att ansvar bara kan motivera och inte leda till missnöje (Herzberg 2007 i 
Hein, 2012). Det kan således tolkas som att ansvar kan leda till både motivation och missnöje 
hos sjuksköterskor. Det kan alltså förstås som att ansvar skulle kunna vara både en 
hygienfaktor och motivationsfaktor om det då kan leda till både motivation och missnöje. 
 
Ansvaret i själva yrkesuppgiften och på själva arbetsplatsen skiljde sig i empirin. På den 
privata arbetsplatsen kände de sjuksköterskorna att deras arbete hade en större påverkan på 
hela organisationens resultat och detta kände de var motiverande. Som tidigare nämnt så 
förklarar JCM att ansvar leder till motivation, men även att det krävs en matchning mellan 
individens och arbetets karaktärer för att nå motivation (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 
2012). Detta kan tolkas som att Privat 2 och 3 var motiverade eftersom de nu var chefer över 
sjuksköterskorna och motiverades av att ha ett större ansvar i organisationen. De kan också 
vara individer som motiveras av att få chefsansvar. Dock uttrycker de att de kände att de blev 
mer sedda och kunde påverka mer på arbetsplatsen redan på en gång när de kom dit som 
sjuksköterskor, vilket även Privat 1 gjorde. Detta tolkar vi som att det är enklare att känna 
ansvar över resultatet av sitt arbete i en mindre organisation, och att sjuksköterskor i en större 
organisation kan ha svårare att känna ansvar över sitt arbetes resultat. I större organisationer 
kan det alltså tolkas som att den enskilda sjuksköterskans arbete påverkar organisationen 
mindre och kan således vara demotiverande för sjuksköterskorna. Det går att tolka vår empiri 
som att sjuksköterskor motiveras bäst om deras önskan om ansvar går ihop med vad 
organisationen och yrkestiteln ger för ansvar. 
 
Vidare upptäckte vi dock en skillnad i respondenternas svar gällande hur olika ansvaret är 
mellan sjuksköterskor inom landstinget och bemanningssjuksköterskor. I vår empiri skiljer 
sig det ansvar sjuksköterskorna har i arbetet åt beroende på vilken anställning de har. En 
sjuksköterska som har fast anställning hos landstinget och jobbar kontinuerligt efter ett 
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schema behöver planera, organisera och strukturera arbetet för både sig själv och för andra 
kollegor för att arbetet ska fungera smidigt. En bemanningssjuksköterska har inte samma 
ansvar då hen har möjligheten att välja när den vill jobba och inte jobba vilket visar att den 
inte är med och påverkar arbetet varje dag. Detta i sin tur kan leda till att hen inte behöver ha 
lika mycket ansvar då arbetet som görs under bemanningssjuksköterskor arbetspass kommer 
inte ha en påverkan på organisationen i samma grad som en fastanställd sjuksköterskas 
utförda arbete har. Detta kan vi tolka likt tidigare tolkning att sjuksköterskor motiveras olika 
av olika mängd ansvar, och att det skulle kunna vara så att vissa väljer att jobba via 
bemanningsföretag då de via dem kan få ett mindre ansvar på sina arbetsplatser. Likt tidigare 
tolkning kan alltså sjuksköterskor välja den arbetsgivare som möter deras önskan om ansvar 
bäst. 
 
En annan tolkning kan vara att bemanningssjuksköterskor inte skapar ett lika starkt band till 
arbetsplatsen likt den som arbetar på landstinget. Därför kan det bli svårare för 
bemanningssjuksköterskor att skaffa sig ett lika stort engagemang till arbetsplatsen och 
därmed blir det inte lika viktigt att föra organisationen framåt. Bemanningssjuksköterska är 
som tidigare nämnt inte bunden till att jobba varje dag som en fast anställd sjuksköterska hos 
landstinget. Bemanning 2 nämner att bemanningssjuksköterskor oftast uppfattas inte ha lika 
mycket ansvar som landstingssjuksköterskor då de gör sitt arbete och men inte gör mer än så 
eller de dolda sysslorna på arbetsplatsen. Bemanning 2 nämner dock att hen är en person som 
gillar att ha ansvar och känner ett väldigt stort ansvar för avdelningen hen jobbar för. Detta 
tyder på att ansvaret är olika viktigt beroende på individens preferenser. Detta går att tolka 
som att sjuksköterskor motiveras av att få ansvar och att landstinget skulle kunna motivera 
bemanningssjuksköterskor mer genom att ge dem mer ansvar på arbetsplatsen, eller genom 
att anställa dem över längre perioder så att de får uppleva resultatet av sitt arbete från början 
till slut enligt JCM (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Å andra sidan skulle det då 
kunna vara så att bemanningssjuksköterskor idag då tar mindre ansvar eftersom de inte kan 
känna ansvar för sitt arbetes resultat från början till slut då de är där en kortare tid. 
 
