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Brist på sjuksköterskor har funnits en längre tid både i Sverige och i övriga världen, vilket är
ett växande problem som behöver lösas för att organisationer ska kunna bedriva säker vård.
Syftet med denna studie är därför att undersöka vad organisationer kan göra för att bli mer
attraktiva som arbetsgivare för sjuksköterskor. För att besvara syftet används frågeställningar
som ger svar på vilka av ett antal givna faktorer som anses viktiga i valet av arbetsgivare
bland sjuksköterskestudenter, vad organisationer gör idag för att attrahera nyutexaminerade
sjuksköterskor samt hur organisationer kan säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i
framtiden.
Modellen attraktivt arbete ligger till grund för studien och användes för att utforma enkät och
intervjuguider. Teorier om employer branding, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö,
arbetsvillkor, gränslöst arbete samt balans i livet ligger till grund för studiens analyser.
Studien bygger på en abduktiv ansats och en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod
användes genom en enkät till sjuksköterskestudenter samt intervjuer med HR-personal,
Vårdförbundet samt en avdelningschef.
Resultatet från studien visade att den största andelen sjuksköterskestudenter värderade många
av faktorerna som viktiga eller mycket viktiga och den faktor som flest värderade som mycket
viktig var bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Sjuksköterskestudenterna värderade även
faktorer som innebär ett utvecklande arbete där de får använda sin kompetens högt. För att
attrahera nyutexaminerade sjuksköterskor används idag sociala medier och personliga möten
för att skapa personliga kontakter med blivande sjuksköterskor. Då organisationer kan ha
svårt att konkurrera med lön kan andra förmåner eller ett högre friskvårdsbidrag attrahera
arbetskraft.

Nyckelord: Employer branding, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, Maslows behovstrappa,
gränslöst arbete.

ABSTRACT
The struggle for labor - How should organizations attract tomorrow's nurses?
Charlotte Lennartsson & Sandra Malmgren
University of Halmstad
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Lack of nurses has been a long time both in Sweden and the rest of the world, which is a
growing problem that needs to be solved in order for organizations to be able to conduct safe
care. The aim of this study is therefore to investigate what organizations can do to become
more attractive as employers for nurses. To answer the purpose, questions are used that
answer which of a number of factors that are considered important in the choice of employers
among nurses, what organizations do today to attract newly educated nurses and how
organizations can secure the provision of nurses' skills in the future.
The model of attractive work forms the basis of the study and is used to design questionnaires
and interview guides. Theories about employer branding, leadership, psychosocial work
environment, working conditions, boundless work and balance in life are the basis for the
analyzes of the study.
The study is based on an abductive approach and a combination of quantitative and qualitative
methods has been used through a questionnaire for nursing students and interviews with
HR-staff, trade union and one head of department.
The result of the study showed that the largest proportion of nurse students valued many of
the factors as important or very important and the factor valued by most students as very
important was a good balance between working life and privacy. The nurse students also
evaluated factors that imply a developmental work where they can use their skills highly. To
attract newly graduated nurses, social media and personal meetings are being used today to
create personal contacts with prospective nurses. As organizations may find it difficult to
compete with pay, other benefits or a higher healthcare allowance can attract labor.
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1. INLEDNING
Inledningsvis presenteras bakgrunden till studien samt syfte och frågeställningar. Vidare
presenteras avgränsningar samt uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
Problem med att behålla sjuksköterskor har funnits en längre tid, inte bara i Sverige utan även
i övriga Europa. Det finns två orsaker till problemet: efterfrågan på sjuksköterskor är större än
tillgången samt ökad personalomsättning, vilket är ett växande problem i hela Europa enligt
Stordeur och D’Hoore (2006). Syftet med studien var att ta reda på vad som gör vissa sjukhus
mer attraktiva som arbetsplatser än andra sjukhus. Resultatet av studien visade att attraktiva
sjukhus var de som kunde erbjuda meningsfulla arbeten med ett attraktivt arbetsinnehåll,
socialt stöd från organisation och ledning, möjligheter till karriär samt en tillfredsställande
arbetslivsutveckling (Stordeur & D’Hoore, 2006).
Bristen på sjuksköterskor börjar bli allt mer påtaglig. Antal sjuksköterskor som slutar är
detsamma som tidigare, skillnaden nu mot förr är att det är svårare att rekrytera.
Konkurrensen har under de senaste åren dessutom ökat, fler aktörer konkurrerar om
arbetskraften nu än tidigare. För att kunna bedriva en säker vård tvingas många organisationer
i Sverige hyra in arbetskraft via bemanningsföretag, vilket innebär att vården blir dyr samt
kontinuiteten i personalstyrkan brister (Hallandsposten 2018).
Då sjuksköterskebristen är ett problem inte bara i Sverige utan även i andra länder anser vi att
vår studie kan bidra till organisationers arbete med att attrahera nyutexaminerade
sjuksköterskor. För att attrahera arbetskraft krävs en förändring hos arbetsgivarna för att
kunna både behålla och rekrytera sjuksköterskor. Frågan är då vad som krävs av arbetsgivare
för att attrahera nyutexaminerade sjuksköterskor.
Med denna bakgrund vill vi undersöka hur viktiga ett antal givna faktorer, utifrån Åteg,
Hedlund & Ponténs (2004) modell, anses vara i valet av arbetsgivare. Svaret på den frågan
vill vi sedan jämföra med vad arbetsgivare gör för att attrahera nyutexaminerade
sjuksköterskor. Det har gjorts många studier, av bland annat Wilson, Squires, Widger,
Cranley och Tourangeau (2008) inom området, men vi anser ändå att vår undersökning är
relevant då samhället ständigt förändras och vilka faktorer som är viktiga vid valet av
arbetsgivare därmed också kan förändras. Arbetsgivare kan då komma att behöva förändra
och förnya strategier för att attrahera medarbetare och på så sätt säkra den
kompetensförsörjning som behövs för att bedriva en säker vård. En attraktiv arbetsgivare och
en fungerande kompetensförsörjning är något alla branscher behöver arbeta med för att
bedriva en framgångsrik verksamhet. Därför anser vi att vår studie kommer vara applicerbar
även på andra verksamheter.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vad organisationer kan göra för att bli mer attraktiva som
arbetsgivare för morgondagens sjuksköterskor genom att ta reda på hur givna faktorer,
framtagna utifrån en modell för attraktivt arbete, värderas och påverkar valet av arbetsgivare
bland sjuksköterskestudenter.
Vilka av givna faktorer, utifrån en modell för attraktivt arbete, anses viktiga i
sjuksköterskestudenters val av arbetsgivare?
Vad görs idag av organisationer för att attrahera nyutexaminerade sjuksköterskor?
Hur kan organisationer säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor i framtiden?

1.3 Avgränsning
Studien avgränsas genom att gälla sjuksköterskestudenter som går fjärde och femte terminen
vid ett lärosäte i södra Sverige samt till en organisation i södra Sverige. Undersökningen är
utformad från ett arbetstagarperspektiv men för att även få ett arbetsgivarperspektiv att
jämföra med har vi valt att undersöka en organisations syn på hur de gör för att attrahera
nyutexaminerade sjuksköterskor. För att förankra organisationens syn på dess arbete med att
attrahera nyutexaminerade sjuksköterskor och få ett medarbetarperspektiv på arbetet har vi
även valt att undersöka hur Vårdförbundet ser på organisationens arbete.

1.4 Disposition
Undersökningen inleds med en presentation av ämne, syfte, frågeställningar samt
avgränsning. Därefter följer ett kapitel om den teoretiska referensramen som inleds med
tidigare forskning och följs av en presentation av Åteg, Hedlund och Ponténs (2004) modell
om attraktivt arbete och avsnitt om de teoretiska begrepp som används i studien. I
efterföljande kapitel redogör vi för vald metod samt tillvägagångssätt i studien. Därefter följer
resultatet av undersökningen med tabeller som tydliggör resultatet från enkätstudien.
Resultatet följs av en analys där vi knyter an till den teoretiska referensramen. Avslutningsvis
följer ett kapitel med slutsatser och en avslutande diskussion.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
Här presenteras valda teorier och modeller. Kapitlet inleds med en presentation av tidigare
forskning som vi anser vara relevant för vår studie. Kapitlet följs sedan av en beskrivning av
Åteg, Hedlund och Ponténs (2004) modell om attraktivt arbete. Därefter följer stycken om
employer branding, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, arbetsvillkor samt gränslöst arbete
och balans mellan arbetsliv och privatliv. De centrala begreppen för studien är employer
branding, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, Maslows behovstrappa samt gränslöst arbete.

2.1 Tidigare forskning om ämnet
För att kunna attrahera nya sjuksköterskor och behålla dem är arbetstillfredsställelsen en
viktig faktor enligt Wilson et al., (2008). Sjuksköterskor som är tillfreds med sitt arbete
tenderar till högre grad att stanna i sin anställning än de som är mindre tillfreds.
Tillfredsställelsen skiljer sig åt mellan olika generationer och genom att förstå skillnaden och
anpassa strategier för att öka tillfredsställelsen efter generationen kan verksamheten minska
personalomsättningen. Generellt är äldre sjuksköterskor mer tillfreds med sitt arbete än vad
nyutexaminerade sjuksköterskor är. De största skillnaderna finns i faktorer så som lön och
arbetstid, där nyutexaminerade sjuksköterskor var mindre tillfreds än de mer erfarna
sjuksköterskorna. För att attrahera och behålla nyutexaminerade sjuksköterskor kan
verksamheter använda sig av strategier så som delaktighet i beslutstagande, möjlighet till
vidareutbildning och möjlighet för anställda att själva schemalägga sin arbetstid (Wilson et
al., 2008).
Enligt en undersökning gjord 2013 av Jamieson, Kirk och Andrew är balansen mellan arbete
och familjeliv det som värderas högst av unga sjuksköterskor. Sjuksköterskorna menade att de
har ett liv utanför arbetet och behöver energi till det och inte ett arbete som gör dem helt
utarbetade. Sjuksköterskorna menar också att det är viktigt att få tid för sig själv. Den
viktigaste faktorn för valet av arbetsgivare var därmed arbetstider och schemaläggning för att
kunna skilja arbetet från fritiden (Jamieson, Kirk & Andrew, 2013).
För att locka till sig nya medarbetare behöver organisationer arbeta med ”employer branding”
och ”employer attractiveness”enligt Berthon, Ewing och Lian Hah (2005). ”Employer
attractiveness” eller attraktiv arbetsgivare innebär att arbetsgivaren framhäver fördelarna med
att arbeta i organisationen. För att stärka attraktiviteten behöver arbetsgivaren veta vilka
faktorer som är viktiga för potentiella arbetstagare. Enligt en ny undersökning som gjorts
bland sistaårsstudenter var de fem viktigaste faktorerna glädjefylld arbetsmiljö, en lön över
lägsta nivån, attraktiva förmåner utöver lön, bra relationer bland kollegor samt att få en
erfarenhet för att utveckla karriären. Organisationer behöver både attrahera nya medarbetare
samt behålla befintlig personal. För att göra det behöver organisationer arbeta med ”employer
branding” och ”employer attractiveness” och förstå vilka faktorer som är viktiga för
potentiella medarbetare (Berthon, Ewing & Lian Hah, 2005).
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2.2 Attraktivt arbete – en modell
En modell för attraktivt arbete har skapats av Åteg, Hedlund och Pontén (2004) utifrån analys
av empiriskt och teoretiskt material i en studie om attraktivt arbete, se figur 1. Modellen togs
fram för att få kunskap och förståelse för vad som gör ett arbete attraktivt. Modellen består av
tre kategorier: attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt attraktiva
arbetsförhållanden. Kategorierna innehåller i sin tur flera dimensioner som beskriver
kategorierna.
Attraktivt arbetsinnehåll innehåller dimensioner som handlar om vad och hur den anställde
gör under utförandet av arbetet så som arbetstakt, fysisk aktivitet, förtrogenhet,
handlingsfrihet, praktiskt arbete, tankearbete samt variation. För att arbetstakten ska bidra till
ett attraktivt arbete bör den bestå av intensitet, lugna perioder samt pauser. Dessa tre
dimensioner kompletterar varandra och behövs för att skapa ett attraktivt arbete. Den fysiska
aktiviteten innebär kroppslig aktivitet så som hälsosam belastning och rumslig förflyttning.
Nivån på den fysiska aktiviteten ska vara sådan att den anställde mår bra och att arbetet inte
leder till arbetsskador. Förtrogenhet innebär att den anställde vet vad som ska göras och vad
som väntar under dagen. Handlingsfrihet innebär möjligheten att organisera och styra sitt eget
arbete. Praktiskt arbete innebär att få jobba med händerna och tankearbete innebär kognitiv
verksamhet. Arbetet behöver också innehålla variation så som arbetsrotation, förändrade
arbetsuppgifter samt flexibilitet.
Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om den anställdes upplevelse av
arbetet så som eftertraktad, erkänsla, status, stimulans samt resultat. Eftertraktad innebär att
den anställde upplever att den har en efterfrågad kompetens och att det den anställde gör är
viktigt samt att den anställde känner sig behövd. Erkänslan kan vara både inre och yttre. Den
inre erkänslan syftar till hur den anställde själv uppfattar hur arbetet har utförts medans den
yttre innebär att få uppskattning från andra för det arbete som utförts. Dimensionen status
innebär stolthet, framgång samt yrkesidentitet. Stolthet kan kännas genom eget utfört arbete
eller genom organisationens framgång. Kan arbetet leda till framgång anses det vara
attraktivt. Stimulans innebär den tillfredsställelse den anställde känner av att utföra sitt arbete.
För att den anställde ska blir stimulerad krävs det att arbetet är utmanande, utvecklande och
intressant. Resultat innebär synliga resultat, en känsla av sammanhang samt konkreta resultat.
Känslan av sammanhang är viktig för att den anställde ska känna sig delaktig i det som
produceras och resultatet som följer.
Attraktiva arbetsförhållanden innehåller dimensioner som handlar om adekvat utrustning,
arbetstid, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, lojalitet, lokalisering, lön, organisationen, relationer
samt social kontakt. Adekvat utrustning innebär att organisationen tillhandahåller den
utrustning som krävs för att utföra ett arbete med god kvalitet. Arbetstid innebär den tid den
anställde är på arbetet. Att kunna påverka sin arbetstid är betydelsefullt. Den fysiska
arbetsmiljön syftar till miljön runt den anställde så som lokaler, inredning, luft samt ljudnivå.
Ledarskap innebär hur förtroende och kommunikation fungerar mellan ledning och anställda,
ledarskapet anses vara en viktig del för att ett arbete ska vara attraktivt. Lojalitet avser både
lojalitet med företaget, arbetskamrater samt över organisationsgränser inom företaget.
Lokalisering innebär arbetsplatsens geografiska placering, vilket innefattar avstånd mellan
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bostad och arbetsplats. Faktorer som spelar in är kostnad och tidsåtgång för att ta sig till och
från arbetet. Lön avser överenskommen monetär ersättning för utfört arbete. För att bidra till
ett attraktivt arbete ska lönen vara prestationsrelaterad och successivt ökande. Organisationen
avser hur företaget ser ut och fungerar. Företagets framgång, företagsstorlek samt trygghet
påverkar attraktiviteten. Relationer avser hur det sociala samspelet i organisationen fungerar.
För att utgöra en attraktiv arbetsplats behövs det stöd, empati, laganda, umgänge, samarbete,
ärlighet, rättframhet, öppenhet samt humor. Utöver relationer behövs det social kontakt i form
av mänskliga kontakter. Det kan vara kontakt med kunder eller arbetskamrater och
kontakterna kan ske både som en del i arbete eller vid raster (Åteg, Hedlund & Pontén, 2004).

