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 II 

Sammanfattning 
 

Motivation i arbetssituationer kan beskrivas som drivkraften bakom individers sätt att verka 

när det kommer till sitt arbete. Medarbetarens motivation är således grundläggande för att 

uppnå de resultat som organisationen strävar efter. Motivationsarbete inom organisationer 

härstammar ofta från hur ledningen arbetar med dessa frågor. Ledarskap utgör en betydande 

roll i verksamheter när det kommer till visioner, skapa nätverk och relationer. Tidigare 

forskning betonar vikten av att som ledare stödja medarbetare i sitt arbete. Dels för att 

motivera dem men även för att skapa en sammanhållning inom organisationen. 

 

Studiens fokuserar på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Organisationen följer en 

hierarkisk organisationsform där beslutsleden inom organisationen är tydliga. Som en följd av 

att Norrlands Universitetssjukhus i viss mån verkar i en föränderlig miljö, gällande bland 

annat politiska förändringar samt begränsade resurser kan detta leda till intressekonflikter och 

stressbelagda situationer. Något som påverkar sjuksköterskorna i sitt arbete genom att de inte 

har begränsad bestämmanderätt vilket visar sig genom begränsningar gällande löneutveckling 

samt möjligheter till ledighet och kompetensutveckling. 

 

Med hjälp av teorier om ledarskap och motivation vill författarna söka svar på: ”Hur kan 

motivationsfaktorer användas bland sjuksköterskor på sjukhus för att bidra till en bättre 

arbetsmiljö?”. För att finna svar på frågan har författarna till studien intervjuat sjuksköterskor 

för att se hur motivationsfaktorer används bland respondenterna för att bidra till en bättre 

arbetsmiljö. Samtidigt vill författarna bidra med implikationer till hur ledningen kan arbeta 

med motivation bland sjuksköterskorna. Dels för att förbättra arbetsmiljön men även för att 

minimera risker för konflikter och andra påfrestningar som kan påverka sjuksköterskornas 

arbetssituation negativt. 

 

Genom att se tillbaka på problemformuleringen och sammankoppla den med resultatet av 

studien, blir kontentan att: ledningen mer aktivt måste arbeta med kompetensutveckling bland 

sjuksköterskorna, arbeta för att organisationen ska bli än mer decentraliserad så att beslut kan 

tas närmare verksamheten. Vidare måste sjuksköterskor på Norrlands Universitetssjukhus få 

empowerment från ledningen samtidigt som det naturligt ska innebära högre ersättning i 

någon form. Ett annat viktigt resultat av studien är att motivationen skulle öka om 

sjuksköterskorna fick en större möjlighet att ta ut inarbetad tid i ledighet. Alla dessa 

förändringar skulle enligt författarna leda till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna och 

Norrlands Universitetssjukhus skulle ha större konkurrenskraft i framtiden som arbetsgivare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III 

Förord 
 

Författarna vill börja med att rikta ett stort tack till de personer som varit med och bidragit 

med viktig information och intresseväckande synpunkter till studien. Framförallt vill 

författarna tacka respondenterna som frivilligt ställt upp och avsatt tid för delta i intervjuer. 

 

Karl-Johan Bonnedahl som varit handledare till uppsatsen vill författarna också rikta ett tack 

till, när han har bidragit med konstruktiva synpunkter till studien. 

 

Slutligen vill författarna tacka de personer som varit motiverande under studiens gång genom 

att ha stöttat, bidragit med idéer och haft tilltro. 

 

Förhoppningen med detta examensarbete är att det skall komma till gagn för ledningen inom 

offentliga sjukhus och även för andra som är intresserade av motivation bland sjuksköterskor. 

 

 

Umeå, 30 Maj 2011 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det aktuella problemområdet och hur motivation 

tolkas och upplevs från ett medarbetarperspektiv. Det leder vidare till problemformulering 

samt syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar samt definitioner. 

 

Motivation finns idag i de flesta sammanhang, vare sig det handlar om arbete, skola, fritid 

eller familj. Motivation kan beskrivas som drivkraften bakom individers sätt att verka när det 

kommer till arbete inom en organisation. Medarbetarens motivation är således grundläggande 

när det kommer till vilken mängd energi som läggs på arbetsprestation, samt avgörande för 

under vilka förhållanden samt hur länge prestationen upprätthålls. (Kahlke, & Schmidt, 

2008:256) Vidare kan det hävdas att motivationsfaktorer är grundläggande för individer när 

det kommer till välmående i livet, både privat och på arbetet.  

 

Optimism, mål och visioner är något som det kan arbetas med dagligen inom en organisation 

för att stimulera medarbetarnas motivation. Även relationer och gruppsammanhållning är 

faktorer som medverkar till motivation på arbetsplatsen. (Gordon, 2010:7-8) Motivation är en 

viktig faktor för att individer ska kunna nå sina och organisationens mål. Hinder som kan 

finnas vid förverkligande av mål är viktiga att uppmärksamma för att kunna arbeta med 

motivation inom organisationen på ett tillfredsställande sätt. (Angelöw, 1991:87-88) 

 

Beroende på hur organisationers finansiering är uppbyggd varierar möjligheterna till att 

erbjuda medarbetare motivationsfaktorer som är kopplade till ekonomisk ersättning. 