5.6 Feedback 
Respondenterna var överens gällande feedback att det är något som behövs på deras 
arbetsplats och motiverar de i arbetet. Landeweerd och Boumans (1994) studie visar att 
feedback ger en ökad tillfredsställelse med arbetet, lägre hälsoklagan och en högre uppfattad 
betydelse med arbetet. Det framgick att denna feedback som sjuksköterskorna fick fanns ofta 
att hämta från patienten, chefen och hos kollegor. Landsting 3 förklarade hur feedback är 
något som är viktigt att bidra med på arbetsplatsen kollegor emellan, däremot menade hon att 
hon saknade feedback från sin chef. Herzberg (2007 i Hein, 2012) menar att bekräftelse är 
svårt att urskilja från interpersonella relationer och han nämner att feedback från en kollega är 
ett bra exempel på det. Därför kan vi tolka det som att feedbacken är starkare då den kommer 
från patienter eller från chefen. Som analyserat i avsnittet “Chef och ledarskap” förklarade 
Privat 2 just det att de på deras arbetsplats jobbar mycket med att cheferna ska se sin personal 
och kunna ge feedback till dem. Hen menade att många just vill ha en feedback från chefen. 
Hackman och Oldham (1980 i Hein, 2012) menar också att feedback är en faktor som 
ledningen kan påverka och förbättra den anställdes inre motivation. JCM beskriver också 
feedback som att det är viktigt för den anställde att se resultaten av deras arbetsuppgifter. 
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Detta är något som kan ges av patienten men som Privat 2 förklarade så är det viktigt att 
chefen ser detta arbete för att sjuksköterskorna ska känna sig sedda. Det är viktigt att 
sjukhusets ger bekräftelse åt sjuksköterskorna, tillsammans med patientkontakten ger det 
resultatet av att sjuksköterskors motivationsvilja att engagera sig i arbetet ökar (Santos et al., 
2016).  
 
5.7 Utveckling 
En annan faktor som visade sig ha en påverkan på respondenterna var deras 
utvecklingsmöjligheter. Detta var också ett behov som var varierande mellan våra svar. Det 
var också något som nämndes som en orsak till att lämna landstinget. De flesta nämner att 
utvecklingsmöjligheter kan vara en drivkraft men den är större hos vissa än hos andra. Privat 
2 förklarar att utvecklingsmöjligheter är hens största motivationsfaktor och motiverades av att 
ta på sig mer ansvar och att bli chef. Hackman och Oldham (1980 i Hein 2012) menar att det 
är viktigt för organisationerna att pricka rätt gällande utmaningar, det behovet är något som är 
individuellt. En person som är missnöjd med sin arbetsplats kan reagera negativt på för 
mycket utmaningar. Landsting 3 tar upp i sin intervju att hen nyligen bytt arbetsplats och får 
nu jobba ensam med patienter. Detta anser hon är väldigt nytt och motiverande i relation till 
förra arbetsplatsen där hon jobbade i grupp. Detta går att tolka, likt teorin JCM (Hackman & 
Oldham 1980 i Hein, 2012), som att sjuksköterskor har olika utvecklingsbehov. En 
matchning mellan sjuksköterskans önskan om utveckling med en arbetsuppgift som möter det 
kommer leda till en motiverad sjuksköterska. En sjuksköterska kommer bli demotiverad om 
det sker en missmatchning mellan dess önskan om utveckling och arbetsuppgiftens 
utvecklingsmöjligheter. 
 
5.8 Lön och anställningstrygghet 
När det gäller lönen för sjuksköterskorna togs det upp att lönen inte var en motiverande 
faktor till varför de valde sjuksköterskeyrket, utan det var snarare att de ville träffa och hjälpa 
människor, lindra deras smärta, intresse för yrket och människans anatomi och känna sig 
behövda. Privat 1 sade även att om det var lönen som motiverade hen så hade hen valt ett 
annat yrke. Detta går ihop med vad tvåfaktorsteorin säger om att människan motiveras av i 
sitt yrke (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Vid val av yrke motiverades sjuksköterskorna alltså 
av bekräftelse och själva arbetet i sig som är två stycken motivationsfaktorer. Lön kan alltså 
då tolkas som en hygienfaktor då den var acceptabel för dem när de valde att börja studera till 
sjuksköterska men det var inte det som fick dem att välja sjuksköterskeyrket.  
 