Figur 1. Modellen Attraktivt arbete. (Åteg, Hedlund & Pontén, 2004:35).

2.3 Employer Branding
Employer branding kan definieras som ett paket med funktionella, ekonomiska och
psykologiska fördelar en anställning innebär och som arbetsgivaren förknippas med. Det kan
också förklaras genom arbetsgivarens varumärke och vad det förknippas med så som lön,
förmåner, status och karriärmöjligheter. Genom att arbeta med employer branding sparar
företag pengar både på lång och kort sikt. Många blivande medarbetare söker sig till företag
med ett starkt varumärke vilket underlättar både rekryteringsprocessen samt minskar
personalomsättningen då dessa personer söker sig till företaget för att stanna en längre tid
(Dyhre & Parment, 2013).
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Det finns tre huvudsakliga skäl till att företag bör arbeta med employer branding enligt
Parment, Dyhre och Lutz (2017):
1. Utbudet av kvalificerad arbetskraft matchar inte nuvarande och kommande behov av
arbetskraft. För att värdet för företagets kunder ska öka måste även värdet för
medarbetarna öka. Affärsstrategin måste samordnas med HR-strategin, eftersom de är
beroende av varandra för att företaget ska vara framgångsrikt. Precis som det finns
processer för att utveckla varor och tjänster behövs det även processer för att
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Utveckling av medarbetare kan jämföras
med utveckling av produkter, vilket kräver både engagemang och delaktighet.
2. Nya generationer med nya krav kommer in på arbetsmarknaden. Unga idag är ofta
beresta och ifrågasättande med höga krav på arbetsgivaren. De har ett stort behov av
att bli sedda och vill veta varför de ska investera sin tid hos företaget.
3. Ökad transparens genom nya sätt att kommunicera. Arbetsgivare blir attraktiva genom
andras ögon, nuvarande medarbetare blir ambassadörer för företaget (Parment, Dyhre
& Lutz, 2017).

2.4 Ledarskap
En sammanfattande definition beskriver ledarskapet som en persons förmåga att påverka,
motivera samt möjliggöra för medarbetarna att samverka till effektivitet och framgång i
verksamheten (Larsson, Lundin & Zander, 2017). Ledaren har även en viktig uppgift när det
gäller att utforma en arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang, främst genom
att uppmärksamma medarbetarna och deras insatser. Medarbetare har behov av att bli sedda
och få bekräftelse på att de är betydelsefulla för verksamheten. Att veta att ett bra arbete
utförs och att det finns en yrkesstolthet hos medarbetaren är en viktig källa till arbetsglädje.
Arbetsglädje handlar inte bara om en harmoni på arbetet utan även om att hitta en balans
mellan utmaningar och arbetskapacitet (Velten, Tengblad & Heggen, 2017).
Första linjens chefer utövar ett direkt ledarskap gentemot medarbetarna och personlig
omtanke genom att ge stöd vilket är en viktig del i det som benämns som utvecklande
ledarskap. Att ge stöd innebär att få medarbetarna att känna sig betydelsefulla och
kompetenta, samt att se medarbetaren som en individ istället för en anställd. Detta gör att
ledaren lär känna sina medarbetare och deras behov, exempelvis vilka som önskar tätare
återkoppling (Larsson, Lundin & Zander, 2017).
Ett uppskattande och styrkebaserat förhållningssätt är en viktig del i ett framgångsrikt
ledarskap. Detta innebär att fokus läggs på att ge uppskattning, se styrkor och möjligheter,
samt belysa det som fungerar bra, istället för att fokusera på brister, problem och svagheter.
Det innebär inte att problem förbises utan att de istället bemöts med nya infallsvinklar och
tankesätt. Sambandet mellan positiv feedback och goda prestationer är tydligt. Då ledaren
visar medarbetarna uppskattning för ett bra utfört arbete, blir de även mer mottagliga för
konstruktiv återkoppling gällande förbättringsområden. De som får både beröm och
konstruktiv kritik presterar ofta bäst i arbetet, därefter kommer de som enbart får beröm,
6

vidare följt av de som bara får kritik. Sämst prestation erhålls från de medarbetare som blir
ignorerade av sin ledare. Tydlig, konkret och ärlig uppskattning ger bäst effekt, men även
konstruktiv återkoppling kan vara utvecklande då den förmedlas på rätt sätt. Medarbetarna vill
ofta utvecklas och gör det lättare genom förståelse för vad de kan förbättra. En utgångspunkt i
konstruktiv återkoppling är att utgå från medarbetarens syn på arbetssituationen (Angelöw,
2013).
Den yngre generationen som idag träder in på arbetsmarknaden har utvärderats samt haft
individuella utvecklingsplaner så länge de kan minnas menar Dyhre, Parment och Lutz
(2017). Detta gör att de har högre krav samt önskemål gällande återkoppling i arbetslivet. Det
krävs ett större engagemang från chefer att se varje individ, dennes prestation samt
livssituation. Utvecklingssamtal är ett användbart verktyg, vilket även ger en bra inblick i hur
medarbetarna faktiskt mår på arbetsplatsen (Dyhre, Parment & Lutz, 2017).

2.5 Psykosocial arbetsmiljö
Oavsett anställningsform eller arbetsplats har alla rätt till en god arbetsmiljö. Det är
arbetsgivarens ansvar att säkerställa detta utefter organisationens förutsättningar och
produktion, men grunden till en god arbetsmiljö läggs i samverkan mellan arbetsgivare,
chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Det mest effektiva arbetsmiljöarbetet
innefattar både friskfaktorer och riskfaktorer, faktorer som dels bidrar till ett bättre
välmående, samt faktorer som ses som uppenbara risker i arbetet. Exempel på friskfaktorer på
organisationsnivå är en närvarande chef och tydliga riktlinjer. Motsvarande på gruppnivå är
bland annat gemenskap och rak kommunikation. På individnivå återfinns variation och
utveckling i arbetet samt möjlighet till att ta eget ansvar (Prevent, 2011).
Den psykosociala arbetsmiljön utgörs av medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön samt hur
arbetsmiljön formas av både psykologiska och sociala faktorer (Aronsson et al., 2012). En
mer uttömmande definition förklaras som
”de (psykiska) krav som arbetet medför, de materiella, sociala och
organisatoriska resurser som finns för att hantera dessa krav, rättvisan i
arbetsvillkoren, anställningstryggheten samt hur medarbetarnas hälsa och
välbefinnande värderas i förhållande till produktivitet och ekonomiskt resultat”
(Eklöf, 2017:11).
Forskning har länge bedrivits gällande stress och dess utlösande faktorer. Olika modeller har
utformats och flertalet har anknytning till arbetslivet. En modell som fått stor genomslagskraft
är Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell, vilken förtydligar att höga krav i
kombination med låg egenkontroll leder till att medarbetaren upplever arbetet som stressigt.
Detta medför stor risk för negativa psykiska effekter. Faktorer som underlättar situationen för
medarbetare som upplever arbetet som stressigt är just möjlighet att själv kontrollera eller
påverka arbetets gång, samt ett socialt stöd från kollegor (Aronsson et al., 2012.)

7

Figur 2. Krav-, kontroll- och stödmodellen. (Karasek och Theorell, 1990:70).

Socialt stöd minskar psykologisk stress och negativa hälsoproblem, sociala kontakter bidrar
till bättre hälsa och främjar inlärning av nya saker. Slutligen ökar socialt stöd produktiviteten
och kan bidra till en positiv känsla av att bli bekräftad samt bidra till gemensamma mål och
välmående i organisationen (Karasek & Theorell, 1990). Även chefens agerande är en form av
socialt stöd då det antingen kan underlätta stressade medarbetares situation, eller förvärra den.
Förutom stresshantering är andra positiva effekter av socialt stöd bättre trivsel, högre
engagemang, mindre sjukfrånvaro samt bättre psykisk hälsa. Dåligt fungerande, eller
avsaknad av, socialt stöd får istället motsatt effekt. För att underlätta arbetssituationer som av
medarbetarna upplevs som stressande eller medför höga psykiska krav, samt nå en högre
motivationsgrad hos medarbetarna finns olika sätt att gå till väga. Arbetsberikning och
arbetsrotation är två alternativ, ett annat sätt är att sänka kravnivån eller tillföra mer resurser
(Eklöf, 2017).
För att effekterna av stress inte ska bli bestående är det viktigt att medarbetarna har tillräckligt
med tid för vila och återhämtning. I mer eller mindre konstant stressiga arbeten räcker det ofta
inte enbart med ledig tid för att medarbetaren ska hinna återhämta sig tillräckligt. Det är
därför viktigt att tid för återhämtning finns, inte bara mellan arbetspassen utan även under
extra stressiga dagar på arbetet (Eklöf, 2017).

2.6 Arbetsvillkor, motivation och belöning
Sällan lyfts lönen som det främsta konkurrensmedlet när det gäller att attrahera nya
medarbetare, istället är det arbetsuppgifter och organisationen som väger tyngst. Dessutom är
de människor som attraheras av en hög lön även ofta villiga att lämna organisationen då högre
lön erbjuds någon annanstans, och är på så sätt en instabil arbetskraft. Mest stabil och
långsiktig arbetskraft anses de människor vara som lockas av yrkesmässiga utmaningar inom
en organisation. Även ett starkt och positivt varumärke tenderar att attrahera nya medarbetare
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).
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Förväntningsteorier används ofta för att motivera medarbetare. Förväntningsteorin bygger på
att motivation och viljan att prestera uppkommer när en människa förväntar sig att det är
möjligt att uppnå en belöning som är önskvärd. Vad som är en önskvärd belöning skiljer sig åt
mellan medarbetarna vilket gör att det är viktigt att kartlägga varje individs önskemål. Ofta
antas att människor arbetar för att uppnå individuella behov. Den mest kända teorin är
Maslows hierarkiska behovstrappa där fysiologiska behov följs av trygghetsbehov, sociala
behov, behov av erkännande samt högst upp behov av självförverkligande. Jacobsen och
Thorsvik (2014) har utvecklat Maslows behovstrappa med dessa faktorer över motivation och
behovstillfredsställelse, och dessa fem behovssteg har följande sambandsfaktorer ute i
arbetslivet, se figur 3.
Maslows behovsnivå
Behov av
självförverkligande
Behov av erkännande
Sociala behov

Motiverande organisatoriska
Behovstillfredsställelse
faktorer
Utmanande uppgifter
Möjlighet att vara kreativ och
förbättra
Respons på arbete
Titel och position
Arbetsgrupper
Medarbetarorienterad ledning

Trygghetsbehov

Arbetsvillkor

Fysiologiska behov

Lön
Arbetstidsbestämmelser

Personlig utveckling
Befordran
Glädjen i att prestera
Status och prestige
Samhörighet
Fast anställning
Trygg arbetsplats
Materiella nyttigheter
Balans mellan arbete och fritid

Figur 3. Maslows behovstrappa och organisatoriska sambandsfaktorer. (Jakobsen & Thorsvik 2014:234).

Av Maslows modell och teori framgår att människor motiveras då de får möjlighet att
tillfredsställa sina behov. Behoven är individuella och varierar även mellan olika faser i livet.
Alla medarbetare motiveras därför inte av samma saker hela tiden. En organisations två
viktigaste drivkrafter för att skapa motivation är lönesystem och karriärsystem. Här ingår
materiella belöningar som högre lön eller befordran. Dock kan en symbolisk belöning vara
värd minst lika mycket, genom exempelvis uppmärksamhet från chefen inför kollegorna.
Penningvärdet är inte det viktigaste för alla människor (Jacobsen & Thorsvik, 2014).
En organisations karriärsystem innefattar andra faktorer utöver lönesystemet, exempelvis hur
rekrytering av lediga tjänster går till. En viktig skillnad gällande ledarbefattningar på olika
nivåer görs mellan organisationer som rekryterar internt och de som rekryterar externt. En
stark intern arbetsmarknad bidrar till karriärsystemet. Även kvalificeringen av de anställda
ingår i karriärsystemet och syftar till möjligheten för de anställda att byta till andra
befattningar inom organisationen. Detta gäller inte hierarkisk klättring utan kan exempelvis
innebära en form av mentorskap där erfarna medarbetare lär upp nya, samt intern
karriärplanering. Slutligen behöver organisationen skapa förutsättningar för karriärvägar, både
vertikala och laterala. En anställd ska kunna avancera inom en organisation utan att det
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innebär en hierarkiskt högre position med exempelvis personalansvar (Jacobsen & Thorsvik,
2014).

2.7 Gränslöst arbete och balans i livet
Gränslöst arbete innebär ett sätt att organisera arbetet och formulera arbetsvillkoren så att tid,
vart arbetet sker samt vilka uppgifter som ska utföras saknar tydliga gränser. Det innebär
också att individen ständigt ska vara nåbar. Gränsen mellan arbete och fritid är otydlig vilket
innebär att individen ofta behöver definiera, försvara och överskrida gränsen. Gränslöst arbete
kan göra arbetet mer krävande och ge en negativ inverkan på individens möjligheter till
nödvändig återhämtning. Det kan också orsaka rollkonflikter för de som har familj och barn,
eller andra roller i livet som ligger utanför arbetet. För de som kan hantera ett gränslöst arbete
kan det istället innebära ökade möjligheter till egenkontroll, stimulans och karriärmässiga
fördelar (Eklöf, 2017).
Idag är det vanligt att människor på arbetet har kontroll i det lilla, det som rör faktorerna kring
deras eget arbete, men mindre kontroll på det stora, faktorer som styr och påverkar hela
branschen. Att ha kontroll i det lilla kan innebära att arbetet i sig är fritt men i grunden styrt
av en stark ledning. Det är idag ofta ett högt tempo på många arbetsplatser, men det är ingen
garanti att de som klarar av stress idag även kommer att göra det framöver. Det gränslösa
arbetet innebär att både möjligheter och förväntningar har ökat, samtidigt som våra
förutsättningar att möta dessa är små. Vi kan inte göra allt samtidigt och vi behöver sätta
gränser för arbetet för att fortfarande kunna ha ett värdefullt socialt liv utanför arbetet.
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2014). Allt fler organisationer erbjuder
flexibla arbetstider och studier visar att det inte bara behöver finnas policys för balans mellan
arbetsliv och privatliv, det behöver också finnas en kultur som stödjer medarbetare i att
utnyttja den flexibla arbetstiden (Noon, Blyton & Morrell, 2013).
Många unga idag väntar med att bilda familj. Det beror ofta på att de vill göra karriär
samtidigt som de vill hinna med upplevelser och annat roligt på fritiden. Unga idag vill inte
bara ha det sociala livet utanför arbetslivet utan även arbetsplatsen är en viktig plats för
sociala relationer. Kollegor är viktiga och social gemenskap på jobbet är något som
efterfrågas. De flesta vill ha balans i livet, men hur balansen mellan arbete och fritid
definieras är olika (Parment, Dyhre & Lutz, 2017).
Mycket av forskning kring balans mellan arbetsliv och privatliv är fokuserad till individnivå,
hur besluts fattas på individnivå för att skapa en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.
Balans mellan arbetsliv och privatliv kan även innebära åtgärder på organisationsnivå. Noon,
Blyton & Morrell (2013) menar att organisationer kan vidta åtgärder som stöttar föräldrar som
till exempel förskola på arbetsplatsen eller möjliggöra kortare arbetsdagar alternativt mer
flexibla arbetstider. I framtiden antas balansen mellan arbetsliv och privatliv bli ett större
problem. För många unga idag är resor och upplevelser viktigt och för att möjliggöra detta tar
de längre perioder av ledighet. Hur denna trend kommer att utvecklas är oklart men troligtvis
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kommer det blir större variation i hur arbetslivet arrangeras i förhållande till privatlivet
(Noon, Blyton & Morrell, 2013).