(Schepers, et al., 2005:192-193) Sjukhus inom landstingen i Sverige finansieras av 

skattepengar medan den privata sektorn finansieras av privata aktörer där finansieringen är 

mer varierande. Den privata sektorn kan i större utsträckning arbeta med motivationsfaktorer 

som är finansiellt kopplade som en följd av hur sektorn är finansierad. Det eftersom 

aktieägare kan bidra med finansiella resurser inom privata organisationer på ett annat vis än 

hur det fungerar inom landstinget (Ekonomifakta, 2011). Som en följd av de olika 

organisationsstrukturerna inom privat och offentlig sektor, kan det hävdas att beslut enklare 

kan tas inom den privata sektorn, vilket är fördelaktigt för en organisation. (Fard, Rostamy, & 

Taghiloo, 2009:50)  

 

Förutom ekonomisk ersättning som motivationsfaktor finns det många andra 

motivationsfaktorer. Socialstimulans beskriver i hur hög grad en människa får energi av 

kontakt med andra människor. Bland människor som motiveras av socialstimulans finns det 

ofta ett positivt samband till arbeten där umgänge och social interaktion är en stor del av det 

dagliga arbetet.(Kahlke, & Schmidt, 2008:207) Kollegor, arbetsuppgifter samt i vilken 

utsträckning som medarbetarna trivs på arbete är andra faktorer som kan härledas till 

motivation med ursprung från socialstimulans. (Schepers, et al., 2005:200-201) Det finns flera 

strategier när det kommer till motivation och hur dessa ska hanteras på en arbetsplats, 

exempelvis när det kommer till relationer, sammanhållning och gemensamma mål. (Gordon, 

2010:8) 
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1.1 Problembakgrund 
Den svenska sjukvården är och har under en längre tid varit något som vi svenskar tar för 

givet. Vår svenska sjukvård har internationellt sett goda resultat, låga kostnader samt korta 

vårdtider (Tidningarnas Telegrambyrå i Svenska dagbladet, 2011). Av de totalt sysselsatta 

människorna i Sverige är det sju procent som arbetar inom sjukvården. Per tusen invånare i 

vårt avlånga land finns det 8,8 sjuksköterskor. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005:3) 

Sjuksköterskor lyfts ofta fram som en yrkesgrupp med låg rörlighet som en följd av att det 

finns få alternativa arbetsgivare inom sjuksköterskeyrket. (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2005:5) 

 

Sjukvården idag är en bransch i rörelse, som öppnats upp mer för privata aktörer. Det bidrar i 

sin tur till att sjuksköterskor, och andra inom vårdsektorn, har större möjligheter till rörlighet 

inom sitt yrkesområde. Vilket vidare kan resultera i problem för landstinget som arbetsgivare 

eftersom en möjlig konkurrenssituation om arbetstagare kan uppstå. (Fard, Rostamy, & 

Taghiloo, 2009:51) 

 

Joshua-Amadi beskriver i sin artikel att de avgörande motivationsfaktorerna för 

sjuksköterskor kan beskrivas som högre lön eller möjlighet till övertidsersättning. Vilket 

innebär att sjukhus och andra vårdinrättningar måste vara beredda på att betala för att behålla 

samt attrahera kompetenta och motiverade sjuksköterskor. (Joshua-Amadi, 2002:20) Dock 

visar statistik i Sverige på att de senaste årens löneutveckling för sjuksköterskor är låg 

(Lönestatistik, 2011). Vidare visade en undersökning att år 2008 tjänade en privatanställd 

sjuksköterska i snitt mellan 2600 till 4200 kronor mer i månaden än sjuksköterskor inom den 

offentliga sjukvården. (Vårdföretagarna, 2010) Något som talar för att landstinget kan stöta på 

problem i framtiden när det kommer till att knyta sig an duktiga och motiverade 

sjuksköterskor.  

 

Trots den låga löneutvecklingen finns det ett växande intresse för sjuksköterskeutbildningen i 

Sverige (Vårdförbundet, 2010). Blivande studenter till sjuksköterskeutbildningen uppger att 

de känner sig attraherad av yrket främst genom utmaningarna samt den mänskliga kontakten 

som är ett naturligt inslag i arbetet. De redan färdigutbildade sjuksköterskorna uppger att de i 

huvudsak värderar deras möjlighet till avancemang på lönestegen. (Vårdförbundet. 2010) 

Enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort bland 

nyutexaminerande sjuksköterskor, visar den på att ungefär hälften av dessa skulle utbilda sig 

till sjuksköterskor igen om de skulle välja om utbildning idag. Argumentationen för detta är 

att arbetet är stimulerande, utmanande samt att de gillar sitt arbete. Dock finns även aspekter 

som anses vara mindre motiverande såsom lön, arbetsvillkor och stress. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2010:21-22) 

 

När det kommer till motivationsfaktorer för sjuksköterskor finns det olika faktorer som spelar 

in. Sjukvårdens stressfyllda arbetssituation kan ses som ett problem, som kan leda till att 

personalen har svårt att släppa arbetet när de kommer hem. Något som i sin tur kan skapa en 

undermedveten stress hos sjuksköterskorna. (Joshua-Amadi, 2002:18) I Sverige kan idag 

arbetssituationen för vårdpersonal knappats beskrivas som fulländad när det kommer till 

arbetsmiljö och stressbelastning. Dock å andra sidan, vilken arbetsplats kan stoltsera med det?  
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En undersökning gjord via Jobbhälsobarometern i Sverige 2009 visar att vårdanställda inom 

den privata sektorn i relation till sina kollegor inom den offentliga sektorn upplever en bättre 

arbetssituation, när det kommer till den fysiska arbetsmiljön, lön och ledningens 

utvecklingsförmåga. (Suntliv, 2011) En annan indikation på att arbetssituationen är bättre 

bland de privata arbetsgivarna är att antalet sjukskrivna är väsentligt lägre. (Vårdföretagarna. 

2010). Det går att visa att den offentliga sektorn till viss mån ligger efter när det kommer till 

nöjda medarbetare inom sjukvården (Suntliv, 2011). Dock är det svårt att göra en jämförelse 

mellan den privata och offentliga sjukvården när det kommer till motivation bland 

medarbetare. Det som en följd av att det finns väsentliga skillnader, såsom storlek på 

organisationerna, antalet anställda och ledningens förmåga att arbeta med medarbetarna etc. 