Vidare finns det stort missnöje i intervjuerna att de anser att löneutvecklingen är dålig och 
löneförhöjningarna är låga, och att det anses att lönen är låg i relation till andra yrken med tre 
års akademisk bakgrund. Det har även uppstått missnöje när det har uppstått upplevda 
orättvisor hos sjuksköterskor, till exempel när bemanningssjuksköterskor arbetar på samma 
arbetsplats och utför samma arbete som andra sjuksköterskor men får bättre betalt för det. 
Detta stämmer också överens med hygienfaktorer om lön att det leder till ett missnöje om 
löneförhöjningar uteblir eller om det upplevs som att lönen som fås inte är i nivå med yrkets 
kompetenskrav (Herzberg 2007 i Hein, 2012). Hygienfaktorer förklarar även att det blir ett 
missnöje hos sjuksköterskorna om de inte får samma lön för samma utförda arbete. En 
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arbetstillfredsställelse skulle då uppnås om sjuksköterskor kände att deras lön låg i nivå med 
yrken med lika lång akademisk utbildning. 
 
För Landsting 1 och Bemanning 2 var dock lönen mer motiverande faktorer för övriga. 
Landsting 1 väljer ofta att byta till sig pass utöver sitt heltidsschema för att få mer lön, och 
för Bemanning 2 var lönen motiverande för att hen skulle kunna resa mycket och ha 
sammanhängande ledighet. Enligt Herzberg (2007 i Hein, 2012) så skall lön vara en 
hygienfaktor och skall således inte kunna leda till motivation, vilket den gör i dessas två fall. 
Så i dessa fall är lönen en motivationsfaktor vilket inte stämmer överens med teorin. Å andra 
sidan så kan det tolkas som att för att Bemanning 2 skall kunna göra det hen motiverades i 
livet, resa och vara ledig mycket, så krävs det mycket pengar. Då blir pengar ett redskap för 
att hen ska kunna göra det hen motiveras av i livet. Således kan lön då tolkas som en 
hygienfaktor eftersom det är själva livsstilen hen motiveras av. Det går även ihop med att hen 
inte nämnde lön som en motivationsfaktor till varför hen blev sjuksköterska, utan att det var 
för att hen ville hjälpa människor och känna sig behövd. 
 
Anställningstrygghet var det bara Bemanning 1 som tog upp vid vad som var en 
tillfredsställande faktor för hen när hen jobbade inom landstinget i relation till 
bemanningsföretaget. Annars nämndes inte anställningstrygghet vid varken motivation eller 
missnöje. Återkommande svar från många av sjuksköterskorna var däremot att de inte var 
rädda att bli arbetslösa med tanke på arbetsmarknadssituationen eftersom det är brist på 
sjuksköterskor. Detta tolkar vi utifrån tvåfaktorsteorin att de är tillfredsställda med 
anställningstryggheten och att eftersom det är en hygienfaktor så hade den dykt upp mer som 
en viktig faktor om de var missnöjda med anställningstryggheten (Herzberg 2007 i Hein, 
2012). I vårt fall stämmer vår empiri angående anställningstrygghet överens med 
tvåfaktorsteorin.   
 
I våra intervjuer förklarades det av Bemanning 2 att det passar hen som individ att jobba via 
bemanning och att sjuksköterskor som jobbar via bemanning är mindre trygghetssökande och 
gillar att kunna ha mycket ledighet och resa. Enligt JCM så kan detta förklaras med att 
arbetets kontext är en modererande effekt som påverkar hur sjuksköterskor motiveras av 
arbetsuppgiften i sig (Hackman & Oldham 1980 i Hein, 2012). Mer förklarat så innebär det 
hur arbetsplatsen och miljön är designad och utformad påverkar alltså arbetsuppgiften i sig, 
som i sin tur påverkar hur sjuksköterskorna motiveras av arbetet. I detta fall så är 
arbetsplatsen för bemanningssjuksköterskor olika arbetsplatser, som innebär att deras fysiska 
arbetsplatser är varierande och att uppgifterna då också kan vara varierande. Att ha 
varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser är något som går ihop med Bemanning 2s 
karaktärsdrag som gillar att lära sig nya saker på sina arbetsplatser. Det vill säga, 
bemanningsföretags karaktärsdrag går ihop med Bemanning 2s karaktärsdrag, vilket stämmer 
överens med teorin. Å andra sidan så hade Bemanning 1 jobbat inom bemanning över 
sommaren och studerar för tillfället, men är mest inställd på att arbeta inom landstinget då 
hen kände en trygghet i att gå till samma arbetsplats med samma kollegor. Hens 
karaktärsdrag går mer ihop med landstingets arbetsplats karaktärsdrag, vilket ger hen mer 
motivation där, vilket också stämmer överens med JCM.  
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5.9 Sammanfattning av analysen 
För att underlätta underlaget för vår diskussion och slutsatser har vi här under valt att 
sammanställa alla delar i vår analys av empirin igenom en sammanfattande tabell.  
 