2.8 Centrala begrepp
Employer branding innebär de funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar en
anställning innebär och som en arbetsgivare förknippas med. Det kan också innebära
arbetsgivarens varumärke som förknippas med lön, förmåner, status och karriärmöjligheter
(Dyhre & Parment, 2013:11).
Ledarskap innebär en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för
medarbetarna att samverka till effektivitet och framgång i verksamheten (Larsson, Lundin &
Zander, 2017:10).
Psykosocial arbetsmiljö innebär medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön samt hur
arbetsmiljön formas av både psykologiska och sociala faktorer (Aronsson et al., 2012:168).
Maslows behovstrappa visar människors olika steg av behov, där stegen längst ner är de
mest grundläggande. Behovstrappan visar också att människor motiveras då de får möjlighet
att tillfredsställa sina behov (Jacobsen & Thorsvik, 2014:233-234).
Gränslöst arbete innebär ett sätt att organisera arbetet och arbetsvillkoren så att tid, vart
arbetet sker samt vilka uppgifter som ska utföras saknar tydliga gränser (Eklöf, 2017:62).
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3. METOD
Här redogör vi för hur vi har gått tillväga vid insamling och bearbetning av vårt empiriska
material, samt hur vi har tänkt kring valet av respondenter. Vi diskuterar även
tillförlitligheten till vårt arbete i form av reliabilitet och validitet samt de etiska aspekter vi
som studenter ska förhålla oss till då vi genomför vår undersökning. Slutligen tar vi upp föroch nackdelar med vårt tillvägagångssätt samt valda metoder.

3.1 Forskningsansats
En induktiv ansats innebär att forskningen utgår från empirin för att sedan tillämpa teorier på
empirin. Motsatsen till induktiv ansats är deduktiv ansats, vilket innebär att forskningen utgår
från en teori och utifrån den skapas syfte och frågeställningar. En tredje ansats är abduktiv,
vilken utgår från empirin men till skillnad från induktiv ansats avvisar den abduktiva ansatsen
inte teoretiska förföreställningar. En abduktiv ansats alternerar istället mellan teori och empiri,
det sker en omtolkning mellan dem under forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg,
2017).
I början av studien valde vi att tillämpa en deduktiv ansats då vi utgick från befintlig teori.
Valet gjorde vi för att få kunskap om ämnet och för att vi skulle kunna ställa relevanta frågor
till respondenterna samt för att kunna utforma en enkät som gav oss möjlighet att kunna
besvara våra frågeställningar. Efter att vi samlat in data från intervjuer och enkäter fortsatte vi
att leta teorier utifrån det resultat och de teman vi fått fram i intervjuer och enkätstudie, vilket
innebar att ansatsen istället blev induktiv. Eftersom vi växlade mellan deduktiv och induktiv
ansats, använde vi oss istället av den ansats som Alvesson och Sköldberg (2017) benämner
som abduktiv.

3.2 Förförståelse
När en studie ska genomföras och ett område ska undersökas har forskaren alltid med sig en
förförståelse. Förförståelsen innebär att vi förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar.
Forskaren studerar aldrig något helt förutsättningslöst. De förutsättningar forskaren har
bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt. Förförståelsen är nödvändig då
det måste finnas vissa idéer om vad som ska letas efter i undersökningen för att studien ska få
en riktning (Gilje & Grimen, 2002).
Vår förförståelse bestod av våra tre års studier inom ämnet samt att en av författarna arbetar
som ekonom inom vald organisation och den andra gjorde sin praktik inom vald organisation.
Med kunskapen från studierna tillsammans med arbetslivserfarenheten från organisationen
kom vi fram till syfte och frågeställningar för studien.
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3.3 Metodval
Syftet är avgörande för vilken metod som ska användas. Kvantitativa metoder är att föredra
för att få fram frekvenser, exempelvis hur stor andel eller hur många procent, och enkäter ses
ofta som ett verktyg för att mäta någonting, exempelvis åsikter eller känslor. Kvalitativa
metoder lämpar sig bäst för att förstå människors agerande eller hitta mönster (Trost, 2012).
I en studie kan både kvantitativ och kvalitativ metod användas, det kallas då för
metodkombination. Metodkombination kan beskrivas utifrån tre karaktäristiska drag. Det
första innebär användningen av både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt i en studie.
Det andra innebär ett uttryckligt fokus på kopplingen mellan de olika tillvägagångssätten.
Metodkombination betonar då behovet och fördelarna med både kvantitativa och kvalitativa
tillvägagångssätt och varför de ska användas tillsammans. Det tredje draget innebär betoning
på praktiska tillvägagångssätt för att lösa forskningsproblem, vilket innebär att
lösningsfokuseringen är den avgörande drivkraften bakom beslut om vilka metoder som ska
användas i en studie. Metodkombination är lämpligt att använda när forskningsresultaten ska
ge en mer fullständig och komplett bild av det som studeras. En fördel med
metodkombination är att data från olika metoder kan komplettera varandra och ge olika
perspektiv vilket kan ge en mer allomfattande bild än vad som är möjligt med enbart en
enskild metod (Denscombe, 2009).
Vi valde i denna undersökning att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativ
metod genom en enkät till sjuksköterskestudenterna och kvalitativ metod genom tre
intervjuer, en gruppintervju och två personliga intervjuer. En fördel med gruppintervjuer är att
det stärker representativiteten i det som sägs då fler respondenter får uttrycka sina åsikter i
samma fråga (Denscombe, 2009).

3.3.1 Enkät
Enkät används som ett instrument för att mäta människors beteende, åsikter och känslor.
Enkäter som skickas ut med post eller mail ska föregås av ett missivbrev som redogör för
bakgrunden till undersökningen, syfte och innehåll samt information om författarna till
enkäten. Gruppenkäter är en annan variant av enkät som bland annat är vanlig i skolor där
forskare eller studenter personligen delar ut enkäterna till de tilltänkta respondenterna. En
fördel med detta är att informationen som annars ska stå i missivbrevet kan ges direkt på plats,
och det finns även möjlighet att ställa frågor (Trost, 2012).
I vårt fall stod valet mellan att besöka sjuksköterskestudenterna i skolan i samband med en
föreläsning eller skicka ut enkäten via studentmailen. Valet föll på besök då fler studenter är
samlade och lättare kan nås då (Trost, 2012). Enkäten är baserad på Åteg, Hedlund och
Ponténs (2004) modell om attraktivt arbete, som beskrivs i den teoretiska referensramen, se
figur 1 på sidan 5. Enkäten inleds med två bakgrundsfrågor om kön och ålder för att sedan
följas av påståenden som kan vara mer eller mindre viktiga för individer vid val av
arbetsplats, se bilaga 1. Frågorna är konstruerade med fasta svarsalternativ vilket lämpar sig
vid kvantitativ metod då en stor mängd data ska hanteras. Svaren är skattade enligt
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ordinalskala, vilket innebär att svaren går att rangordna men det går inte att uttala sig om hur
mycket bättre ett alternativ är än ett annat (Trost, 2012). Innan vi genomförde enkätstudien
testade vi enkäten på ett par personer för att validera att frågorna uppfattades på det sätt vi
önskade.

3.3.2 Intervju
En intervju genomförs för det mesta som ett fysiskt möte mellan två personer, men det kan
även genomföras via mail, telefon eller video. Oavsett hur mötet sker består det av ett samtal
där den ena parten på förhand gjort vissa föreställningar om vilka frågor som ska ställas.
Intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad. En semistrukturerad intervju innebär att
intervjuaren följer en intervjuguide med teman och frågor som är definierade på förhand men
det finns utrymme för avvikelser från guiden (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Samma intervjuguide användes till båda intervjuerna i studien men med en viss anpassning till
personens position i förhållande till undersökningens syfte. Vi valde att göra en
semistrukturerad intervju med på förhand definierade frågor, se bilaga 2. Vi utgick från
samma intervjuguide i båda intervjuerna men till representanten för Vårdförbundet är den
reducerad för att vara relevant för studien, se bilaga 3. Även i kompletteringen från
avdelningschefen använde vi samma guide, men ställde bara de frågor som HR-avdelningen
inte kunde svara på, vilket var de tre frågorna gällande attraktivt arbetsinnehåll. Vi valde att
intervjua personerna på deras arbetsplatser då det tog minst tid från deras arbete och det var
deras förslag. Det finns då en risk för störningar eller att andra kan lyssna till vad som sägs
men samtidigt ska den intervjuade känna sig trygg vilket hen ofta gör på sin egen arbetsplats.
Forskarna kan välja att vara en eller två som intervjuar. Är forskarna otränade intervjuare kan
det vara en fördel att vara två för att vara stöd åt varandra. Är de dessutom samspelta kan det
bli en bättre intervju och ge en större mängd information. Nackdelen med två intervjuare kan
vara att den intervjuade kan komma att känna sig i underläge vilket måste undvikas (Trost,
2010).
Vi valde att båda vara med vid intervjuerna då vi båda är otränade och ansåg att vi
tillsammans kunde fånga allt som sägs under intervjun. Då intervjupersonerna gav sitt
samtycke till att vi båda var med ansåg vi inte att de kände sig i underläge gentemot oss.

3.4 Urval
3.4.1 Enkät
I urvalet är resurser en viktig parameter. I ett klusterurval vägs fördelarna med ett
slumpmässigt urval mot de besparingar som görs genom att välja alternativa urvalsmetoder.
Ett klusterurval bygger på möjligheten att erhålla ett bra urval genom att välja naturligt
förekommande kluster av den population som ska studeras (Denscombe, 2009).
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I vårt fall styrde tillgängligheten klustret då populationen för den kvantitativa delen av
undersökningen fanns representerad på ett lärosäte inom geografiskt kort avstånd. Vi sökte på
aktuella sjuksköterskestudenters schema, letade efter lämpliga tillfällen att besöka klassen och
tog därefter kontakt med respektive lärare. Vi valde att göra undersökningen på studenter
eftersom det är lättare att nå dem då de är samlade i ett klassrum jämfört med de
nyutexaminerade sjuksköterskor som redan är ute i arbetslivet. För att öka trovärdigheten i
den kvantitativa studien ville vi undersöka studenter som hade tillbringat mycket tid ute på
praktik. Studenter som läser termin sex hade inga schemalagda träffar kvar i skolan vilket
gjorde att vi inriktade oss mot studenter som läser termin fyra och fem.
Det finns två typer av uteblivna svar, på grund av vägran att delta eller på grund av utebliven
kontakt. Det är vid systematiskt uteblivna svar som resultatet riskerar att påverkas. Vid stora
surveyundersökningar där postenkäter används blir svarsfrekvensen oftast inte högre än 15 %
(Denscombe, 2009).
Då vi av egen erfarenhet vet att enkäter på webb eller mail lätt tenderar att glömmas bort,
samt med ovanstående vetskap angående bortfall, föll valet på att besöka studenterna och dela
ut en enkät. Vid besöket gav vi studenterna information om studiens syfte, vad materialet
skulle användas till samt att deltagandet var frivilligt.
För att undvika bortfall ute på fältet hos studenterna krävs motivation hos respondenterna,
frågorna ska vara klart och tydligt formulerade samt upplevas meningsfulla och presenteras på
ett lättöverskådligt sätt (Ejlertsson, 2014).
Vår förhoppning gällande denna studie är att den ska gynna både arbetsgivare och studenter
då sjuksköterskestudenterna får möjlighet att gradera önskemål samtidigt som arbetsgivare
har möjlighet att ta del av dessa önskemål. Att som student ha möjlighet att påverka sin
framtida arbetsgivare anser vi vara motivationshöjande och meningsfullt för dem.
Storleken på urvalet begränsas ofta utefter tillräcklig exakthet i förhållande till de resurser
som finns att tillgå, och i många småskaliga undersökningar ligger urvalet ofta mellan 30 och
250 svar. Vid ett litet urval är det dock viktigt att tänka på representativitet samt att inte göra
analysen alltför komplicerad. Urvalet bör trots allt inte understiga 30 personer (Denscombe,
2009).
I denna undersökning valde vi ut tre klasser med sjuksköterskestudenter för att nå ett
tillräckligt resultat utifrån rådande förutsättningar och i förhållande till våra resurser. I dessa
tre klasser fanns totalt 117 studenter registrerade, och i de klasser vi besökte var det endast en
person som avböjde medverkan. Då vårt totala antal ifyllda enkäter uppgick till 96 stycken
hade vi ett bortfall på 21, varav 20 av dessa inte fick möjlighet att medverka i undersökningen
eftersom de inte befann sig i skolan vid aktuellt tillfälle.
Det finns främst två anledningar till uteblivna svar; avböjning att delta eller utebliven kontakt.
För att undvika ett snedvridet eller missvisande urval behöver forskaren försäkra sig om att de
uteblivna svaren är en tillfällighet och inte på något sätt systematiskt uteblivna eller bortvalda
(Denscombe, 2009).
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I vår studie kännetecknades bortfallet främst av utebliven kontakt då endast en student
avböjde medverkan. Då bortfallet utgjordes av de studenter som inte var i skolan just den
dagen bedömde vi det som en tillfällighet och inget systematiskt bortfall, vilket inte heller ska
ha påverkat vår urvalsgrupp och svaren vi fick.