På grund av ovanstående fakta blir det därför intressant att studera hur motivation kan arbetas 

med inom sjukhus i landsting, i det här fallet Norrlands Universitetssjukhus. Det finns en 

medvetenhet kring att motivationsfrågor är aktuellt inom fler sjukhus samt även andra 

organisationer inom den offentliga sektorn. Förhoppningen är att studien ska komma till gagn 

för fler sjukhus än just Norrlands Universitetssjukhus som en följd av liknande storlek samt 

organisationsstruktur. Samtidigt menar författarna att det kan finnas en svårighet att applicera 

studien på andra stora organisationer inom den offentliga sektorn även om organisationerna 

finansieras på samma sätt, eftersom arbetssättet och arbetets natur skiljer sig åt mellan olika 

typer av organisationer inom den offentliga sektorn samt i allmänhet.  

 

Västerbottens Kuriren har under de första månaderna av 2011 publicerat en artikelserie som 

belyser interna problem som finns när det kommer till medarbetares arbetssituation inom 

Norrlands Universitetssjukhus. Schemaläggning, stress och löneläge är frågor som varit 

aktuella. (Engström, M., 2011) Det har bidragit till författarnas intresse av att studera 

möjligheterna till motivation bland sjuksköterskor inom Norrlands Universitetssjukhus.  

 

Författarna har studerat det aktuella studieområdet när det kommer till forskning och teorier 

som behandlar ledarskap och motivation. Jobberikande är en strategi som kan användas för 

att motivera sina medarbetare, genom att bland annat tillgodose variation i arbetet. (Grote., 

1972:439-440) För att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö samt välmående personal, trots 

komplex och stressig miljö, är empowerment något som blivit uppmärksammat inom 

sjukvården. För att minimera stress med ambition att skapa en bättre och dynamisk 

arbetsmiljö, kan det i vissa fall vara önskvärt att implementera empowerment. (Spence 

Laschinger, H., & Finegan, 2005:439-440) Vidare är arbetstillfredsställelse en strategi för att 

få motiverade medarbetare, genom frihet under ansvar kopplat till belöning. (Spence 

Laschinger, & Finegan, 2005:446) Dessa exempel handlar om konkreta motivationsstrategier 

som går att arbeta med inom organisationer. Studiens fokus ligger i att skapa en uppfattning 

om hur ledningen inom Norrlands Universitetssjukhus kan arbeta med motivation bland 

sjuksköterskor. Undersöka vilka strategier som är att föredra och hur dessa skulle kunna 

användas i verkligheten. Teoriutbudet inom motivation är stort och sträcker sig från individ 

till organisationsnivå, studien kommer att beröra teorier inom de olika nivåerna. Det som en 

följd av att studien fokuserar på hur motivationsfaktorer kan användas för att bidra till en 

bättre arbetsmiljö. Studien utgår från sjuksköterskornas perspektiv med en strävan att kunna 

ge implikationer till ledningen.  
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Den forskning som tagits upp i problembakgrunden tyder på att sjuksköterskor som arbetar 

inom den offentliga vården inte är tillfreds med sin arbetssituation i samma utsträckning som 

sina kollegor inom den privata vården, varför sjuksköterskor på Norrlands Universitetssjukhus 

kommer att intervjuas om ämnet. Norrlands Universitetssjukhus är en stor organisation inom 

den offentliga sektorn som är verksam inom specialistvård till skillnad från vårdcentraler, som 

verkar inom primärvård och av natur är mindre organisationer. Fokus ligger därmed på en stor 

organisation inom landstinget varför vårdcentraler och andra organisationer inom den 

offentliga sektorn inte kommer att beröras i studien. Författarna har inte som avsikt att studien 

ska fungera som ett underlag inom studieämnet för alla typer av organisationer utan fokuserar 

främst på sjukhus inom den offentliga sektorn. Förhoppningen med studien är att ge upphov 

till en diskussion om ämnet samt belysa det aktuella problemet, för att ge implikationer till 

hur studieämnet kan hanteras.  

 

1.2 Problemformulering 
Problembakgrunden mynnar ut i följande problemformulering: 

 

Hur kan motivationsfaktorer användas bland sjuksköterskor 

på sjukhus för att bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur motivationsfrågor kan bidra till en bättre arbetsmiljö 

för sjuksköterskor, på Norrlands Universitetssjukhus. Författarna vill ge implikationer till hur 

ledningen kan arbeta med motivation för att bidra till en bättre arbetsmiljö från 

sjuksköterskornas perspektiv. Syftet leder vidare in på studiens resultat vilken 

förhoppningsvis kan användas av sjukhus även inom andra landsting, när det är sannolikt att 

stress och begränsade resurser kan ses som ett dagligt inslag inom sjukhus.  
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1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att genomföras inom offentlig sjukvård vilket innebär en avgränsning 

gentemot den privata sektorn. Författarna har valt att genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor anställda vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Genom att genomföra 

studien på Norrlands Universitetssjukhus innebär det en avgränsning gentemot den privata 

sektorn och vårdcentraler samt även institutioner i övriga landet. Studien har inte som mål att 

vara generaliserbart varför avgränsningarna inte ska påverka studien negativt.  

 

1.5 Definitioner 
 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö i studien kommer att beskriva hur arbetet är organiserat, trivsel samt hur 

sjuksköterskor ser och uppfattar påtagliga och opåtagliga motivationsfaktorer i sitt arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Med påtagliga motivationsfaktorer menas främst lön, ledighet och 

den fysiska arbetsmiljön. Medan opåtagliga motivationsfaktorer är mer av hänsyn till sociala 

och psykologiska faktorer. Författarna kommer i studien att studera respondenternas 

arbetsmiljö med arbetstillfredsställelse. 

 

Avdelning 

Inom Norrlands Universitetssjukhus finns det fyra stycken verksamhetsområden. Inom dessa 

verksamhetsområden finns det ett antal olika kliniker, och under dessa finns det olika 

avdelningar. (D. Strömberg, personlig kommunikation, 18 april 2011) Studien kommer att 

utgå från ett antal av dessa avdelningar. 

 

Empowerment 

Empowerment kan beskrivas som motivationskomponent där kompetens, självbestämmande, 

inflytande samt meningsfullhet ingår. Medarbetare har möjlighet till att fatta egna beslut 

samtidigt som de hålls ansvariga dessa. (Business Dictionary, 2011) Författarna väljer att 

behålla det engelska ordet empowerment i stor utsträckning när det inte återfunnits något bra 

motsvarande svenskt ord. Dock vid intervjutillfällena har respondenterna blivit tillfrågade om 

ansvar. Författarna anser att ansvar är en bra vardaglig tolkning av empowerment när ordet 

empowerment inte är vidare känt i det svenska vardagliga språket. 