Tabell 4 - Sammanfattning av analysen 

Ämne Sammanfattning 

Orsaker till att lämna 
landstinget 

Hög arbetsbelastning på landstinget, bättre karriärmöjligheter hos 
privat och stora utvecklingsmöjligheter hos bemanning. Hög 
arbetsbelastning är demotiverande, utvecklingsmöjligheter är 
motiverande. Missnöjda med ledning/chefer. Möjlighet till bättre 
motivationsfaktorer hos andra arbetsgivare. 

Arbetsuppgiften i sig Sjuksköterskorna motiveras av sitt yrkes arbetsuppgifter. 
Demotiveras av att utföra arbete de känner sig överkvalificerade för 
eller om det finns hinder för dem att utföra sina arbetsuppgifter. 

Arbetsförhållanden 
och miljö 

Sjuksköterskorna motiveras olika av olika arbetsbelastning. Svårt 
att mäta graden av belastning. De kommer motiveras om 
belastningen matchar deras behov, och uppleva missnöje om den är 
för hög. Bra arbetstider är motiverande. Dåliga arbetstider 
demotiverande. 

Ansvar och 
självstyre 

Sjuksköterskor motiveras av ansvar, men motiveras av olika grad 
av ansvar. En matchning mellan en sjuksköterskas önskan om 
ansvar och arbetsuppgiftens ansvar kommer leda till en motiverad 
sjuksköterska. En missmatchning däremellan leder till missnöje. 

Feedback Det är motiverande att både få och ge feedback, det väger extra 
mycket om det kommer från sjuksköterskans chef. Däremot är 
behovet av feedback individuellt, chefer behöver anpassa sig för 
den individuella sjuksköterskan för hur mycket de behöver. 

Utveckling Utveckling är motiverande för sjuksköterskor. Däremot är det 
individuellt och driver sjuksköterskorna olika mycket. En 
matchning mellan sjuksköterskans önskan om utveckling och 
arbetsuppgiftens utvecklingsmöjligheter kommer leda till 
motivation, en missmatchning däremellan leder till missnöje. 

Chef och ledarskap Sjuksköterskorna vill att chefen ska vara lättillgänglig och kunna ge 
respons när de utför sitt arbete. De motiveras av en god relation till 
sin chef, om de är lyhörda, lyssnar och löser problem. Ledarskapet 
kan motivera sjuksköterskor mycket trots en hög arbetsbelastning. 
Ett dåligt ledarskap leder till ett stort missnöje hos sjuksköterskor. 

Lön och 
Anställningstrygghet 

Lönen är inte den viktigaste motivationsfaktorn. Arbetsmarknaden 
är något som sjuksköterskorna ger en trygghet till sjuksköterskorna. 
Lönen kan vara motiverande/demotiverande då den 
bekräftar/dementerar yrkets viktighet i andras ögon. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel så kommer vi dra slutsatser utifrån vår analys och empiri i relation till studiens syfte. 
Avsnittet börjar med att svara på frågeställning 1 om vad och hur motiveras sjuksköterskor i sitt yrke. 
Kapitlet avslutas med att svara på frågeställning 2 där vi ger rekommendationer för hur landsting kan 
motivera sjuksköterskor bättre så att de jobbar kvar längre inom landsting. 

 
Det första vi kan se utifrån vår studie är att även om många svar är lika på vad sjuksköterskor 
motiveras/demotiveras av, så har ingen respondent svarat likadant som en annan respondent. 
Det går alltså att förstå det som att sjuksköterskor är individer som motiveras av olika 
faktorer, samt av olika grad av dessa faktorer. Sjuksköterskor behöver alltså individuell 
anpassning av de olika faktorerna för att kunna nå optimal motivation. Däremot har vi i vår 
studie kommit fram till att som sjuksköterska få självstyre och ansvar, utveckling, feedback 
och att få arbeta med själva arbetet i sig leder till motivation. Vad som leder till demotivation 
är när det finns hinder för dessa motivationsfaktorer. Dessa är hög arbetsbelastning, dåliga 
arbetstider och ett ledarskap som inte ger feedback och bekräftelse. 
 