3.4.2 Intervju
Gällande urval för den kvalitativa delen rekommenderas ett urval i två steg. Det första steget
syftar till att välja organisation och det andra till att, i vårt fall, välja ut personer att intervjua.
Urval av intervjupersoner görs med fördel av författarna till studien för att undvika att
organisationen får chans att presentera en skönmålad bild av verkligheten (ErikssonZetterquist & Ahrne, 2015).
Utefter tillgänglighet har vi till denna studie valt att studera en organisation, där vi även
genomfört våra intervjuer. Eftersom en av författarna arbetar inom vald organisation kunde vi
via den vägen själva välja ut intervjupersoner för att svara på frågor om kompetensförsörjning
samt vad organisationen gör för att bli en attraktiv arbetsgivare.
Den första intervjun var en gruppintervju med två medarbetare från HR-avdelningen som
arbetar med kompetensförsörjning. Den ena medarbetaren hade kortare erfarenhet och
arbetade mest praktiskt med kompetensförsörjning och den andra medarbetaren hade längre
erfarenhet och arbetade strategiskt med kompetensförsörjning. Denna gruppintervju fick även
kompletteras med en kortare intervju med en avdelningschef för att få svar på de frågor som
HR-avdelningen hade svårt att svara på gällande attraktivt arbetsinnehåll. Avdelningschefen
fick vi kontakt med genom en av författarna, då det är dennes chef. För att undvika en
eventuellt skönmålad bild valde vi, förutom att intervjua två personer som arbetar med
kompetensförsörjning inom organisationen, även att intervjua en representant för
Vårdförbundet inom vald organisation.
Mot bakgrund av vår förförståelse och vårt syfte gjordes ett subjektivt urval av
intervjupersoner, de personer som vi ansåg sannolikt skulle ge oss den mest användbara
informationen (Denscombe, 2009).
Vi kontaktade våra intervjupersoner via mail och berättade om vår undersökning och bokade
därefter tid för intervju. Mailadresser till alla intervjupersoner fick vi tag på via
organisationens Intranät då en av författarna arbetar inom den organisation vi studerade.

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validitet innebär att data som samlats in mäter det som avsetts och att data är relevant för
ämnet. Data som samlats in ska spegla sanningen och ge svar på de avgörande frågorna för
studien. Reliabilitet innebär om det använda instrumentet verkar neutralt och skulle vara
konsekvent om det användes vid flera olika tillfällen. Används instrumentet till samma
undersökning vid flera tillfällen ska det ge samma resultat för att ha en hög reliabilitet.
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Generaliserbarhet handlar om möjligheten att använda studiens resultat även i andra
företeelser (Denscombe, 2009).
I vår studie stärkte vi validiteten genom att vi gjorde en intervju med en representant för
Vårdförbundet. Eftersom samma frågor ställdes till representanten för Vårdförbundet som till
vald organisation bekräftades eller förkastades organisationens svar genom jämförelse med
svaren från representanten för Vårdförbundet. Reliabiliteten i vår studie stärkte vi då både
enkäten och intervjuguiden skulle kunna användas fler gånger och då få liknande svar om
studien görs om. Vi anser också att studien har hög generaliserbarhet då det är brist på
sjuksköterskor i många andra organisationer som liknar den organisation vi valt att studera.
Generaliserbarheten gäller även för bristyrken inom andra yrkeskategorier. Både enkät och
intervjuguide kan användas för att undersöka även andra yrkesgrupper.

3.6 Analysmetod
Vi valde att analysera vårt kvantitativa material genom att vi matade in och sammanställde det
kvantitativa materialet i datorprogrammet SPSS. Därefter tog vi fram det faktiska resultatet av
enkätundersökningen, men försökte även se vilka faktorer som utmärkte sig för att kunna göra
en analys och jämförelse med det kvalitativa materialet. Då majoriteten av
sjuksköterskestudenterna angav viktigt eller mycket viktigt på flertalet av frågorna hittade vi
inga starka samband mellan olika faktorer. Då vi efter sammanställning av enkätresultatet såg
att det endast var 10 män av totalt 96 som svarat på enkäten, samtidigt som åldersspannet var
litet kunde vi inte göra någon analys eller dra några slutsatser utifrån det. Dessutom var syftet
med studien att göra jämförelser mellan enkätresultatet och det som framkom under
intervjuerna, inte att leta samband mellan utvalda faktorer, kön och ålder. Analysen är därför
inriktad mot en jämförelse mellan enkätstudien och intervjuerna. Intervjuerna transkriberade
vi ordagrant. Därefter läste vi igenom transkriberingen flera gånger och letade efter samband
eller skillnader mellan resultatet som framkom i enkätstudien och det som sades under
intervjuerna.
Efter sammanställning av enkätresultat, se bilaga 4, samt intervjuinnehåll valde vi de teman
som presenteras i resultat och analys. De valda temana bygger delvis på modellen om
attraktivt arbete, men med vissa justeringar. De områden vi valde att fokusera på i början av
studien visade sig inte vara de områden som sjuksköterskestudenterna ansåg vara viktigast i
valet av arbetsgivare. Till exempel hade vi till en början fokus på bland annat fysisk
arbetsmiljö samt geografisk placering, men de faktorerna var mindre viktiga för
sjuksköterskestudenterna vilket gjorde att vi valde bort dem efter genomförd studie.
Vi ville både ha ett beskrivande resultat samt kunna presentera en jämförelse mellan
sjuksköterskestudenternas önskemål och organisationens verksamhet. För att kunna få fram
det resultatet valde vi att använda oss av innehållsanalys till det kvalitativa materialet, vilket
används för att analysera texter genom att systematiskt ordna materialet efter på förhand
bestämda teman. Valet av teman styrs av problemformuleringen (Watt Boolsen, 2007).
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3.7 Etik
Då forskning bedrivs bör forskningsetiska principer beaktas och förhållas till. De fyra
principerna är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.
Informationskravet innebär att respondenterna informeras om att deltagandet är frivilligt och
kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att samtycke ska finnas för
respondenterna att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att materialet behandlas
med sekretess och förvaras så att det är oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att
materialet enbart får användas till studiens ändamål (Hermerén, 2011).
Vi gav respondenterna information om vår studie och information om att deras medverkan är
frivillig. Av intervjupersonerna fick vi via mail samtycke till medverkan. Då tre av våra fyra
respondenter är kollegor till en av författarna fanns möjligheten att de kände att de inte kunde
tacka nej till en intervju. Vi anser inte att så var fallet för denna undersökning då
organisationen har ett öppet klimat och studien inte behandlar något känsligt ämne.
Avidentifiering av personer och organisationer samt förvaring som hindrar obehöriga att få
tillgång till material garanterar konfidentialitet. Vi informerade även om vad materialet ska
användas till och att det enbart används till vår studie.

3.8 Metoddiskussion
3.8.1 Forskningsansats
Då vi har en abduktiv forskningsansats har vår teoretiska referensram förändrats under
arbetets gång. Innan insamlingen av det empiriska materialet började hade vi en teoretisk
referensram bestående av attraktiv arbetsgivare, fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
rekryteringsprocessen, ledarskap och medarbetarskap samt arbetsvillkor med lön, förmåner
och arbetstider inkluderat. Efter datainsamlingen behövde vi arbeta om referensramen och där
vi nu istället fokuserar på attraktivt arbete, employer branding, ledarskap, psykosocial
arbetsmiljö, arbetsvillkor inklusive motivation och belöning samt gränslöst arbete och balans i
livet. Detta innebär att fysisk arbetsmiljö, rekryteringsprocessen, medarbetarskap samt
arbetstid istället har ersatts av motivation, gränslöst arbete, balans i livet samt en utveckling
av ledarskapet med inriktning mot stöd och återkoppling.
Användningen av en abduktiv forskningsansats innebär fördelar genom möjligheten att
bearbeta materialet då vi utgått både från teori och empiri. Vi kunde anpassa den teoretiska
referensramen efter vårt empiriska material vilket har gett en tydligare koppling. Däremot
anser vi att ansatsen innebär en nackdel då vi under arbetets gång fick redigera och radera
mycket av det vi tidigare skrivit och istället komplettera med ny teori, vilket gjorde arbetet
med den teoretiska referensramen tidskrävande.

3.8.2 Förförståelse
Förförståelsen är nödvändig för att undersökningen ska få en inriktning (Gilje & Grimen,
2002). Vår förförståelse genom att en av författarna arbetar inom organisationen anser vi inte
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ha påverkat studien negativt då det inte fanns någon djupare kunskap inom
kompetensförsörjning. Viss kunskap om löner och förmåner fanns, men eftersom det är fakta
som inte kan vinklas anser vi inte att det varit till någon fördel eller nackdel.

3.8.3 Enkät
Fördelarna med ett frågeformulär eller en enkät är många; resursåtgången är liten, det är lätt
att arrangera, det når ut till många respondenter och svaren är standardiserade, förkodade och
exakta, något som även är positivt för generaliserbarheten. Just förkodade svar kan dock ur
respondentens perspektiv även ses som en nackdel då de kan upplevas frustrerande att inte få
välja själv, något som kan leda till att svaret uteblir. Det ger inte heller forskaren någon stor
möjlighet att kontrollera sanningshalten i svaren (Denscombe, 2009).
En fördel med just gruppenkäter som vi valde att göra är att utlämning och insamling av
enkäten sker tätt intill varandra vilket sparar tid för forskaren, samtidigt som arbetsinsatsen är
liten. Gruppenkäter görs dessutom vanligtvis i närområdet och intervjuareffekten, vilken
innebär att respondenten påverkas av intervjuaren, elimineras genom enkätens standardiserade
frågor (Ejlertsson, 2014).
Enkäter har även svagheter. Respondenten har ofta inte möjlighet att ställa kompletterande
frågor och det finns för forskaren inte heller möjlighet till kompletterande information när
enkäten väl är genomförd (Ejlertsson, 2014). Enkäter ger heller inte några djupgående svar
och svarsfrekvensen är ofta väldigt låg vid post- och webbenkäter (Denscombe, 2009).
Vi använde oss av en gruppenkät av olika anledningar. Dels för att öka svarsfrekvensen
genom att fysiskt vara på plats och kunna genomföra den i vårt närområde, men även för att
respondenterna skulle ha möjlighet att ställa frågor till oss om det var något de undrade över.
För att få så bra och användbar information som möjligt utformade vi enkäten efter Åteg,
Hedlund och Ponténs (2004) modell om attraktivt arbete, bearbetade den noga och testade den
på oberoende personer innan vi träffade våra respondenter.

3.8.4 Intervju
En fördel med intervjuer är forskarens möjlighet att få mer utvecklade svar och en djupare
förståelse. En vanlig variant som har många fördelar är den personliga intervjun, ett möte
mellan forskare och informant. Denna intervju är lätt att arrangera och kontrollera samt
underlättar vid behandling av materialet och transkribering. Den semistrukturerade intervjun
som vi valde innebär att en färdig intervjuguide finns, men det finns utrymme för att vara
flexibel och exempelvis hoppa mellan frågor eller prata mer runt intressanta ämnen som
kommer upp (Denscombe, 2009).
Vi valde att göra semistrukturerade personliga intervjuer till denna undersökning för att kunna
fånga upp intressanta trådar eller gräva djupare inom vissa områden under intervjuns gång.
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Forskarens identitet kan påverka informantens svar och vilja att släppa ifrån sig information,
en del blir även mer reserverade då intervjun ska spelas in och detta kan ses som två
nackdelar. Fördelarna med bandinspelning är en komplett upptagning av det som sägs, samt
möjlighet att gå tillbaka i efterhand för att lyssna flera gånger (Denscombe, 2009).
Med vår kollegiala relation till tre av fyra informanter, samt deras samtycke till
bandinspelning tror vi inte att varken vår identitet eller inspelning var någon nackdel. Då
mycket information framkom under intervjuerna såg vi istället det som en stor hjälp med
bandinspelning för att i kombination med fältanteckningar kunna fånga upp det som sades.
Att använda sig av intervju som metod har även andra fördelar; det krävs inte så mycket
utrustning, det ger en hög svarsfrekvens och validiteten blir hög då informationen som
framkommer kan förtydligas direkt om något skulle vara oklart. Nackdelar är bland annat att
transkriberingen är tidskrävande, svaren behöver tolkas och analyseras för att leda fram till
något, samt att insamlade data ofta är unika för informanten vilket har en negativ inverkan på
tillförlitligheten (Denscombe, 2009). En intervju ger heller inga garantier att leverera
tillräckliga svar då den kan ge en begränsad bild av området (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2015).
Vi var medvetna om detta och ställde kompletterande frågor till en erfaren chef i
verksamheten gällande attraktivt arbetsinnehåll som våra intervjupersoner från
organisationens HR-avdelning inte kunde ge oss svar på.

3.8.5 Urval
Ett klusterurval bygger på ett bra urval som kan representera den population som ska studeras
(Denscombe, 2009). Vi lät tillgängligheten styra vårt urval vilket kan vara negativt om det
inte skulle vara representativt för hela populationen. Vi anser att urvalet i vår studie trots det
är representativt då vi fick kontakt med studenter som går termin fyra och termin fem, och av
de 97 enkäter vi delade ut fick vi tillbaka 96 ifyllda enkäter. Det visar att tillgängligheten och
möjligheten att besöka studenterna gav oss hög svarsfrekvens vilket vi anser vara positivt. Ett
alternativ hade varit om vi istället hade mailat ut enkäter, vilket hade kunnat ge oss ännu fler
svar samt svar från olika delar av landet, dock hade risken för bortfall varit större. Vi ansåg
inte det vara nödvändigt då vi fick tillräckligt många svar från de besök vi gjorde på skolan.
Urval av intervjupersoner kan med fördel göras av författarna för att undvika att
organisationen får chans att presentera en skönmålad bild av organisationen (ErikssonZetterquist & Ahrne, 2015).
Våra kontakter inom organisationen anser vi inte vara en nackdel för urvalet. Då vi ville
intervjua de som arbetar med kompetensförsörjning kunde vi inte välja helt fritt utan urvalet
var begränsat till en grupp inom den centrala HR-avdelningen. Valet vi gjorde var bara vem
av dem vi kontaktade och valet föll då på den som hade möjlighet att ställa upp på en intervju.
Det var i sin tur hen som valde den andra intervjupersonen, då vi inte hade kunskap om hur
arbetet var fördelat i gruppen. Fördelen med våra kontakter inom organisationen var att vi
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enkelt kunde få kontakt med rätt personer då vi delvis kände till vilka som arbetar med
kompetensförsörjning. Tillgängligheten fick styra valet av avdelningschef. Då vi genom vår
förförståelse kände till hens mångåriga bakgrund som avdelningschef i organisationen såg vi
inte det som en nackdel att en av oss har en personlig relation till hen.

3.8.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Något som skulle ökat validiteten ytterligare i vår kvantitativa del vore att ha genomfört
enkäten på flera olika lärosäten. I vårt fall begränsade tillgänglighet och tid urvalet till endast
ett lärosäte. Vi anser att vår studie har hög generaliserbarhet men det kan vara svårt att
applicera resultatet av vår studie på alla bristyrken då sjuksköterskeyrket i sig ofta ses som ett
kall, vilket kan göra att till exempel frågan om möjligheten att bli chef kan få andra svar inom
andra yrken.