 

Ledarskap 

Ledarskap är att kommunicera organisationens vision till medarbetarna samtidigt som 

information och metoder delges för att nå visionen. (Business Dictionary, 2011) I studien har 

författarna valt att kategorisera den formella ledningen i två olika typer. Varav den första är 

sjuksköterskornas närmaste ledning, vilka är sektionsledare, avdelningschef inom 

avdelningarna samt verksamhetschef som är chef över kliniker där avdelningarna ingår. Den 

andra formella ledningen innefattar den övre ledningen, vilka är 

verksamhetsområdescheferna, landstingsdirektören och de folkvalda lokala 

landstingspolitikerna. (J. Olsson, personlig kommunikation, våren 2011) (Se vidare figur 6, 

5.1 Författarnas syn på den empiriska framställningen)  

 

Motivation 

Motivation är de faktorer som väcker, formar och riktar en individs beteenden gentemot olika 

mål. (Nationalencyklopedin, 2011) 
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2. Teoretisk metod 
I det här kapitlet presenteras de vetenskapliga utgångspunkterna för studien. Dessa är 

ämnesval, val av verksamhet, förförståelse, val av verksamhet, kunskapssyn, angreppssätt, val 

av teori samt källkritik av teoretiskt material. 

 

2.1 Ämnesval 
Val av ämne för studien föll sig naturligt för författarna. Det som en följd av författarnas 

närmiljö månaderna innan studien tog sin början. Dels via media har författarna tagit del av 

information som väckt intresse kring att studera hur arbetssituationen ser ut för sjuksköterskor 

inom Norrlands Universitetssjukhus. Samt att författarna har haft privata anledningar till att 

spendera tid på sjukhuset. Varför intresse för sjuksköterskorna väcktes och hur dessa ska 

behandlas för att uppnå en bra arbetsmiljö samtidigt som arbetet blir väl utfört. Sjukvården är, 

som tidigare beskriven, en bransch i förändring med nya aktörer på marknaden. Av den 

anledningen ser författarna ett behov av att skapa en förståelse för sjuksköterskors syn och 

uppfattning av motivation på sin arbetsplats. Studien kommer även att beröra ledarskap, i 

syfte att skapa en förståelse om hur ledningen kan arbeta med motivation bland 

sjuksköterskor.  

2.2 Val av verksamhet 
Studien är som tidigare skrivit avgränsad till Norrlands Universitetssjukhus som verkar inom 

ramen för den offentliga vården. Som en följd av bostads, studie och arbetsort blev det 

aktuellt att genomföra studien i Umeå för att ha möjlighet att nyttja tiden på ett effektivt sätt 

men även den senaste tidens uppmärksamhet i media för arbetsmiljön på Norrlands 

Universitetssjukhus har inverkat på valet av studieobjekt. Författarna är sedan tidigare 

intresserade av vården och dess verksamhet varför den offentliga vården blev aktuell. Intresset 

blev inte svalare när den lokala pressen under studietiden har haft en artikelserie om den inte 

helt tillfredsställda arbetssituationen för sjuksköterskor på Norrlands Universitetssjukhus. 

Sjukhuset blev aktuellt framför vårdcentraler i den offentliga vården som en följd av att dess 

komplexa ledningsstruktur väcker intresse. Avdelningarna inom sjukhuset bildar sina egna 

små organisationer inom den stora organisationen. Varför övergripande strukturell planering 

kan vara svårare att hantera än vid tillexempel vårdcentraler som av natur är mindre 

organisationer. Därför har Norrlands Universitetssjukhus storlek en viss betydelse för studien 

som en följd av intresse att skapa förståelse för hur motivation hanteras av både den nära 

ledningen men även den övre ledningen inte är lika synlig. Det blir intressant i en stor 

organisation som en följd av att det ofta är lång väg mellan ledningen utanför avdelningarna 

och sjuksköterskorna inom avdelningarna vilket har en inverkan på kommunikation och 

samarbete inom organisationen som en följd av politiken som är ett inslag i organisationen. 

Norrlands Universitetssjukhus är en stor organisation som fortlever och som det finns ett 

behov av varför det finns en trygghet för de anställda. Studiens fokus ligger bland annat i om 

den tryggheten räcker för att hålla sjuksköterskor motiverade i sitt arbete. 
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2.3 Förförståelse 
Författarna till studien anser att förförståelsen är viktig när det hos författarna finns ett stort 

intresse kring management, motivation och sjukvården, vilka är kombinerade i 

forskningsfrågan. Vad författare tar med sig gällande kunskap, erfarenheter samt 

föreställningar till den studie som ska genomföras är vad förförståelse handlar om (Johansson 

Lindfors, 1993:76). Widerberg hävdar att all förförståelse grundar sig i förförståelsen hos 

författarna: 

 

”De ”glasögon” – den referensram, teori och liknande – 

genom vilka vi betraktar ett fenomen” (Widerberg, 2002:26) 

 

Författarna till studien har under Universitetstiden varit nära vänner, varför uppfattningar och 

värderingar till viss del influeras av varandra. Vilket kan ha både positiv och negativ inverkan 

på studien. Det positiva är att författarna känner varandra väl varför det finns en bra relation 

vilket gör att det inte räds till att ta upp saker till diskussion eller att kritisera varandra. Det 

som kan ha påverkat studien negativt är att infallsvinkeln under studiens gång kan anses vara 

lite snäv, som en följd av likatänkande mellan författarna. Samtidigt som den skilda 

bakgrunden innan Universitetstidens början gör att det finns skilda tankesätt när det kommer 

till olika angreppssätt som varit aktuella för studien.  