Vår studie visade att sjuksköterskorna som personer motiverades till yrket då de har ett behov 
av att hjälpa andra människor och patientkontakten. Sjuksköterskeyrket är något som kan 
erbjuda dem det och är vad som startade deras väg till att bli sjuksköterskor. I vår bakgrund 
framkommer det att till följd av överbeläggningar och ökad arbetsbörda inom yrket får 
sjuksköterskorna mindre tid till patientmötet. Detta är också något som vårt resultat från 
intervjuerna har visat. Vi ser en koppling mellan detta problem och arbetsuppgiftens identitet. 
Att sjuksköterskorna inte får utföra sin arbetsuppgift från början till slut. Detta leder i sin tur 
till att sjuksköterskorna får minskad upplevd meningsfullhet i arbetet och blir missnöjda. Att 
få göra själva arbetet i sig och ha en bra kontakt med patienterna är viktiga 
motivationsfaktorer för sjuksköterskor. Vårt resultat visar också att patienterna utgör en stor 
del i behovet av feedback för sjuksköterskorna.  
 
Behovet av feedback är något som vårt resultat visar att sjuksköterskorna tycker är viktigt för 
att motiveras. Resultatet visar också att det är viktigt för sjuksköterskorna att de blir sedda av 
sin chef samtidigt som de nämner att feedbacken främst kommer från kollegor och patienter. 
Feedback är en bidragande motivationsfaktor för sjuksköterskor. Resultatet visar att feedback 
väger tyngre om den kommer från sjuksköterskornas chef. Detta är något som också 
korrelerar med sjuksköterskornas behov av att bli sedda av sin chef. 
 
I våra intervjuer har det kommit fram att lön är en faktor som sjuksköterskorna inte direkt 
motiveras/demotiveras av men ett missnöje kan finnas gällande löneförhöjning och 
löneutveckling. De respondenter som ställt sig kritiska till lönen menar att det finns för lite 
möjligheter till att utveckla sin lön jämfört med andra akademiska yrken. Däremot får vi höra 
från de som arbetat länge som sjuksköterskor att lönen har förbättrats sedan de började sin 
karriär. Vi ser att lönen är något som berör sjuksköterskorna men det är inte den viktigaste 
motivationsfaktorn för dem. När man startar sin utbildning som sjuksköterska har man oftast 
en uppfattning om hur lönefrågan ser ut och likt en av våra respondenter beskrev så väljer 
man inte yrket om man tycker att lönen är avgörande. Lönen hos sjuksköterskorna kan 
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förbättras, däremot har våra respondenter förklarat att lönen redan höjts. En löneförhöjning 
kan ses som en kortsiktig lösning från organisationen då de andra faktorerna som leder till 
demotivering kan komma att kvarstå.  
 
Vi kan se hur ansvar, självstyre och utveckling var väldigt individuellt för hur det påverkade 
sjuksköterskorna. Detta medför att det behövs en noga granskning från ledning och styrning 
på hur man behandlar sjuksköterskorna utifrån deras behov. Detta är något som även hör ihop 
med vår tidigare slutsats om chefens närvaro hos sjuksköterskorna. Där det är viktigt att 
chefen är intresserad av sin personal genom att veta hur denna personal individuellt fungerar 
för att kunna dela ut rätt ansvarsområden till rätt personer. Därmed kunna visa vägen för 
utveckling för den som söker den och veta vad sjuksköterskorna på chefens avdelning 
motiveras samt demotiveras av. 
 