3.8.7 Analysmetod
Innehållsanalys används för att analysera texter genom att sortera in materialet i på förhand
valda teman (Watt Boolsen, 2007). Då intervjuguiden utformades efter modellen om attraktivt
arbete kunde vi innan analysen ta fram teman för det kvalitativa materialet. Därefter använde
vi oss av innehållsanalys som analysmetod för det kvalitativa materialet.
Det kvantitativa materialet analyserades med hjälp av sammanställande tabeller i SPSS. Efter
sammanställning av resultaten fick vi göra mindre förändringar av innehållet på de förvalda
temana då vi såg samband som vi inte sett innan vi gjorde undersökningen. Det framkom
bland annat att gränslöst arbete och balans i livet behövde större utrymme än vi tidigare trott,
samtidigt som ledarskap och psykosocial arbetsmiljö kunde kopplas ihop. Det vi innan
undersökningen trodde var relevant, exempelvis fysisk arbetsmiljö och kompetensförsörjning
byttes istället mot gränslöst arbete, balans i livet och en utveckling av ledarskapet.
Eftersom den största andelen av sjuksköterskestudenterna som svarade på enkäten var kvinnor
(90 %) i ungefär samma ålder kunde vi inte göra några sambandskontroller mellan kön eller
ålder och olika faktorer, vilket inte heller var syftet med studien. För att kunna jämföra
variabler som ålder och kön hade vi behövt ett större urval som då hade blivit mer
representativt för populationen.

3.8.8 Etik
Att en av författarna har en nära arbetsrelation till den intervjuade avdelningschefen anser vi
inte påverkade studiens etiska utgångspunkt då det inom organisationen finns ett öppet
arbetsklimat. Det är dessutom en offentlig organisation där det inte finns varken möjlighet
eller anledning att undanhålla information eller försköna något. Vi ser det inte heller som
varken en nackdel eller fördel för resultatet att vi innan studien haft tillgång till våra
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intervjupersoners mailadresser då detta endast har förkortat vår sökväg. Dock ska förtydligas
att det underlättade vår kontaktväg in i organisationen, men vi tror att vi hade intervjuat
samma personer även om vi inte hade haft tillgång till deras mailadresser innan. Den
information vi har mailat har varit relevant för mottagarna då samtliga var aktuella för
studien.
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4. RESULTAT
Resultatet inleds med en kort presentation av vald organisation och våra respondenter.
Därefter redogör vi för de resultat som framkommit i studien. Vi har valt att presentera
resultaten i olika teman, vilka från början baserades på modellen om attraktivt arbete som
presenteras i den teoretiska referensramen. Dessa teman ändrades senare utifrån det resultat
som framkom under studiens gång. Efter att resultatet från enkätstudien sammanställts såg vi
att majoriteten av studenterna ansåg att de flesta faktorer som påverkar valet av arbetsgivare
var viktiga. Vi har därför valt att lägga ihop svar ett till tre, då det inte gav något av värde
var för sig. Svarsalternativen presenteras därmed enligt nedan:
1-3 Inte viktigt
4 Lite viktigt
5 Viktigt
6 Mycket viktigt
Andelen män som svarade på enkäten var liten, endast 10 %, och åldersfördelningen såg ut
som följer:
20-25 år: 63 %
26-30 år: 20 %
31 år och uppåt: 17 %
En sammanställning av alla enkätsvaren finns i bilaga 4.

4.1 Organisationen
Organisationen vi valt att studera är en offentlig och politiskt styrd organisation som bedriver
hälso- och sjukvård i södra Sverige.

4.2 Presentation av respondenter
Två av respondenterna för den kvalitativa delen arbetar på den centrala HR-avdelningen inom
organisationen. Den ena har arbetat inom organisationen i sju år och arbetar främst operativt
med kompetensförsörjning. Hen har kontakt med cheferna i verksamheten och får även
uppdrag från HR-strategerna. Den andra har arbetat inom organisationen i sjutton år och
arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Hen arbetar mer övergripande och långsiktigt
med kompetensförsörjning. Rekryteringsfrågor var tidigare decentraliserat, men för ett år
sedan organiserades arbetet om och det görs nu på en central enhet vilket ger en bättre
helhetssyn och bättre samordning enligt respondenterna. Den kompletterande intervjun
gjordes med en avdelningschef som började som sjuksköterska för tjugo år sedan och har varit
avdelningschef i tolv år. Representanten för Vårdförbundet har arbetat inom organisationen i
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sjutton år och arbetar både kliniskt som sjuksköterska samt som förtroendevald och
huvudskyddsombud. Respondenterna för den kvantitativa delen är sjuksköterskestudenter som
läser termin fyra och fem vid ett lärosäte i södra Sverige.

Nedan presenteras resultatet som framkommit i enkätstudien och vid de intervjuer vi utfört.
Resultatet är uppdelat i sex teman; attraktiv arbetsgivare, lön och förmåner, ledarskap och
psykosocial arbetsmiljö, arbetsinnehåll, arbetslivsutveckling samt balans mellan arbetsliv och
privatliv.

4.3 Attraktiv arbetsgivare
Resultatet av vår enkätstudie visade att de tillfrågade sjuksköterskestudenterna hade skilda
åsikter om det är viktigt eller inte att organisationens varumärke uppfattas som positivt då de
ska välja framtida arbetsgivare.
Tabell 1. Attraktiv arbetsgivare.

Organisationens varumärke uppfattas som positivt

Inte
Lite
Mycket
viktigt viktigt Viktigt viktigt
13,5 % 20,8 % 31,3 % 34,4 %

Vår undersökta organisation har olika styrdokument att förhålla sig till vid marknadsföring av
organisationen som attraktiv arbetsgivare, och i det arbetet samarbetar HR-avdelningen med
kommunikationsavdelningen inom organisationen. Styrdokument för att vara en attraktiv
arbetsgivare saknas dock vilket organisationen ser som en brist och något de behöver. Något
som generellt kännetecknar en attraktiv arbetsgivare är enligt organisationen att det finns så
bra arbetsmiljö och arbetsvillkor att personalen stannar kvar inom organisationen. Ett sätt att
marknadsföra sig menar organisationen är att personal som trivs sprider ett bra budskap om
organisationen till sin omgivning, och på så sätt rekryterar nya medarbetare. Vårdförbundet
poängterade att en arbetsgivare kan ses som attraktiv även om personal väljer att sluta, det är
känslan av sin tid hos organisationen som en människa tar med sig som är avgörande.
Vår studerade organisation framhöll några tydliga hinder för att nå upp till önskad nivå av
attraktivitet, främst lönerna men även rykten gällande dålig arbetsmiljö. Det sistnämnda är
något som organisationen vill vända på, medans lönen är något de har svårare att påverka.
Däremot poängterade de att de är en trygg arbetsgivare, vilket kan vara värt mycket, samtidigt
som de arbetar med workshifting för att alla ska kunna använda sin kompetens på bästa sätt.
Workshifting innebär att alla arbetsuppgifter på en avdelning dokumenteras för att sedan
omfördelas mellan olika yrkeskategorier. Då det är svårt att rekrytera läkare och
sjuksköterskor ses deras arbetsuppgifter över för att eventuellt kunna flytta vissa
arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier som är lättare att rekrytera. För att öka attraktiviteten
och synas mer är organisationen ofta på mässor eller i skolorna för att träffa studenter.
Organisationen vill vara lättillgänglig, kunna svara på frågor samt skapa en personlig kontakt
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med studenter i närområdet. Även mingelträffar där sjuksköterskestudenter fått möta
människor från den operativa verksamheten har anordnats. I riktning mot den personliga
kontakten arbetar organisationen även med filmer på sociala medier, där de som medverkar
från verksamheten även ska kunna kontaktas för eventuella frågor, en form av
ambassadörskap.

4.4 Lön och förmåner
Det framkom i vår enkätstudie att lön var viktigt eller mycket viktigt för valet av arbetsgivare.
Andelen sjuksköterskestudenter som ansåg att förmåner och friskvårdsbidrag var viktigt eller
mycket viktigt var mindre än andelen sjuksköterskestudenter som ansåg att lönenivån var
viktig eller mycket viktig.
Tabell 2. Lön och förmåner.

Inte
Lite
Mycket
viktigt viktigt Viktigt viktigt
4,1 % 11,5 % 41,7 % 42,7 %
15,6 % 27,1 % 33,3 % 24,0 %
20,8 % 31,3 % 28,1 % 19,8 %

Lönenivån i organisationen
De förmåner som erbjuds
Om det finns friskvårdsbidrag

Både organisationen och Vårdförbundet poängterade att lönenivån generellt sett är märkbart
lägre än hos många konkurrenter, vilket beror på knappa resurser. Organisationen förklarade
att förmåner som exempelvis fri sjukvård och möjlighet att hyra cykel eller hemdator erbjuds
till de anställda. Vårdförbundet menade dock att många utav förmånerna ses som en bonus för
de som redan är anställda inom organisationen, men att det inte är några förmåner som lockar
till sig nya sjuksköterskor eller bidrar i rekryteringsprocessen.
Vårdförbundet ansåg att förmånerna istället behöver individanpassas då det idag är svårt att
hitta ett koncept som passar alla. Även ingångslönen menar Vårdförbundet behöver anpassas
så att individuella förutsättningar får större plats. Dagens lönenivå kan vara rimlig för en ung
nyutexaminerad sjuksköterska, men en äldre person med annan värdefull icke-vårdande
erfarenhet får oftast samma ingångslön som alla andra, vilket ses som negativt.

4.5 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö
En bra social arbetsmiljö inklusive gemenskap med, och uppskattning av, kollegor samt ett
engagerande ledarskap visade sig i vår enkätstudie vara viktiga eller mycket viktiga faktorer
för sjuksköterskestudenterna. Däremot visade det sig att andelen sjuksköterskestudenter som
ansåg att det var viktigt eller mycket viktigt att den närmsta chefen ger återkoppling inte var
lika stor.
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Tabell 3. Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö.

Inte
Lite
viktigt viktigt Viktigt
1,0 % 7,3 % 14,6 %
2,1 % 10,4 % 30,2 %
2,1 % 15,6 % 35,4 %
1,0 % 4,2 % 21,9 %

God social gemenskap med kollegor
Engagerande ledarskap
Din närmaste chef ger återkoppling
Du känner dig uppskattad av dina kollegor

Mycket
viktigt
77,1 %
57,3 %
46,9 %
72,9 %

Organisationen har krav på att alla chefer ska styra och leda med fokus på resultat, samt
engagera och motivera medarbetarna. Utöver det förespråkar organisationen ett personligt
ledarskap, styrt inom vissa ramar. Vårdförbundet menade att det inte är möjligt att låta
cheferna sätta sin egen prägel på ledarskapet, bortsett från personliga egenskaper, då många
chefer upplever att rådande situation med bemanningsproblem och överbeläggning av
patienter tar överhanden. Samtidigt ansåg organisationen att goda ledare är en viktig del i att
vara en attraktiv arbetsgivare. Vårdförbundet menade att det idag är för korta
chefsanställningar då många slutar på grund av att uppdraget är för stort, i kombination med
ett litet handlingsutrymme.
Att få återkoppling från chefen samt känna sig uppskattad av sina kollegor tyckte merparten
av våra tillfrågade sjuksköterskestudenter var viktigt eller mycket viktigt. Något som
organisationen efterfrågar hos första linjens chefer, avdelningschefer, är förmågan att kunna
ge och ta feedback eller konstruktiv kritik, både positiv och negativ. Vårdförbundet menade
samtidigt att återkoppling och tacksamhet ofta kommer från patienter, men i stressade eller
pressade situationer behövs det även från chefen. Vårdförbundet förklarade att det i
kvinnodominerade yrken finns en risk att fokus ofta läggs på det som behöver förbättras, utan
att belysa det som fungerar bra, och menar att bra prestationer inte ska hamna i skuggan av
utvecklingsområden. Detta kan dessutom bland medarbetarna skapa en känsla av att inte räcka
till vilket är negativt ur ledarens synvinkel.

4.6 Arbetsinnehåll
Tillräckligt med tid att utföra det arbete som efterfrågas samt möjlighet att använda sin
kompetens var faktorer som i vår enkätstudie fått hög svarsfrekvens som viktiga eller mycket
viktiga. Däremot ansåg inte lika stor andel sjuksköterskestudenter att det var viktigt eller
mycket viktigt att ha möjlighet att påverka arbetsuppgifterna, hur arbetet ska utföras samt
möjlighet till variation i arbetsuppgifter. Liknande resultat fick även faktorerna möjlighet att
ta egna initiativ samt möjlighet att ta ansvar.
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Tabell 4. Arbetsinnehåll.

Din möjlighet att påverka arbetsuppgifterna
Din möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras
Att du får tillräckligt med tid för att utföra arbetet
Möjlighet till variation i arbetsuppgifter
Möjlighet att använda din kompetens
Möjlighet att ta egna initiativ
Möjlighet att ta ansvar

Inte
viktigt
3,1 %
2,1 %
1,0 %
5,1 %
0,0 %
0,0 %
2,1 %

Lite
viktigt
18,8 %
15,6 %
2,1 %
16,7 %
4,1 %
16,7 %
12,5 %

Viktigt
52,1 %
43,8 %
22,9 %
43,8 %
24,0 %
37,5 %
34,4 %

Mycket
viktigt
26,0 %
38,5 %
74,0 %
34,4 %
71,9 %
45,8 %
51,0 %

Vårdförbundet menade att sjuksköterskorna till viss del själva kan vara med och styra arbetet
då de vet vad som ska göras. Inom sjukvården generellt, och akutsjukvården framförallt, är
det dock patienterna som styr, inte läkarna och inte chefen, vilket också gör att ingen dag är
den andra lik. Möjlighet till eget ansvar och handlingsutrymme finns i det faktiska vårdarbetet
samt i bemötandet med kollegor och patienter menade Vårdförbundet. Vårdförbundet
förklarade även att sjuksköterskan är arbetsledare i sitt ”team” och är med och styr upplägget
av det som behöver göras. Sjuksköterskorna har ett stort ansvar de tider läkare inte är på plats
vilket är anledningen till att inga nyutexaminerade sjuksköterskor arbetar nätter, kvällar eller
helger.
Sjuksköterskearbetet erbjuder stor variation enligt Vårdförbundet och den utvecklade
arbetsfördelningen (workshifting) är på god väg att identifiera sjuksköterskans uppgifter
gentemot exempelvis undersköterskans. Vårdförbundet menade dock att ”fel” arbetsuppgifter
skalas bort, som t.ex. ibland ta pulsen på en patient. Det är viktigt att sjuksköterskan
fortfarande får en patientkontakt och inte enbart utför administrativa arbetsuppgifter. Sju av
tio sjuksköterskestudenter i vår enkätstudie har svarat att det är mycket viktigt att de får
användning av sin kompetens, vilket workshifting enligt organisationen ska bidra till.
Organisationen instämde i att arbetet som sjuksköterska innebär stor variation då olika
patienter och olika diagnoser bidrar till ny kunskap varje dag.