 

Inom en av författarens nära familj finns det anställningar inom landstinget. Det gör att det 

finns en viss uppfattning om motivationsaspekten innan studien tar sin början. Den grundar 

sig främst i en tro att motivationsfaktorer inte är något som det arbetas med kontinuerligt 

inom landstinget. Något som bidrog till att författarna tyckte att det var än mer relevant och 

intressant att studera ämnet. Samtidigt har en av författarna arbetat inom ålderdomsvården, 

varför det kan ses som en viss insikt i hur en del sjuksköterskors arbetssituation ser ut dock ej 

inom Norrlands Universitetssjukhus. Utifrån det här har författarens uppfattning om 

sjuksköterskor och deras arbetssituation påverkats negativt i viss mån. Dessa upplevelser kan 

ha påverkat författarna på det vis att de inte går in i studien med helt öppet sinne, utan är 

medvetna om och har en viss uppfattning om sjuksköterskornas arbetssituation idag. Den typ 

av erfarenhet och föreställningar är vad som beskrivs av Johansson Lindfors som 

förstahandsförförståelse. Vilket innebär det som kan associeras med det självupplevda, 

exempelvis personliga erfarenheter. (Johansson Lindfors, 1993:76) 

 

Andrahandsförförståelse beskrivs som erfarenheter som är direkt sammankopplade med 

litteratur, föreläsningar samt forskningsrapporter, så kallad teoretiska erfarenheter. (Johansson 

Lindfors, 1993:76) Den andrahandsförförståelse författarna anser sig besitta när studien tog 

sin början är att de i första hand att är formade av de akademiska normer och värderingar som 

varit en del av vardagen vid Umeå Universitet. Vidare innebär det att författarna har en 

relativt god teoretisk bas inom management, bland annat när det kommer till motivation. Den 

skolning som båda författarna har kan påverka studiens tillvägagångssätt. Det som en följd av 

att författarna tidigare gjort undersökningar av akademiskt slag och därmed behåller samma 

arbetssätt i viss utsträckning vilket kan påverka studiens resultat positivt som en följd av att 

vissa svårigheter elimineras genom tidigare erfarenheter. Båda författarna har läst 

beteendevetenskap vilket har påverkat den hermeneutiska kunskapssyn som genomsyrar 

studien. Det som en följd av att beteendevetenskap influerar till att alltid försöka förstå olika 

situationer och människor. Författarnas andrahandsförförståelse har även påverkats av medias 

rapportering inom det aktuella studieområdet. Som tidigare nämnt har lokalpressen skrivit om 

ämnet under våren 2011 varför författarnas syn till viss del är vinklad för sjuksköterskornas 
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favör innan studien tar sin början. Dock eftersom författarna har varit medvetna om detta har 

den påverkan i största mån försökt undvikas när det kommer till datainsamling samt analys. 

Det som en följd av att det är inte författarnas personliga åsikter som är av relevans för 

studien utan information från respondenter samt teori från tidigare forskare. 

 

Det är viktigt att skapa en sammanfattande bild av författarnas förförståelse när den inrymmer 

alla sinnesuttryck som någonsin utsatt författarna. Som en följd av detta är förförståelsen inte 

alltid självklar eftersom normer och värderingar influerar. (Thurén, 1998:59) 

Sammanfattningsvis är förförståelse någonting som forskare måste förhålla sig till när det 

kommer till dess påverkan av den vetenskapliga teorin. (Thurén, 1998:60) Författarna anser 

att deras förförståelse kan komma att påverkas av vänners bild av hur det är att arbete inom 

den offentliga sjukvården. Dessa influenser har bidragit till att författarna i viss mån är 

skeptiska innan studien tar sin början, till bristen hur motivationsfaktorer arbetas med allmänt 

inom den offentliga sjukvården. Båda författarna har arbetat vid sidan av studierna under hela 

universitetstiden vilket ger en insyn i hur motivation kan hanteras på arbetsplatser, främst när 

det kommer till tjänsteorganisationer. En annan faktor som tidigare nämnts och som kan tros 

ha påverkat studien är författarnas akademiska skolning. Det påverkar studien på det sätt att 

vid studerande av okända och nya områden finns det en tendens till att återgå till de teoretiska 

källorna för att på så vis koppla samman ny information med tidigare studier, för att skapa 

sammanhang och verklighetsanknytning.  

 

2.4 Kunskapssyn 
När problemformulering samt syfte blev klart kom författarna samtidigt fram till att studien 

skulle anta en hermeneutisk syn på kunskap och kunskapsskapande på grund av att 

forskningsfrågan har sin utgångspunkt i att skapa förståelse och därför besvaras bäst genom 

den valda metoden. Den här kunskapssynen har sitt ursprung i att en mening skapas och 

framträder beroende av dess kontext eller sammanhang. (Widerberg, 2002:26) Vidare kan det 

kopplas till studien som en följd av att den kommer att studera sjuksköterskor och fokus ligger 

i att skapa en uppfattning om den aktuella sociala kontexten respondenterna befinner sig i. 

Ordet hermeneutiks ursprung betyder tolkningslära, varför det genomgående kan sägas att den 

här kunskapssynen är skapande av förståelse. (Thurén, 1998:46) Studiens fokus ligger i att 

skapa en förståelse för respondenterna. Författarna är medvetna om att förförståelsen har haft 

en viss påverkan på hur respondenternas svar har tolkats. Dock eftersom den har förklarats 

grundligt och författarna är medvetna om vad som påverkat deras förförståelse bör det ses 

som ett naturligt inslag i kunskapssynen. Nedan kommer författarna att belysa typiska 

egenskaper för hermeneutik, samt argumentera för studiens kunskapssyn. 