6.1 Rekommendationer för landstinget 
Vi har i vår studie, genom att ha studerat de tre olika arbetsgivarna, kommit fram till olika 
handlingsförslag som skulle kunna förbättra landstingets motivationsarbete med sina 
sjuksköterskor. Vad vi har kommit fram till i vår studie är det att det är viktigt med ett 
stöttande ledarskap som ger feedback till sina sjuksköterskor. Ett stöttande ledarskap som ser 
och lyssnar på sina sjuksköterskor har visat sig vara väldigt motiverande för sjuksköterskor 
och de har känt sig motiverade trots att de haft många andra negativa faktorer som en hög 
arbetsbelastning. För att kunna göra detta skulle organisationen kunna utbilda sina ledare och 
chefer regelbundet eller anställa personal med ledarskapsutbildning. Ledarskapet skulle även 
kunna anpassas individuellt för olika sjuksköterskor då de inte motiveras av samma faktorer 
och inte heller av samma grad av faktorer. Landstinget skulle även kunna jobba med att 
matcha personal med vissa personlighetsdrag med arbetsuppgifter/miljö med lika drag för att 
stimulera motivationen bäst hos sina sjuksköterskor. Även detta är på grund av att 
sjuksköterskor motiveras olika av olika faktorer, miljö och uppgifter. Vidare så motiveras 
sjuksköterskor mycket av utveckling, dock är det individuellt vilken typ av utveckling de 
motiveras av. Detta skulle landstinget kunna möta genom att till exempel ha olika 
ansvarsområden som sjuksköterskorna skall ansvara för. De skulle även kunna ha 
vidareutbildningar på arbetsplatsen så att de får högre kompetens inom sitt yrke. Det kan göra 
det enklare för sjuksköterskor att byta avdelningar mellan varandra för att vidareutveckla 
deras kompetens inom nya områden. Fortsättningsvis kan organisationen ge ett individuellt 
anpassat ansvar för sina sjuksköterskor. Vissa motiveras av att jobba enskilt med patienter 
medan andra vill jobba i grupp och vissa vill ha ansvarsområden medans andra inte vill det. 
Vissa vill ha ledarskapsansvar medan andra hellre följer, även detta skulle organisationen 
kunna anpassa sig så gott de kan efter för att motivera sina sjuksköterskor.  
 
Vidare rekommendationer för landstinget är att de kan anpassa arbetsschemat individuellt 
efter hur sjuksköterskorna vill arbeta. Vissa kanske vill jobba 8–17 måndag till fredag, medan 
andra gillar att jobba varierande arbetstider. Detta kan leda till att motivationen höjs för 
sjuksköterskorna. Detsamma gäller semestern där många sjuksköterskor anser att en 
sammanhängande semester bidrar till att de känner sig motiverade. Skulle organisationen 
kunna jobba för att ge sjuksköterskorna detta så kan de bli mer motiverade. Fortsättningsvis 
så syns det att vissa avdelningar har större problem med att hålla sina sjuksköterskor 
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motiverade, detta kan bero på att de har olika arbetsbelastning/miljö och att arbetsuppgifterna 
i sig kan vara olika krävande. Därmed kan landstinget lägga mer resurser på personal på de 
avdelningar som har mer problem med att behålla sin personal och locka till sig ny personal. 
Det skulle de till exempel kunna ta resurser från det de lägger på bemanningssjuksköterskor 
för att höja löneförhöjningsbudgeten och nyanställningsbudgeten på dessa avdelningar så att 
de kan få personalen där att stanna kvar längre och för att locka till sig ny personal.  
 
Det är också viktigt att de behåller sin personal motiverade genom att ge de rätt 
arbetsuppgifter, samtidigt som de tar till vara på de resurser de faktiskt har i organisationen. 
Det skulle de kunna göra genom att anställa en administratör som tar hand om de 
administrativa uppgifter som en sjuksköterskorna inte behöver utföra. De administrativa 
uppgifterna behöver inte den kompetensen som sjuksköterskan har. Sjuksköterskan skulle då 
kunna använda den tiden till att ge ut vård till patienter vilket både genererar en 
kostnadseffektivitet samtidigt som sjuksköterskornas motivation kan öka till följd av ökad 
patientkontakt. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel så kommer det att diskuteras den analys och de slutsatser som studien har kommit fram 
till i relation till de vetenskapliga studier som använts i studien. Genom att relatera vår studie i 
relation till vetenskapliga artiklar kommer det visas på varför vårt resultat ser ut som det gör, vilka 
begränsningar den har, samt vilket bidrag vår studie ger. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning inom området. 

 
I slutsatsen tas det upp många åtgärder som vi rekommenderar till landstinget. Man måste 
ställa sig förståelig till att dessa teoretiska åtgärder kan vara svåra att praktiskt implementera. 
Löpande genom slutsatserna nämns det att motivation är individuellt och bör hanteras så av 
ledning för att optimera motivationen hos de anställda. En sådan åtgärdsprocess kan innebära 
svårigheter som man inte haft i åtanke vid utformandet av slutsatserna som grundar sig i 
sjuksköterskornas perspektiv. Det krävs mycket arbete bakom våra förslag och ibland en hel 
del resurser. Därför måste just dessa förslag naturligtvis testas och ytterligare undersökas 
innan de skulle kunna fastställas som problemlösare. Likväl anser vi att våra slutsatser kan 
vara en vägledning åt vilka åtgärder som bör tas. Dessa ses med fördel att kunna användas 
hos alla arbetsgivare och inte bara landstinget. 
 