4.7 Arbetslivsutveckling
Relevant internutbildning ansåg nio av tio vara viktigt eller mycket viktigt vid val av
arbetsgivare, däremot var det större spridning på skalan gällande möjlighet att avancera till
högre befattningar. Möjlighet att lära sig nya saker och ett utvecklande arbete ansåg samtliga
vara lite viktigt, viktigt eller mycket viktigt.
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Tabell 5. Arbetslivsutveckling.

Inte
Lite
viktigt viktigt
0,0 % 6,3 %
0,0 % 5,2 %
9,4 % 20,8 %
2,1 % 5,2 %

Möjlighet att lära sig nya saker
Arbetet är utvecklande
Möjlighet att avancera till högre befattningar
Du får internutbildning som du kan behöva

Viktigt
30,2 %
25,0 %
29,2 %
29,2 %

Mycket
viktigt
63,5 %
69,8 %
40,6 %
63,5 %

Organisationen erbjuder många karriärvägar. De berättade att de erbjuder
utbildningsanställningar, en möjlighet för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig och
samtidigt behålla sin lön. Morgondagens ledare är ett annat program för de med
högskoleutbildning som kan tänka sig att bli chefer i framtiden men som inte är det idag.
Verksamhetens behov styr den generella kompetensutvecklingen, det varierar från avdelning
till avdelning. Organisationen betonade att kompetensutveckling inte alltid är synonymt med
ledarledda utbildningar utan återspeglas i det dagliga arbetet och utbytet med kollegor.
Samma sak gäller internutbildning, organisationen poängterar att det inte är något
självändamål utan ska vara till nytta för verksamheten. Internutbildning erbjuds men är ofta
svårt att avsätta tid för då det blir på bekostnad av övriga arbetsuppgifter. Ofta har läkare
utbildningar eller föreläsningar för specifika avdelningar.
Vårdförbundet bekräftade utbildningsanställningarna men tillägger att det är relativt nytt, i
dagsläget har ingen sjuksköterska genomfört hela utbildningen. Även här framkom det att det
ser olika ut på olika kliniker gällande utbildning, men att det finns en tradition att som
sjuksköterska avancera till chef eller vårdutvecklare. Vårdförbundet ansåg att det borde finnas
fler alternativ genom exempelvis fördjupad kunskap för de som inte vill bli chefer, och
påpekar dessutom att reflektionstid under arbetsdagen är viktigt för bland annat återhämtning
och kunskapsutbyte. Denna tid är ofta den som försvinner då det är ont om tid och stressigt.
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4.8 Balans mellan arbetsliv och privatliv
De två faktorer som störst andel av de tillfrågade sjuksköterskestudenterna ansåg vara de mest
viktiga var tid för vila och återhämtning mellan arbetspass samt en bra balans mellan arbetsliv
och privatliv.
Tabell 6. Balans mellan arbetsliv och privatliv.

Tid för vila och återhämtning mellan arbetspass
Bra balans mellan arbetsliv och privatliv

Inte
Lite
viktigt viktigt Viktigt
1,0 % 5,2 % 14,6 %
0,0 % 2,0 % 18,8 %

Mycket
viktigt
79,2 %
79,2 %

Vårdförbundet menade att arbetssituationen för sjuksköterskorna idag är långt ifrån optimal
då de arbetar mycket övertid och dubbelpass (exempelvis dag plus kväll), vilket beror på
vakanser, sjukfrånvaro och vård av barn. Även inhyrda bemanningssjuksköterskor arbetar
mycket övertid och dubbelpass.
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5. ANALYS
Kapitlet innehåller en analys av de teman som presenteras i resultatkapitlet; attraktiv
arbetsgivare, lön och förmåner, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö, arbetsinnehåll,
arbetslivsutveckling samt balans mellan arbetsliv och privatliv. Då andelen män som
besvarade enkäten var låg och åldersspannet litet har vi inte gjort några sambandstest på de
variablerna. Vi valde istället att förhålla oss till studiens syfte; att jämföra enkätsvaren med
hur vald organisation arbetar.

5.1 Attraktiv arbetsgivare
”Employer branding” eller attraktiv arbetsgivare är inget nytt begrepp utan har funnits en tid.
Enligt forskning av Berthon, Ewing och Lian Hah (2005) behöver organisationer arbeta med
sitt varumärke för att attrahera nya medarbetare men även för att behålla befintlig personal.
Ett attraktivt varumärke förknippas med lön, förmåner, status och karriärmöjligheter. Genom
att arbeta med att skapa ett attraktivt varumärke kan företag spara pengar på både kort och
lång sikt (Dyhre & Parment, 2013). Det finns tre huvudsakliga skäl till att arbeta med att
skapa ett attraktivt varumärke. Det första är att utbudet av arbetskraft inte matchar behovet,
det andra är att nya generationer har nya krav samt det tredje att företag blir attraktiva genom
andras ögon, vilket innebär att medarbetare bli ambassadörer för företaget (Parment, Dyhre &
Lutz, 2017).
Resultatet från vår studie visar att sjuksköterskestudenter inte anser att ett positivt varumärke
är något som är viktigt då de ska välja arbetsgivare. Organisationer däremot anser det vara
viktigt att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att varumärket uppfattas som
positivt. Att sjuksköterskestudenter inte anser att ett positivt varumärke är den viktigaste
faktorn vid val av arbetsgivare kan bero på att det är arbetstagarens marknad för
sjuksköterskor. De har stora möjligheter idag att byta arbetsgivare vare sig de kommer från en
arbetsgivare med ett positivt varumärke eller en arbetsgivare med ett mindre positivt
varumärke. Att organisationer anser det vara viktigt att arbeta med ett positivt varumärke kan
även det bero på att det är arbetstagarens marknad för sjuksköterskor. Arbetsgivare inom
vårdsektorn behöver framhäva det positiva med att arbeta för just dem för att få
sjuksköterskor att söka sig till dem. Som Dyhre och Parment (2013) skriver är lönen en del av
varumärket, men i många organisationer är det inte lönen som ger konkurrensfördelar utan de
kan framhäva andra fördelar hos organisationen så som det meningsfulla arbetet med att vårda
människor.
Enligt Parment, Dyhre och Lutz (2017) finns det även skäl till att arbeta med varumärket
eftersom arbetsgivare marknadsförs genom sina egna medarbetare. Detta är något
organisationen arbetar med genom att de är ute på skolorna och träffar studenter, de vill skapa
en personlig relation och göra det enkelt för sjuksköterskestudenter att få kontakt med dem
och sjuksköterskor inom organisationen. Organisationen använder sig också av sociala medier
för att få kontakt med studenter och genom filmer om arbetsplatsen där sjuksköterskor
medverkar skapas en form av ambassadörskap.
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Samhället utvecklas hela tiden och den tekniska utvecklingen går framåt. Tidigare har
organisationer inte behövt marknadsföra sig för att få arbetskraft, men med den ökade
konkurrensen även inom vårdsektorn måste de hitta nya vägar för att kunna rekrytera nya
medarbetare. Idag är sociala medier den plattform där arbetsgivare syns och där studenter
befinner sig och kan se möjliga arbetsgivare, vilket gör att sociala medier är ett bra verktyg
för att attrahera arbetskraft enligt organisationen. Genom att marknadsföra andra fördelar än
höga löner, som kanske inte är kända för sjuksköterskestudenter, kan de få dem att välja
organisationer som har en lägre lönenivå än konkurrerande arbetsgivare.
Att medarbetare är ambassadörer för arbetsgivaren är något som påpekas både av Parment,
Dyhre och Lutz (2017) och av den studerade organisationen. Nöjda medarbetare som visar
upp ett gott ambassadörskap ligger i framtiden och är viktigare att presentera än annat
marknadsföringsmaterial så som information från broschyrer och liknande. Den
informationen har dagens studenter redan tagit reda på via hemsidor och kontakter hos
arbetsgivare.

5.2 Lön och förmåner
Lönen är inte avgörande för människors val av arbetsgivare, samtidigt anses löne- och
karriärsystem vara två starkt bidragande motivationsfaktorer för medarbetare (Jacobsen &
Thorsvik, 2014). Resultatet av vår enkätstudie visar att lönen är mycket viktig för många av
de tillfrågade sjuksköterskestudenterna, vilket även forskning av Wilson et al. (2008) visar.
Deras undersökning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor var mindre tillfreds med
lönenivån än vad de sjuksköterskor som arbetat en längre tid var.
Gällande förmåner skiljer sig våra enkätsvar gentemot svaren från våra intervjupersoner.
Organisationen menar att de har attraktiva förmåner medans Vårdförbundet anser att dessa
förmåner inte bidrar i rekryteringen. Många av de tillfrågade sjuksköterskestudenterna anser
heller inte att förmåner är viktigt för valet av arbetsgivare. Alla människor har olika behov
och önskemål, dessa förändras dessutom genom olika faser i livet. Motivation uppnås då en
individ ser en möjlighet att tillfredsställa sina behov enligt Maslows behovstrappa (Jacobsen
& Thorsvik, 2014). Vårdförbundet anser att förmåner bör individualiseras, då medarbetare
föredrar olika typer av förmåner. Vad som värdesätts som förmån kan exempelvis variera
beroende på familjesituation, om en medarbetare har barn eller inte. En person vill ha
städhjälp, en annan vill ha barnpassning och en tredje vill hyra en bil. Valmöjlighet och
individanpassade förmåner ligger i linje med dagens individfokuserade samhälle.

5.3 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö
Vår enkätstudie visar att god social gemenskap med kollegor, samt att känna sig uppskattad
av sina kollegor är mycket viktigt för många sjuksköterskestudenter. Socialt stöd från kollegor
underlättar stressiga arbetssituationer samtidigt som det bidrar till positiva hälsoeffekter och
en känsla av att bli bekräftad samt bidra till ett gemensamt mål (Aronsson et al., 2012,
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Karasek & Theorell, 1990). Bristande socialt stöd kan störa arbetsrelationerna och utgör en
stressfaktor i sig, speciellt i de yrken där relationerna är avgörande för hur verksamheten
fungerar (Eklöf, 2017). Bristande socialt stöd är applicerbart inom sjukvården där samarbete
mellan, och inom, olika yrkesgrupper är nödvändigt för att leverera bra service. God
gemenskap är dessutom en friskfaktor för arbetsgrupper (Prevent, 2011).
Även chefen och dennes agerande blir en del av det sociala stödet då det kan underlätta eller
förvärra för medarbetarna (Eklöf, 2017). Trots det visade vår enkätstudie att
sjuksköterskestudenterna inte ansåg det vara lika viktigt som stöd och gemenskap bland sina
kollegor. Chefen avspeglar stämningen på arbetsplatsen, men i det dagliga arbetet är det
kollegorna som är närvarande och faktiskt betyder mest. Det var flera som ansåg att
gemenskapen med kollegorna också var viktigare än att få återkoppling från chefen. Detta går
emot Dyhre, Parment och Lutz (2017) teori gällande den yngre generationens krav på
individuell återkoppling. Vår studie visar att socialt stöd värderas olika då gemenskap med
kollegor är viktigare än återkoppling från chefen.
Hur chefen upplever sitt uppdrag påverkar hur denne agerar i sitt ledarskap, en exempelvis
stressad chef är sällan en bra chef. Eftersom många chefer slutar efter en kort period enligt
Vårdförbundet kan det vara en god idé att organisationer tydligt förmedlar vad en
chefsposition innebär för att få chefer att stanna längre, och på så vis utveckla sitt ledarskap
och växa med ansvaret. Enligt Larsson, Lundin och Zander (2017) är personlig omtanke
genom att ge stöd en viktig del i det utvecklande ledarskapet.
Ett uppskattande och styrkebaserat förhållningssätt är en bra grund för ett framgångsrikt
ledarskap. Fokus läggs på uppskattning, styrkor och möjligheter, istället för brister, problem
och svagheter. Problemen lyfts, men med nya infallsvinklar och tankesätt (Angelöw, 2013).
Detta menar Vårdförbundet att organisationen behöver bli bättre på. Idag fokuseras det för
mycket på det som fungerar mindre bra, istället bör chefer och medarbetare tillsammans
fokusera på det som är bra. På så sätt känner sig medarbetarna uppskattade och att de gör ett
bra arbete, det blir då lättare att ta till sig konstruktiv kritik för att förändra det som fungerar
mindre bra.

5.4 Arbetsinnehåll
En bra balans mellan utmaningar och arbetskapacitet är viktigt för känslan av glädje i arbetet
(Velten, Tengblad & Heggen, 2017). Även Karasek och Theorells (1990) modell förklarar att
en bra balans mellan arbetsuppgifter (krav) och tid och resurser (kontroll) skapar de bästa
arbetsförhållandena. Detta framkom i vår enkätundersökning då tre av fyra ansåg att
tillräckligt med tid för att utföra arbetet var mycket viktigt.
Arbetsberikning och arbetsrotation är två sätt att komma ifrån stressiga arbetssituationer
(Eklöf, 2017). Detta går emot organisationens arbete med workshifting som innebär att vissa
moment flyttas från sjuksköterskorna till undersköterskorna. Åteg, Hedlund och Pontén
(2004) menar att variation är viktigt men i vår undersökning ansåg en femtedel att det var lite,
eller inte viktigt. Det tyder på att repetitiva arbetsuppgifter för många inte är något hinder
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förutsatt att en god gemenskap samt socialt stöd finns bland kollegorna. Detta stärks av
Karasek och Theorells (1990) modell över kontroll, krav och socialt stöd, samt stämmer
överens med organisationens arbete med workshifting. Enligt Åteg, Hedlund och Pontén
(2004) är handlingsfrihet och möjligheten att själv styra och planera sitt arbete viktigt för ett
attraktivt arbetsinnehåll. Det överensstämmer med både organisationens och Vårdförbundets
svar på hur verksamheten fungerar, men vår enkätundersökning visade på skillnader. En
femtedel ansåg att det var lite, eller inte viktigt att kunna påverka arbetsuppgifterna, och en
femtedel ansåg samma sak gällande att kunna påverka hur arbetet ska utföras. Allvin et al.
(2014) menar att det finns olika former av kontroll, både i och över arbetet. Praktiska beslut
som behöver tas i det dagliga vårdarbetet är inte detsamma som kontroll över arbetet, det vill
säga beslut från ledningen om hur arbetet ska utföras.
Vår studie visade att kontroll värderas olika då fler sjuksköterskestudenter ansåg det vara
viktigare att ha kontroll i arbetet och tillräckligt med tid att utföra uppgifterna, än att kunna
påverka hur arbetsuppgifter skulle utföras. Vårdyrket i sig är väldigt varierande då
arbetsuppgifterna beror på patienterna, något som sjuksköterskestudenterna är medvetna om.
Det innebär även att de inte har så mycket kontroll över vilka arbetsuppgifter som ska utföras
då patienterna styr det. Däremot är det enda de kan ha kontroll över även det de flesta anser
vara viktigt, tillräckligt med tid att utföra det arbete som krävs av dem. Här ser vi en möjlig
utveckling på krav- och kontrollmodellen, då olika typer av kontroll värderas på olika sätt.