 

Den här studien kommer att utgå från intervjuer med sjuksköterskor. Varför intervjuerna 

avgör hur respondenterna och intervjuarna fungerar ihop och tolkar varandra, det innebär att 

intervjuerna är socialt konstruerade samtidigt som de till viss mån är subjektiva eftersom det 

är parternas uppfattningar som avgör informationen. Skulle studien ta form under andra 

förutsättningar finns det faktorer som talar för att utfallet skulle kunna bli ett annat, eftersom 

den sociala konstruktionen har betydelse. Vidare innebär det att val av respondenter, 

organisation, intervjuguide, intervjuare, tid, plats samt dagsform har betydelse när det 

kommer till socialt konstruerade studier. Studiens utgångspunkt stämmer bra överens med vad 

den hermeneutiska kunskapssynen behandlar, vilket ofta är djupa kvalitativa undersökningar 

med mindre urvalsgrupper. (Saunders, Lewis, Thornhill, 2009:119) Grundläggande för 

studien och syftet med att använda semistrukturerade intervjuer, är att skapa ett djupgående 

underlag för de aktuella sjuksköterskorna som genom att de kommer från olika avdelningar 
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bidrar till studiens bredd av problemformuleringen. Norrlands Universitetssjukhus kan i viss 

mån beskrivas som verksamma inom en föränderlig bransch, som en följd av politiska 

förändringar, patientinflöde, sjukdomsgrad och etc. Ingen dag är den andra lik inom de olika 

avdelningarna. 

 

Som en följd av studiens undersökningsform kommer respondenterna vara i direkt kontakt 

med författarna som genomför studien. Interaktionen däremellan samt intervjuguiden har 

avgörande betydelse för genomförandet av studien. Subjektiviteten återkommer löpande i 

studien, som ett naturligt inslag med hänsyn till studiens syfte och som en följd av den 

kvalitativa undersökningen. Jacobsen diskuterar vikten av förståelse inom företagsekonomisk 

forskning när det kommer till att se det subjektiva. Fokus ska ligga på den lokala kunskapen, 

som endast kan inhämtas vid en speciell plats och tidpunkt. (Jacobsen, 2002:33-34) Varför om 

datainsamlingen skulle genomföras igen skulle subjektiviteten påverka och kunna leda till ett 

annat resultat än vad studien kommer fram till, på grund av att författarnas datainsamling är 

en lokal kunskap som inhämtats vid en specifik plats och tidpunkt.  

 

Det som författarna tagit upp i den här delen återkommer löpande i studien som en följd av att 

datainsamlingen ej kan ses som kvantifierbar empiri, när studien tagit plats vid en specifik 

tidpunkt, plats och studieområde. Studiens kunskapssyn kan till stor del kopplas tillbaka till 

förförståelsen när de i stor utsträckning bygger på varandra. Samtidigt som det ligger till 

grund för den hermeneutiska kunskapssynen. 

2.5 Angreppssätt 
Studien kommer inte endast jämföra de aktuella teorierna med datainsamlingen. Varför det i 

analysen blir aktuellt att utgå från empirin, för att se om det genom datainsamlingen 

uppkommit teori som sedan tidigare inte varit med i den teoretiska referensramen. Författarna 

har sedan adderat teori som blivit aktuell efter datainsamlingen, för att vidare skapa en 

förståelse för respondenterna och sedan koppla studiens teorier till datainsamlingen. 

 

Den deduktiva ansatsen utgår från teori till empiri och handlar om att göra en jämförelse 

däremellan. Medan den induktiva ansatsen utgår från empiri där fokus ligger på att finna ny 

teori till studien som är relevant för dess resultat. (Johansson Lindfors, 1993:55). Jacobsen 

beskriver att kvalitativa studier ofta går hand i hand med induktiv ansats (Jacobsen, 2002:43). 

Studien kommer på de senare punkterna utgå från datainsamlingen för att återkoppla det till 

den teoretiska referensramen.  

 

Angreppsättet för studien kan enklast beskrivas för läsaren på följande sätt: 

 

1. Teori Studiens utgångspunkt är inläsning på de aktuella teoretiska områdena för att 

författarna ska skapa sig en förståelse för vad som är relevant. För att sedan gå vidare med 

datainsamlingen, vilket författarna argumenterar är av deduktiv ansats. 

2. Empiri Vid datainsamlingen var det respondenterna som till viss del avgjorde vilken 

typ av områden inom teorin som avhandlades, som en följd av att intervjuerna var 

semistrukturerade. Det vill säga att teorierna inte styr respondenternas svar, utan att 

datainsamlingen innebär att författarna får nya infallsvinklar och till viss del tar in 

kompletterande teori. 

3. Reviderad teori När datainsamlingen var slutförd gick författarna tillbaka till den 

teoretiska referensramen för att revidera den. Det som en följd av att datainsamlingen täckte 

mer teori än vad författarna från början tagit med. 
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4. Strukturera empiri För att göra det empiriska kapitlet mer pedagogiskt samt förenkla 

för läsaren att skapa sig en uppfattning av materialet, strukturerades empirin. Strukturen 

utgick från de olika teman som legat till grund för studien (se vidare 5.1 Författarnas syn på 

den empiriska framställningen), vilket kan beskrivas ha ett deduktivinslag. 

5. Analys Det empiriska materialet har haft en ledande roll i analyskapitlet. På grund av 

att författarna anser det relevant att skapa en förståelse för respondenterna i relation till den 

teoretiska referensramen. Författarna menar att det är mer intressant och nyskapande, än att 

låta teorin styra analysen. 

 

2.6 Val av teori 
Studiens problemformulering utgår från hur ledningen (se kapitel 1.5 Definitioner) skulle 

kunna arbeta med motivationsfaktorer hos sjuksköterskor. Studien utgår från 

sjuksköterskornas perspektiv, varför det faller sig naturligt att val av teorier till stor del utgår 

från motivationsteorier som ledare kan använda sig av i arbetet med motivation. Samtidigt 

som det är aktuellt för studien att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att det arbetas med 

motivation inom organisationen idag. För att ta reda på i vilken utsträckning motivation är 

viktigt för sjuksköterskornas arbetsmiljö. 

 

2.7 Reflektioner över teoretiskt material 
Studien har sitt avstamp i tidigare teori inom det aktuella studieområdet, både gällande 

bakgrund samt den teoretiska referensramen. Till stor del utgår den teoretiska referensramen 

från vetenskapliga artiklar inom studieområdet. Artiklarna har hämtats via databaser som 

endast publicerar granskade och publicerade artiklar vilket bidrar till trovärdiga källor. 