7.1 Bidrag 
Vår studie bidrar med att visa att sjuksköterskor kan lämna en arbetsgivare för en annan om 
sjuksköterskorna kan uppnå en högre motivation hos den andra arbetsgivaren. Detta har 
studien kunna göra genom dess metod att studera sjuksköterskor som lämnat landsting för 
andra arbetsgivare och inte sjuksköterskor som sagt upp sig (Joshua-Amadi, 2003), eller 
sjuksköterskors avsikt att sluta (Galleta et al., 2016). Studien belyser hur andra faktorer som 
konkurrens från andra arbetsgivare kan få sjuksköterskor att lämna landsting utan att de är 
missnöjda. Sjuksköterskor kan alltså också lämna om de upplever att de kan bli mer 
motiverade hos den andra arbetsgivaren. Det visas alltså på att sjuksköterskor kan lämna/byta 
från en organisation både på grund av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Studien visar 
även på hur olika organisationer har olika förutsättningar för att motivera sina sjuksköterskor.  
 
Resultatet av vår studie i relation till de svenska studierna (Holmberg et al, 2015; Ahlstedt et 
al., 2018) skiljer sig eftersom de olika studierna har använt sig av olika metoder. Holmberg et 
al. (2015) har studerat arbetsmotivation hos sjuksköterskor på en avdelning som hade lägst 
arbetsmotivation på en medarbetarundersökning på sjukhuset de jobbade på. De kom fram till 
att lönen var den faktor som var mest bristande och som kunde leda till att motivationen 
skulle kunna höjas hos sjuksköterskorna. Den avdelningens lön var dessutom den lägsta på 
sjukhuset. Det är därmed inte konstigt att Holmberg et al (2015) kommer fram till att lönen är 
den faktor som kan höja motivationen hos sjuksköterskorna mest om det är den faktorn de är 
mest missnöjda med. Att lön inte var en motiverande/demotiverande faktor i vår studie är 
något som kan ha uteslutits när det valdes sjuksköterskor som fortfarande är kvar inom yrket 
och inte slutat helt. Valen av sjuksköterskor har inte heller gjorts utifrån att det finns ett direkt 
missnöje gentemot yrket eller landstinget utan det är sjuksköterskor som känner att de kan bli 
mer nöjda hos en annan arbetsgivare. Vårt resultat om hur sjuksköterskor motiverades var 
dock likt Ahlstedt et al. (2018) där sjuksköterskorna också motiverades av självständighet, 
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utveckling, feedback och arbetet i sig. Studien kunde dock bidra med att, likt nämnt tidigare i 
relation till de utländska studierna, visa på vad som får sjuksköterskor i Sverige att byta 
arbetsgivare. 
 
Vidare bidrar studien genom att stärka befintlig utländsk forskning om hur sjuksköterskor 
motiveras genom att ha studerat hur sjuksköterskor motiveras även i Sverige (Landeweerd & 
Boumans, 1994; Galleta et al., 2016; Halldorsdottir et al., 2017; Paris & Terhaar, 2011). Vår 
studie stärker även befintlig utländsk forskning om vad som demotiverar sjuksköterskor och 
får dem att lämna organisationen (Galleta et al., 2016; Paris & Terhaar, 2011; Joshua-Amadi, 
2003). På så vis bidrar studien även med att visa att arbetsbelastningen inom 
sjuksköterskeyrket är hög över flera länder. 
 
Vårt resultat stärker även teorin JCM då det likt teorin har setts att genom att matcha en 
sjuksköterskas karaktärsdrag med arbetsuppgiftens karaktärsdrag så leder det till en högre 
motivation hos sjuksköterskan. Vidare stärks tvåfaktorsteorins styrkor då vår studie också 
visar på att motivationsfaktorerna är främst de som leder till motivation och hygienfaktorerna 
som leder till missnöje. Däremot stärks även kritiken mot teorin då vi också har sett 
problematiken med hur vissa motivationsfaktorer kan leda till missnöje, samt hur vissa 
hygienfaktorer upplevs kunna leda till motivation (Hein, 2012; Holmberg et al., 2015). Vi har 
också märkt problematiken i att mäta vilken grad av en faktor som leder till 
motivation/missnöje, samt problematiken i att särskilja många faktorer från varandra.  
 