5.5 Arbetslivsutveckling
En stark intern arbetsmarknad bidrar till karriärsystemet, men vad medarbetare önskar sig
utifrån karriärsystemet varierar från individ till individ, långt ifrån alla vill bli chefer och ha
personalansvar. Utifrån Maslows behovstrappa har människor individuella behov av att
utvecklas, de befinner sig på olika nivåer och tillfredsställs på så vis av olika saker och olika
former av belöning. En befordran kan istället innebära ett mentorskap på arbetsplatsen
(Jacobsen & Thorsvik, 2014), något som även Vårdförbundet påpekade.
Att avancera på arbetsplatsen behöver inte alltid vara synonymt med ett kliv uppåt i hierarkin
då vår enkätstudie visade att många sjuksköterskestudenter inte strävar efter det. Programmet
för morgondagens ledare som finns inom organisationen är ett bra alternativ för de som vill
bli chefer i framtiden, men vi anser att det är viktigt att det finns alternativ till utveckling i
arbetet även för de som inte vill bli chefer. De medarbetare som tenderar att stanna längst på
en arbetsplats lockas av yrkesmässiga utmaningar inom organisationen snarare än lön
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att behålla medarbetare krävs att de kan utvecklas i sitt
arbete, något som även visade sig vara mycket viktigt i vår enkätstudie.
Organisationen menade att kompetensutveckling inte alltid behöver ske genom faktisk
utbildning utan även kan ske genom erfarenhetsutbyte mellan kollegor i det dagliga arbetet,
och merparten av sjuksköterskestudenterna i vår enkätstudie ansåg att ett utvecklande arbete
var viktigt. Vårdförbundet poängterade att det är viktigt med tid för reflektion och
återhämtning i det dagliga arbetet. Kompetensutveckling kan ske omedvetet under
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reflektionstid varpå det kan vara en god idé för organisationer att avsätta tid för daglig
reflektion kollegor emellan.

5.6 Balans mellan arbetsliv och privatliv
Gränslöst arbete innebär en organisering av arbete och arbetsvillkor på ett sätt som saknar
tydliga gränser gentemot privatlivet. Det innebär också att individen ständigt ska vara nåbar
(Eklöf, 2017). Många unga idag väntar med att bilda familj, vilket ofta beror på att de vill
hinna göra både karriär och ha roligt på fritiden (Parment, Dyhre & Lutz, 2017). Tid för vila
och återhämtning mellan arbetspass samt bra balans mellan arbetsliv och privatliv var de
faktorer som flest respondenter ansåg var mycket viktigt i valet av framtida arbetsgivare. Så
som bemanningssituationen i organisationen ser ut idag är det nödvändigt med både övertid
och dubbelpass enligt Vårdförbundet. Organisationen kräver inte att sjuksköterskorna ständigt
ska vara nåbara, men de kan ändå bli uppringda med frågan om de kan arbeta dubbelpass.
Med känslan av att chefen när som helst kan ringa under ledig tid kan det bli svårt för
sjuksköterskor att slappna av när de är lediga. De kan även bli beordrade till övertid vilket gör
att vilan och återhämtningen mellan arbetspassen blir kortare. De flesta människor är beredda
att arbeta övertid vid enstaka tillfällen, men när det blir en regelbunden företeelse kan det leda
till negativa konsekvenser i form av stress eller andra arbetsrelaterade sjukdomar, och Allvin
et al., (2014) menar att människor sällan är stresståliga över en lång tid.
Även tidigare forskning gjord av Jamieson, Kirk och Andrew (2013) visar att balans mellan
arbetsliv och privatliv är det som värderas högst av sjuksköterskestudenter. Noon, Blyton &
Morrell (2013) menar att fler och fler organisationer erbjuder flexibla arbetstider, men
påpekar även att det behöver finnas en organisationskultur som stödjer utnyttjandet av flexibla
arbetstider. Alvin et al., (2014) förklarar att tydliga gränser är nödvändigt för att kunna ha ett
fungerande socialt liv utanför arbetet.
Då det inte fungerar idag är det något organisationer bör lösa för att kunna säkra
kompetensförsörjningen på lång sikt. Denna tillfälliga lösning är inte hållbar då risken är stor
att befintlig personal bränns ut, och eftersom de egna medarbetarna är ambassadörer för
organisationen finns även risken att det blir ännu svårare att rekrytera nya medarbetare.
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6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION
6.1 Slutsatser
Slutsatserna inleds med att de tre frågeställningarna besvaras i tur och ordning som de följer
i inledningen. Därefter besvaras syftet med frågan vad organisationer kan göra för att bli mer
attraktiva som arbetsgivare.

6.1.1 Vilka av givna faktorer anses viktiga i nyutexaminerade
sjuksköterskors val av arbetsgivare?
Resultatet från enkätstudien visade att den största andelen sjuksköterskestudenter värderade
många av faktorerna som viktiga eller mycket viktiga. De faktorer som flest
sjuksköterskestudenter värderade som mycket viktiga var bra balans mellan arbetsliv och
privatliv samt tid för återhämtning mellan arbetspassen. Slutsatsen av denna studies resultat
pekar på att sjuksköterskestudenter idag värderar sin fritid högre än vad de värderar lön och
andra materiella belöningar. Samtidigt som gränsen mellan arbete och fritid inte behöver vara
helt klar då de flesta av sjuksköterskestudenterna även värderade en god social gemenskap
med kollegorna samt att känna sig uppskattad av kollegor högt. Det tyder på att studenter idag
vill att arbetsplatsen mer ska likna sociala sammanhang och andra arenor utanför
arbetsplatsen.
Andra faktorer som också värderades högt var ett utvecklande arbete samt att få använda sin
kompetens, vilket tyder på en vilja av självförverkligande. Sjuksköterskestudenter idag vill
inte bara utbilda sig och få ett arbete inom området, de vill även utvecklas inom området och
nå en självtillfredsställelse genom arbetet. Även att få tillräckligt med tid att utföra arbetet
värderades som mycket viktigt av en stor del sjuksköterskestudenter, något som tyder på att
de vill ha kontroll i det arbete de utför. Slutligen var lön en viktig faktor för
sjuksköterskestudenterna, samtidigt som organisationen förklarar att de inte kan konkurrera
med lön. Att höja lönerna skulle istället bara höja löneläget generellt och på så sätt inte hjälpa
organisationen i fråga.

6.1.2 Vad görs idag av organisationer för att attrahera nyutexaminerade
sjuksköterskor?
Vår studie visade att organisationen har börjat förnya sina strategier i sin strävan att få
nyutexaminerade sjuksköterskor att arbeta hos dem. Genom att visa sig på olika mässor,
anordna mingelträffar samt visa upp sig på skolorna når de ut till sjuksköterskestudenter och
kan skapa en mer personlig kontakt. De följer även med i den tekniska utvecklingen och
utnyttjar möjligheten att befinna sig i samma sociala sfär som dagens sjuksköterskestudenter.
Genom filmer som läggs ut på sociala medier där medarbetare medverkar skapas
ambassadörer och kontaktpersoner för blivande medarbetare.
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Enkätresultatet visade att endast en liten del av sjuksköterskestudenterna tyckte det var
mycket viktigt att organisationens varumärke uppfattades som positivt. Däremot arbetar
organisationen hårt för att varumärket ska uppfattas som positivt i kampen om arbetskraften.
För sjuksköterskor råder arbetstagarens marknad och organisationer behöver kunna erbjuda
andra fördelar än hög lön, samtidigt som organisationen vill att medarbetare ska bli
ambassadörer. Slutsatsen av denna frågeställning är att organisationen befinner sig på rätt
arenor och är synliga för sjuksköterskestudenter, men de behöver också locka med något mer.
I många fall är det svårt att höja lönerna till en nivå som är attraktiv.

6.1.3 Hur ska organisationer säkra kompetensförsörjningen av
sjuksköterskor i framtiden?
Som det framkommit i studien är balans mellan arbetsliv och privatliv viktigt eller mycket
viktigt för många sjuksköterskestudenter. Detta krav behöver organisationer möta för att säkra
kompetensförsörjningen. Det är inte hållbart att låta medarbetare arbeta dubbelpass samt
övertid för att komma till rätta med bemanningsproblemen. Då de inte kan kompensera med
en lönenivå som gör arbetsplatsen attraktiv behöver de framhäva andra fördelar och hitta
andra sätt att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Som studien visat är det inte bara en
balans mellan arbetsliv och privatliv som är viktigt för sjuksköterskestudenter utan även ett
utvecklande arbete. Genom att erbjuda tjänster där medarbetare får växa och utvecklas på ett
tillfredsställande sätt kan de bli attraktiva utan att lönen är marknadsledande. Något som
framkom i svaren från Vårdförbundet och även i enkätsvaren är att alla sjuksköterskestudenter
inte vill växa och utvecklas genom att bli chefer. Därför behöver organisationer erbjuda andra
utvecklingsmöjligheter och karriärvägar än att bli chef.

6.1.4 Vad kan organisationer göra för att bli mer attraktiva som arbetsgivare
för morgondagens sjuksköterskor?
Syftet med vår studie, att ta reda på vad organisationer kan göra för att bli mer attraktiva som
arbetsgivare för morgondagens sjuksköterskor, anser vi vara både materiella belöningar samt
utveckling i arbetet. Eftersom det har visat sig vara svårt att höja lönerna till en nivå som gör
en organisation attraktiv på arbetsmarknaden kan organisationer istället erbjuda individuella
förmåner eller förmåner som underlättar balans mellan arbetsliv och privatliv då detta var en
faktor som var viktig eller mycket viktig för sjuksköterskestudenterna. Förmånerna kan även
behöva individanpassas då alla inte har samma behov.
Idag är samhället mer individualiserat och dagens studenter är vana vid att få det som önskas
och inte bara nöja sig med det som erbjuds. För att bli mer attraktiva kan även ett bättre
friskvårdserbjudande erbjudas. Ett bättre friskvårdsbidrag behöver inte innebära ett högre
belopp att köpa gymkort eller annan träning för. Vi anser att det kan vara lika attraktivt om
organisationer istället kan erbjuda tid till träning. Tid till träning skulle även underlätta
balansen mellan arbetsliv och privatliv då medarbetare istället kan ägna sig åt familj, vänner,
hobbys eller andra aktiviteter som ger ett mervärde i livet.
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Eftersom studien visade att det inte bara är materiella belöningar som gör en arbetsgivare
attraktiv anser vi att organisationer behöver erbjuda utveckling i arbetslivet genom
exempelvis andra karriärvägar än de som leder till chefskap. Idag är den traditionella
karriärvägen uppåt i hierarkin, men för många av sjuksköterskestudenterna var den
möjligheten inte en viktig faktor i valet av arbetsgivare. Som det framkom i intervjun med
Vårdförbundet finns det andra utvecklingsmöjligheter så som att specialisera sig inom ett
område eller att erfarna sjuksköterskor blir mentorer till nyutexaminerade sjuksköterskor.

6.2 Slutdiskussion
Nedan följer en slutdiskussion där metodens betydelse, trovärdighet, teoretiska
utgångspunkter, etiskt och kritisk perspektiv, arbetsvetenskapligt bidrag, personliga
reflektioner samt förslag till fortsatt forskning diskuteras.

6.2.1 Metodens betydelse för resultatet
Vid utformning av en enkät är bearbetning viktigt innan enkäten lämnas ut. Frågorna behöver
gås igenom flera gånger gällande exempelvis relevans och formuleringar. Detta gjorde vi
själva upprepade gånger men även i samspråk med vår handledare. Trots det insåg vi efter
insamlat material att enkäten kunde gjorts annorlunda. Vi kunde ha grupperat några frågor
som vi ville studera lite extra, förslagsvis två och två eller tre och tre, där
sjuksköterskestudenterna hade behövt göra ett val av vilken faktor som är viktigast, så kallade
ipsativa frågor. Vi använde samma gradering på svarsalternativen genom hela enkäten,
normativa frågor, vilket gjorde det lätt för sjuksköterskestudenterna att svara att allt var
viktigt. Detta gjorde det även svårt för oss att bearbeta materialet, något som vi upptäckte
efter att insamlingen av empiri var avslutad. Vi testade enkäten på oberoende personer innan
vi lämnade ut den, men då var syftet att se om frågorna var lätta att förstå. Vi tror därför att
resultatet hade blivit annorlunda, och kanske även mer intressant om sjuksköterskestudenterna
på vissa frågor hade behövt göra val bland svarsalternativen. Då åldersspannet var litet och
den största andelen av sjuksköterskestudenterna var kvinnor hade vi svårt att göra
sambandsberäkningar på variablerna kön och ålder. För att kunna göra det hade vi behövt ett
större urval med fler sjuksköterskestudenter.
Under intervjuerna ställde vi följdfrågor när något svar för oss var oklart, men vi kunde även
ställt följdfrågor då respondenten kom in på ämnen som låg utanför vår intervjuguide.
Resultatet från enkätstudien visade att sjuksköterskestudenterna ansåg att balans mellan
arbetsliv och privatliv var en mycket viktig faktor. Det området kunde vi därför belyst mer i
intervjuerna med vår utvalda organisation. Några svar tolkade dessutom vi som författare lite
olika och de var svåra att reda ut i efterhand. För att undvika olika tolkningar kunde vi mailat
kompletterande frågor till våra respondenter men vi valde istället i avgränsningssyfte att lägga
fokus på annat i resultat- och analysdelen. Även om det var intressant så låg det utanför ramen
för vårt syfte. Som exempel var ingående detaljer i kompetensförsörjningsprocessen
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intressant, men för att behålla den röda tråden i uppsatsen valde vi bort den delen till förmån
för de teman som redovisas i resultatet.
Vi gjorde en kort kompletterande intervju med en avdelningschef från organisationen gällande
de frågor våra intervjupersoner från organisationens HR-avdelning inte kunde ge oss svar på.
I efterhand har vi insett att vi kunde genomfört en hel intervju med avdelningschefen, utefter
samma intervjuguide som till de två andra intervjupersonerna från organisationen. Det hade
varit intressant att jämföra informationen från HR-avdelningen med den från
avdelningschefen. Vi är också medvetna om att vi kunde valt en avdelningschef som ingen av
oss hade någon personlig relation till. Då vi enbart ville komplettera en intervju valde vi att
intervjua en chef som var lättillgänglig. Denna chef hade en av författarna dessutom en
personlig relation till. Vi tror dock inte att den relationen påverkade resultatet då det bara var
en liten del av frågorna från intervjuguiden hen besvarade.

6.2.2 Trovärdighet
Vi anser inte att ovanstående är något som påverkat validiteten och reliabiliteten för vår
studie. Vi har undersökt det vi skulle utefter syfte och frågeställningar, samt inhämtat relevant
data därefter. Vald metod anses neutral och kan användas vid liknande studier, även inom
andra organisationer och branscher. Av resultatet kan vi utläsa att många av de givna
faktorerna värderas högt, men några ipsativa frågor hade kunnat ge oss en annan aspekt på
resultatet.