Författarna har valt att använda sig av flera källor inom samma område för att de ska stärka 

varandra, samtidigt som det finns kritik gentemot en del teori varför även dessa källor 

uppmärksammats. Fokus när det kommer till källorna har legat i att i största möjliga mån 

använda primärkällor. Det innebär i sin tur att en del av källorna är daterade långt tillbaka. 

Genom att använda primärkällor har risken för missförstånd och felaktig information 

reducerats. 

 

Böcker har använts högst begränsat förutom när det kommer till metodreferenser. Varför 

böcker inte används i någon större utsträckning inom den teoretiska referensramen beror 

främst på att de ofta bygger på flera olika källor och därmed kan ses som sekundärkällor 

samtidigt som informationen i böcker inte uppdateras i samma utsträckning som artiklar. 

Även metodböckerna bygger på sekundärkällor. Dock är författarna till metodböckerna som 

använts välkända inom området samtidigt som deras information stärker varandra, varför 

metodböckerna ändå kan ses som av yttersta relevans för metodkapitlen. 

 

Internetsidorna som har använts i studien kan ses som mindre tillförlitliga än de vetenskapliga 

artiklarna som en följd av att de inte är utsatta för samma granskning innan publicering. Å 

andra sidan har författarna endast använt sig av välkända Internetsidor som är aktuella för 

studien. Samtidigt som en del av Internetsidorna kan ses som mer vinklade på grund av att de 

har en avsändare som har en agenda. Samtidigt kan de aktuella Internetsidorna i viss 

utsträckning även användas inom andra typer av studier, främst när det kommer till sjukvård, 

och är därmed inte helt specifika för den här studien.  
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3. Teoretisk referensram 
Den här delen av studien kommer att presentera och motivera teorier utav tidigare forskning 

som är aktuella för studieområdet. Fokus kommer att ligga på teorier som är kopplade till 

motivation och ledarskap. I slutet av kapitlet finns en sammanfattande figur gällande 

teorierna. 

 

Motivationsfaktorer är grundläggande när det kommer till att skapa en förståelse för vad som 

är viktigt för en god arbetsmiljö. Studiens fokus utgår från medarbetarnas perspektiv och tar 

hänsyn till hur sjuksköterskor anser att motivation arbetas och bör arbetas med inom 

organisationen. Därför är det viktigt för studien att belysa olika typer av ledarskap. Det för att 

skapa en förståelse om bland annat vilka ledarskapsstilar som finns, och vilken inverkan dessa 

har för motivationsarbetet inom organisationen. Vad som bör pointeras är att de olika 

ledarskapsstilarna ofta är kopplade till individen, dock är det av relevans att ta upp dessa i 

studien för att se om det finns några likheter och skillnader inom ledarskapsstilarna inom 

organisationen. Teorierna som behandlas i den teoretiska referensramen är applicerbara i fler 

typer av organisationer än inom den aktuella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen figur, författarna illustrerat hur teorierna är uppdelade i tre huvudteman 

3.1 Organisation 

3.1.1 Tre viktiga punkter för ett fungerande verksamhet 

Tidigare forskning tyder på att människor som arbetar inom den offentliga sektorn, i det här 

fallet ett sjukhus inom landstinget, motiveras i stor utsträckning av sociala aspekter. Något 

som författarna till den här studien använder som ett sammanfattande ord för exempelvis, en 

vilja att arbeta för och med andra människor, sociala kontakter och interaktioner, personlig 

utveckling samt möjlighet till att lära sig nya saker utifrån sin individuella ambitionsnivå. 

(Schepers, et al., 2005:203) Det hävdas att människor som har möjlighet till ekonomisk 

motivation i mindre utsträckning motiveras av sociala aspekter. Oavsett typ av organisation, 

handlar det om att skapa en balans mellan kort och långsiktiga resultat, för att uppnå en 

hållbar och god arbetsmiljö. Vilket i bästa fall leder till att medarbetarna värderar 

möjligheterna till motivation i sitt arbete positivt. (Schepers, et al., 2005:193) 

 

När det kommer till organisationer, främst serviceorienterande sådana, finns det tre stycken 

punkter som är viktiga för att arbeta aktivt samt problemlösande. Dessa är: 

 

 Värden – Grundstommen i alla organisationer där värderingar sätts för organisationen 

 Vision – Det eftersträvansvärda framtida tillståndet för organisationen 

 Energi – Det som driver utveckling och hållbarhet framåt. (Daddona, 2009) 

 

 

 

Organisation 

 
Individ och samspel - 

Motivation 

 

Ledarskap 
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Dessa tre punkter är viktiga byggstenar för organisationens existens och funktion, att 

medarbetarna har en grundläggande förståelse för hur organisationen arbetar. Punkterna ska 

dessutom tillföra möjligheter för medarbetare att ha inflytande och är viktiga för att de ska ha 

en förståelse för hur de kan påverka sin arbetssituation bland annat gällande motivation inom 

organisationen. (Daddona, 2009) Dessa tre punkter finns som ett naturligt inslag inom alla 

organisationer och är viktiga för ledning och medarbetare att ha i baktanke när det handlar om 

organisationen och dess fortlevnad. 