7.2 Begränsningar och fortsatt forskning 
Motivationen hos sjuksköterskor har undersökts inom landstinget, privat sektor och de som 
jobbar inom bemanningsföretag. Det som har upptäckts är att det finns skillnader vad gäller 
motivation och vald arbetsplats. Diskussioner kring dessa skillnader och hur arbetsplatsens 
struktur spelade en roll på motivationen har gjorts, där vidare forskning skulle kunna 
undersöka en större population av sjuksköterskor från de olika arbetsgivarna.  På så vis skulle 
det kunna sökas efter vad olika variabler i organisationens struktur har för effekt på 
sjuksköterskornas motivation i en kvantitativ studie. 
 
Vidare forskning kan vara att undersöka hur ledningen ser på problemet och jämföra det med 
hur sjuksköterskorna uppfattar det. Det skulle kunna ge en större förståelse för situationen att 
studera förutsättningarna för att skapa motivation för sjuksköterskorna ur ledningens 
perspektiv. Hur de arbetar för att hålla sina anställda motiverade, samt hur de val de gör 
påverkar sjuksköterskorna. Exempelvis när det gäller bemanning, att undersöka vad som 
motiverar valet att ta in fler bemanningssjuksköterskor och om ledningen tänker på hur det 
påverkar deras fastanställda sjuksköterskor. 
 
Samtidigt skulle det vilja ses hur patienterna kan uppleva den stress som våra respondenter 
har beskrivit. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur viktigt det är för patienten 
och således kundnöjdheten att de får gott om tid med sjuksköterskorna och hur det påverkar 
deras upplevda värde i vården. Vilket skulle kunna bidra till slutsatsen av vår studie då 
patientnöjdheten kan öppna upp för ett till perspektiv i vad sjukvårdens motivation tillför 
sjukvården. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du?  
Lever du som ensamstående eller har du partner/familj? (Levnadssituation kan påverka vad 
man motiveras av i yrket, valfri att svara på) 
Hur länge har du jobbat som sjuksköterska? 
Vad motiverade dig till att bli sjuksköterska? 
Är arbetet som du förväntade dig? 
Vad har du jobbat på för arbetsplatser som sjuksköterska?  
Vad har du haft för olika roller/uppgifter på din arbetsplats? 
 
Frågor om motivation 
Hur skulle du själv beskriva ordet motivation? Vad innebär det för dig? 
Vad motiveras du av i livet? 
Vad motiveras du av i arbetet? 
Vad motiveras du av på din arbetsplats? 
Känner du dig motiverad på din nuvarande arbetsplats? 
Motiveras du av samma saker nu när du arbetar som när du började studera till sjuksköterska? 
Vad tycker du om din arbetsplats? Vad är bra? Vad är dåligt/kan förbättras? 
Hur kan arbetsgivaren motivera dig som sjuksköterska bättre? 
Vad fick dig att byta till privat sektor eller bemanning? 
För dig som jobbar inom privata sjukhus, bytte du direkt från offentligt eller gick du igenom 
via bemanning för att få jobb?  
Vad är din inställning till privat sjukvård? (till dom som jobbar offentlig, bemanning) 
Vad ser du för strukturskillnader mellan offentlig och privat sjukvård? 
Vad ställer du för krav på dina arbetsgivare? 
Finns det faktorer på din arbetsplats som påverkar din motivation negativt? 
Hur skulle dessa faktorer kunna förbättras? 
Vad inom yrket som sjuksköterska påverkar mest din motivation negativt? 
Hur skulle detta kunna förbättras? 
Finns det något på din arbetsplats som skulle kunna förbättras så att din motivation blir 
högre? 
Anser du att ni har några förbättringsområden idag i sådant fall vilka?  
Känner du att du får feedback när du utfört bra arbete, är det viktigt? 
Känner du att dina arbetsuppgifter motsvarar dina förväntningar och din kompetens? 
Hur ser du på relationen mellan arbetsgivare, anställda och övre chefer, finns det en 
hierarkisk form på er arbetsplats? 
Hur byråkratisk är er arbetsplats? 
Hur mycket tycker du att ni sjuksystrar har att tillägga när det kommer till organisations 
omfattande beslut?  
Har du något mer att tillägga? 



  

   
 

 
Vilka faktorer anser du att du motiveras mest av? Om faktorerna är bristande, vilka 
påverkar då din motivation negativt mest? 
 
Lön 
Arbetsförhållanden/miljön 
Arbetsuppgiften i sig 
Utvecklingsmöjligheter 
Ledning 
Karriär/Befordran 
Bekräftelse 
Prestation 
Feedback 
Ansvar/självstyre 
Anställningstrygghet 
Arbetets meningsfullhet/betydelse 
Interpersonella relationer 
Privata faktorer 
Egen påverkan på resultatet 
Status 
Företagspolitik och administration 
 
Har du något mer att tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 