6.2.3 Teoretiska utgångspunkter
Då vi har en abduktiv forskningsansats har vi ändrat i teorin efter att undersökningen var
genomförd. Vi skrev först en teoretisk referensram utefter det vi trodde skulle vara relevant
för vår studie, men efter att ha sammanställt resultatet av empirin insåg vi att vissa delar i
referensramen var irrelevanta, samtidigt som andra delar saknades. Detta korrigerades då så
att teorin blev relevant för studien, resultatet och analysen. Vi hade exempelvis behandlat
ämnen som fysisk arbetsmiljö och kompetensförsörjningsprocessen i referensramen till en
början, men utelämnade det till fördel för Maslows behovstrappa, gränslöst arbete, balans i
livet och en utveckling av ledarskapet, då det framkom att detta var viktiga områden som vi
ville belysa i resultatet. Vi kan genom vår studie och vårt resultat även bekräfta både Åteg,
Hedlund och Ponténs (2004) modell över attraktivt arbete, samt Karasek och Theorells (1990)
modell över krav, kontroll och socialt stöd. Vår studie visar dock att Karasek och Theorells
(1990) modell kan behöva utvecklas något.

6.2.4 Etiskt och kritiskt perspektiv
Idag befinner sig sjuksköterskor i en maktposition på arbetsmarknaden, de kan i stor
utsträckning välja arbetsgivare. Detta beror på att det idag är brist på sjuksköterskor hos
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många arbetsgivare och många organisationer anpassar sig efter sjuksköterskornas önskemål i
möjligaste mån, för att behålla och vinna arbetskraft.
Vi är till viss del kritiska till Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell. Den är
fortfarande aktuell men togs fram i en tid då arbetet på många sätt var annorlunda mot idag.
Många till synes enkla, monotona arbetsuppgifter har idag bytts ut mot arbeten där det mesta
bygger på den tekniska utvecklingen i olika former, samtidigt som fysiskt arbete blir allt mer
sällsynt, till fördel för administrativa uppgifter. Krav- och kontrollmodellen kompletterades
med en dimension, socialt stöd, men vi anser att modellen idag kan behöva uppdateras och
utvecklas ytterligare. Vår studie visar att olika former av socialt stöd värderas olika, då social
gemenskap med kollegor värderas högre än återkoppling från närmsta chef. Även kontroll
värderas olika. Kontroll i arbetet, exempelvis tillräckligt med tid att utföra en arbetsuppgift,
värderas högre än kontroll över arbetet, exempelvis dina arbetsuppgifter.
Åteg, Hedlund och Ponténs (2004) modell är utformad utifrån ett arbetstagarperspektiv.
Modellen bygger på intervjuer med anställda inom flera olika mindre tillverkningsföretag i
Dalarna. Då vårt syfte med studien var att ta reda på vad organisationer behöver göra för att
bli mer attraktiva för nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg vi att modellen var en bra
utgångspunkt för vår studie. Viss kritik kan dock riktas till urvalet som är begränsat till
mindre tillverkningsföretag i Dalarna, då det kunde gjorts på företag inom ett större
geografiskt område för att öka generaliserbarheten.

6.2.5 Arbetsvetenskapligt bidrag
Arbetsgivare och chefer bör se över sina belöningssystem och karriärvägar, de organisationer
som inte kan konkurrera med ingångslön kan förslagsvis istället konkurrera med utvecklande
arbetsuppgifter, karriärvägar eller förmåner. Karriärvägar anser vi inte behöver vara synonymt
med vertikalt avancemang utan kan istället innebära utveckling och ansvar. Arbetsgivare
behöver lära känna sina medarbetare, vilka som strävar efter hierarkisk klättring samt vilka
som inte gör det. För cheferna är det viktigt att känna sina medarbetare ur
återkopplingssynpunkt, några vill ha ständig återkoppling, andra inte. Även förmåner är
individuellt och dessa behöver om möjligt kunna anpassas efter medarbetarnas önskemål.

6.2.6 Personliga reflektioner
Något vi blev lite förvånade över efter denna undersökning var friskvårdsbidragets betydelse.
Hälften av sjuksköterskestudenterna i vår enkätstudie ansåg nämligen inte att det var så
viktigt. I dagens träningsfixerade samhälle, där ett gymkort nästan har blivit lika självklart
som ett körkort, och där träningskläder anses ”trendigt” även utanför träningen undrar vi
varför friskvårdsbidraget inte var viktigare. Om det är viktigt eller inte kan bero på bidragets
storlek. Ett friskvårdsbidrag på exempelvis 600 kronor kan spela mindre roll. Hade det
däremot varit ett belopp motsvarande ett årskort på gymmet hade det kanske upplevts som
viktigare? Alla gillar dock inte att träna, oavsett samhällets fixering. Det är inte heller alla
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som föredrar att träna på gym eller annan träning som kräver medlemskap. Det behöver inte
heller vara en summa pengar, det kan exempelvis vara en betald motionstimme, vilket innebär
att personen får gå hem en timme tidigare för att på olika sätt bedriva friskvård, med
bibehållen lön.
Attraktiva förmåner kan underlätta bemanningssituationen men vi vill poängtera att det inte
löser grundproblemet. Förmåner som exempelvis städhjälp eller barnpassning kan underlätta
för en medarbetare och ge hen lite mer fritid, ett bidrag till en bra balans mellan arbetsliv och
privatliv. Dock är det ofta dubbelpassen som rubbar den balansen, något som har sin grund i
organisatoriska förutsättningar. Dessa förutsättningar förändras inte med hjälp av förmåner.

6.2.7 Förslag på fortsatt forskning
Vårt förslag på fortsatt forskning har vuxit fram under arbetets gång och vi hade tyckt det
varit intressant att då undersöka mer ingående vilka förmåner som är mest attraktiva, dels för
sjuksköterskor men även på arbetsmarknaden generellt. Framför allt är det relevant och
intressant för de branscher där arbetstagarens marknad råder, där organisationer kämpar för att
vinna kampen om arbetskraften. Vilka förmåner ses som attraktiva och lockar studenter samt
annan arbetskraft? Vad kan erbjudas istället för en hög lön? Ytterligare ett förslag är att
undersöka varför många sjuksköterskor väljer att byta tjänst och arbeta med något helt annat,
vilka faktorer som påverkar det beslutet.
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BILAGA 1 – ENKÄT

Kön:

Kvinna

Man

Födelseår:________

Följande faktorer kan vara viktiga vid val av arbetsplats. Hur viktiga är följande faktorer för
dig vid val av arbetsgivare? Vänligen ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig vid
varje fråga.

ATTRAKTIVA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Hur viktiga är följande faktorer:
Inte viktigt

Mycket viktigt

Lönenivån i organisationen

1

2

3

4

5

6

De förmåner som erbjuds

1

2

3

4

5

6

Om det finns friskvårdsbidrag

1

2

3

4

5

6

Att din prestation i arbetet påverkar löneutveckling 1

2

3

4

5

6

Din möjlighet att påverka schemaläggning

1

2

3

4

5

6

Anställningstrygghet

1

2

3

4

5

6

Fysisk arbetsmiljö

1

2

3

4

5

6

Arbetsplatsens geografiska placering

1

2

3

4

5

6

God social gemenskap med kollegor

1

2

3

4

5

6

Engagerande ledarskap

1

2

3

4

5

6

Få info om vad som sker inom organisationen

1

2

3

4

5

6

Organisationens varumärke uppfattas som positivt

1

2

3

4

5

6

ATTRAKTIVT ARBETSINNEHÅLL
Hur viktiga är följande faktorer:
Inte viktigt

Mycket viktigt

Din möjlighet att påverka arbetsuppgifterna

1

2

3

4

5

6

Din möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras

1

2

3

4

5

6

Att du får tillräckligt med tid för att utföra arbetet

1

2

3

4

5

6

Möjlighet till variation i arbetsuppgifter

1

2

3

4

5

6

Möjlighet att ta egna initiativ

1

2

3

4

5

6

Möjlighet att ta ansvar

1

2

3

4

5

6

Tid för vila och återhämtning mellan arbetspass

1

2

3

4

5

6

Bra balans mellan arbetsliv och privatliv

1

2

3

4

5

6

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE
Hur viktiga är följande faktorer:
Inte viktigt

Mycket viktigt

Möjlighet att lära sig nya saker

1

2

3

4

5

6

Arbetet är utvecklande

1

2

3

4

5

6

Möjlighet att använda din kompetens

1

2

3

4

5

6

Möjlighet att avancera till högre befattningar

1

2

3

4

5

6

Din närmaste chef ger återkoppling

1

2

3

4

5

6

Du känner dig uppskattad av dina kollegor

1

2

3

4

5

6

Du får internutbildning som du kan behöva

1

2

3

4

5

6

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE: HR-AVDELNING

Inledande frågor om respondenten
Vad är din befattning?
Hur länge har du arbetat inom organisationen?

Inledande frågor om organisationen
Beskriv organisationen och organisationsstruktur.
Finns det några styrdokument/policys för Employer Branding (eller attraktiv arbetsgivare)?
Vad står det i den, hur jobbar ni med den?
Om inte, är det någonting ni behöver? Och i så fall varför?
Vad är en attraktiv arbetsgivare för er?
Vilka möjligheter har organisationen att vara en attraktiv arbetsgivare?
Vilka hinder föreligger för att vara en attraktiv arbetsgivare?
Hur arbetar organisationen konkret för att vara en attraktiv arbetsgivare?
Hur arbetar organisationen med kompetensförsörjning av sjuksköterskor?
På kort sikt?
På lång sikt?
Hur arbetar organisationen för att stärka organisationens varumärke och på så vis bli en mer
attraktiv arbetsgivare?

Attraktiva arbetsförhållanden
Hur ligger organisationen lönemässigt jämfört med andra arbetsgivare?
Vad erbjuder organisationen för förmåner till de anställda?
Har de anställda möjlighet att påverka schemaläggningen?
Hur ser fördelningen ut mellan tillsvidare-, vikariats- och visstidsanställningar bland
sjuksköterskor?
Har cheferna i organisationen möjlighet att sätta sin egen prägel på ledarskapet?
Vad söker organisationen hos en blivande chef?
Vad erbjuder organisationen för utbildning till chefer?

Attraktivt arbetsinnehåll
Hur delaktiga är sjuksköterskorna i planeringen av arbetet?
Hur stor variation är det i sjuksköterskornas arbetsuppgifter?
Hur mycket eget ansvar och handlingsutrymme har sjuksköterskorna?

Arbetstillfredsställelse
Hur är möjligheterna för sjuksköterskor att göra karriär inom organisationen? Avancera till en
högre befattning?
Hur arbetar organisationen med kompetensutveckling för sjuksköterskor?
Erbjuds sjuksköterskorna internutbildning?

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE: VÅRDFÖRBUNDET

Inledande frågor om respondenten
Vad är din befattning?
Hur länge har du arbetat inom organisationen?

Inledande frågor om organisationen
Vad är en attraktiv arbetsgivare för er (Vårdförbundet)?
Ser Vårdförbundet organisationen som en attraktiv arbetsgivare?

Attraktiva arbetsförhållanden
Känner du till vilka förmåner som erbjuds? Anser du att det är de förmåner som efterfrågas?
Hur ligger organisationen lönemässigt jämfört med andra arbetsgivare?
Har de anställda möjlighet att påverka schemaläggningen?
Har cheferna i organisationen möjlighet att sätta sin egen prägel på ledarskapet?
Vad söker organisationen hos en blivande chef?

Attraktivt arbetsinnehåll
Hur delaktiga är sjuksköterskorna i planeringen av arbetet?
Hur stor variation är det i sjuksköterskornas arbetsuppgifter?
Hur mycket eget ansvar och handlingsutrymme har sjuksköterskorna?

Arbetstillfredsställelse
Hur är möjligheterna för sjuksköterskor att göra karriär inom organisationen? Avancera till en
högre befattning?
Hur arbetar organisationen med kompetensutveckling för sjuksköterskor?
Erbjuds sjuksköterskorna internutbildning?

BILAGA 4 – SAMMANSTÄLLNING ENKÄTRESULTAT

ATTRAKTIVA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Lönenivån i organisationen
De förmåner som erbjuds
Om det finns friskvårdsbidrag
Att din prestation i arbetet påverkar löneutvecklingen
Din möjlighet att påverka schemaläggning
Anställningstrygghet
Fysisk arbetsmiljö
Arbetsplatsens geografiska placering
God social gemenskap med kollegor
Engagerande ledarskap
Få information om vad som sker inom organisationen
Organisationens varumärke uppfattas som positivt

Inte
Lite
viktigt viktigt
4,1 % 11,5 %
15,6 % 27,1 %
20,8 % 31,3 %
6,2 % 11,5 %
3,1 % 10,4 %
2,1 % 12,5 %
4,1 % 11,5 %
20,8 % 28,1 %
1,0 %
7,3 %
2,1 % 10,4 %
7,3 % 14,6 %
13,5 % 20,8 %

Viktigt
41,7 %
33,3 %
28,1 %
32,3 %
52,1 %
28,1 %
37,5 %
29,2 %
14,6 %
30,2 %
40,6 %
31,3 %

Mycket
viktigt
42,7 %
24,0 %
19,8 %
50,0 %
34,4 %
57,3 %
46,9 %
21,9 %
77,1 %
57,3 %
37,5 %
34,4 %

ATTRAKTIVT ARBETSINNEHÅLL
Din möjlighet att påverka arbetsuppgifterna
Din möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras
Att du får tillräckligt med tid för att utföra arbetet
Möjlighet till variation i arbetsuppgifter
Möjlighet att ta egna initiativ
Möjlighet att ta ansvar
Tid för vila och återhämtning mellan arbetspass
Bra balans mellan arbetsliv och privatliv

Inte
Lite
viktigt viktigt
3,1 % 18,8 %
2,1 % 15,6 %
1,0 %
2,1 %
5,1 % 16,7 %
0,0 % 16,7 %
2,1 % 12,5 %
1,0 %
5,2 %
0,0 %
2,0 %

Viktigt
52,1 %
43,8 %
22,9 %
43,8 %
37,5 %
34,4 %
14,6 %
18,8 %

Mycket
viktigt
26,0 %
38,5 %
74,0 %
34,4 %
45,8 %
51,0 %
79,2 %
79,2 %

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE
Möjlighet att lära sig nya saker
Arbetet är utvecklande
Möjlighet att använda din kompetens
Möjlighet att avancera till högre befattningar
Din närmaste chef ger återkoppling
Du känner dig uppskattad av dina kollegor
Du får internutbildning som du kan behöva

Inte
Lite
viktigt viktigt
0,0 %
6,3 %
0,0 %
5,2 %
0,0 %
4,1 %
9,4 % 20,8 %
2,1 % 15,6 %
1,0 %
4,2 %
2,1 %
5,2 %

Viktigt
30,2 %
25,0 %
24,0 %
29,2 %
35,4 %
21,9 %
29,2 %

Mycket
viktigt
63,5 %
69,8 %
71,9 %
40,6 %
46,9 %
72,9 %
63,5 %
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