 

3.1.2 Organisationsstruktur Norrlands Universitetssjukhus 

Norrlands Universitetssjukhus bedrivs inom landstinget som är en del av den offentliga 

sektorn och finansieras i stort skett uteslutande av skatteintäkter. Varför sjukhuset bedrivs 

inom ramen för offentlig vård. (Ekonomifakta, 2011)  

 

Det är vanligt att offentliga organisationer såsom Norrlands Universitetssjukhus, följer en 

byråkratisk organisationsform. En byråkratisk organisation innebär att majoriteten av 

medarbetarna har definierade yrkesroller och är specialiserade inom olika områden. Det för att 

ledningen ska kunna kontrollera och minimera risker för att riskabla beslut tas och att 

regelboken följs. (Mintzberg, 1983 i McHugh, O’Brien, & Ramondt, 2001:35) 

 

Den byråkratiska organisationsstrukturens regler leder till att organisationen svarar långsamt 

på dynamiska förändringar, vilket kan leda till en begränsning av arbetet. Påtryckningar om 

besparingar av resurser gällande arbetskraft och material, har resulterat i att den byråkratiska 

strukturen ifrågasätts. (Barker, 1993 i McHugh, O’Brien, & Ramondt, 2001:35) 

 

Externa förändringar kan påverka organisationer i olika omfattning. Det finns organisationer 

inom den offentliga sektorn med hierarkisk struktur, som arbetar och strukturerar 

organisationen till att bli mer flexibel och innovativ av externa påtryckningar. Sådana 

organisationer har introducerat ett mer decentraliserat ledarskap, med en team-orienterad 

arbetsform mellan avdelningar och dess medarbetare. För att vidare skapa konkurrensfördelar 

för organisationen. (Watson and Rosborough, 2000, i McHugh, O’Brien, G & Ramondt, 

2001:35-36) 

 

Studien har fokus på Norrlands Universitetssjukhus där det finns en byråkratisk struktur inom 

hela organisationen och den är politiskt styrd. Politikernas ansvar är att sätta upp mål för 

landstiget, bestämma ekonomiska ramar och villkor. Under politikerna finns det 

förtroendevalda tjänstemän, där ingår bland annat landstingsdirektören som den högste 

verkställande tjänstemannen. Han agerar som chef över verksamhetschefer, som har ansvar 

för ett antal avdelningar var, och stabschefer inom landstinget. (Se appendix 1) (Västerbottens 

Läns Landsting, 2011) 

 

Inom avdelningarna finns det avdelningschefer, som är chef över både läkare och 

sjuksköterskor samtidigt som det finns sektionsledare som är sjuksköterskornas närmaste chef 

under avdelningschefen. Tillsammans ska alla i organisationen samarbeta och kommunicera 

för att uppfylla de mål och krav som ställs av politikerna och tjänstemännen. (Västerbottens 

Läns Landsting, 2011)  
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3.1.3 Organisationskultur 

I en organisation är det viktigt med en fungerande arbetsmiljö, något som innefattar både 

påtagliga och opåtagliga faktorer. I varje organisation, stora som små, privata som offentliga, 

skapas en relation bland medarbetarna inom organisationen. Organisationskultur bildas när 

medarbetare arbetar gentemot organisationens mål och värderingar. Något som i sin tur kan 

återkopplas till de tre punkterna som är viktiga inom en organisation för att arbeta aktivt och 

problemlösande värden, vision och energi. (Daddona, 2009)  

 

Organisationskultur är ett område som varit föremål för mycket forskning, och 

undersökningar som gjorts betonar att en god organisationskultur skapar värde och god profil 

mot de externa intressenterna. Faktorer som är viktiga inom organisationskultur är värderingar 

samt attityder. Dessa uppstår via medarbetarnas attityd och samarbete på arbetsplatsen. 

(Winklhofer, Pressey & Tzokas, 2006:169) Organisationskultur kan beskrivas som 

organisationsvärdering gällande tro, praktik och seder. Organisationskultur är att lära sig från 

verksamheten samt att integrera det i olika verksamhetsfunktioner, något som utvecklas 

konstant och kan relateras till harmonisk och lärorik miljö. (Fard, Rostamy & Taghiloo, 

2009:49-51) 

 

Fard, Rostamy & Taghillo (2009) menar att organisationskultur påverkas av att 

organisationers medlemmar influeras av tidigare verksamhetshistorier, vilket leder till att de 

gärna återanvänder tidigare jargong. Något som kan vara både positivt och negativt beroende 

på hur det faller an med organisationens nuvarande verksamhet. Organisationskulturen inom 

en organisation består av två faktorer synliga och osynliga. De synliga faktorerna menas med 

externa byggnader, beteende, klädseln, regler, historier, och språk. Medan de inre faktorerna 

beskriver gemensamma värderingar, normer, tilltro och antaganden om 

organisationsmedlemmar. (Fard, Rostamy & Taghiloo, 2009:51)  

 

Vidare har det diskuterats och kommit fram till att organisationskultur är ett viktigt instrument 

som bör tas hänsyn till, för att på så vis forma och kontrollera tilltro, förståelse, attityd hos 

medarbetare samt organisationens mål. Det vidare för att påverka arbetstillfredsställelse, 

problemlösningar inom organisationen samt individuell inlärning. (Fard, Rostamy & 

Taghiloo, 2009:49-51) Organisationskultur finns inom alla organisationer oberoende av 

storlek samt i vilken regi det bedrivs, dock beroende av nämnda faktorer kan 

organisationskulturen skilja sig åt. 

 

I organisationer med många medarbetare är det viktigt att kunna leda verksamheten på ett sätt 

där alla delar gemensamma mål och värderingar. Varför det är viktigt att informera, utbilda 

och underhålla organisationens medarbetare för att uppmuntra till en gemensam syn. 

Organisationskulturen har en stark påverkan när det kommer till organisationens delar såsom 

byråkrati, kompetens och utbildning. (Groene, Klazinga, Wagner, et al., 2010:281) Inom 

Norrlands Universitetssjukhus finns en hierarkisk ledningsstruktur. Vidare är organisationen 

en stor arbetsgivare, med ca 5500 anställda. (D. Strömberg, personlig kommunikation, 18 

april 2011) Det har lett till att organisationen blivit byråkratisk i sin framtoning. Att skriva om 

hur det arbetas med motivation inom Norrlands Universitetssjukhus krävs att vissa faktorer 

tas med och en av de enskilt viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är organisationskulturen. 

Eftersom den skapar en helhetsbild av vilka aspekter som är avgörande för hur ledare och 

medarbetare kan och ska agera.  
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Något som kan stimulera medarbetarnas syn och uppfattning om organisationskultur är 

kommunikation. Bland organisationer som verkar i en föränderlig arbetsmiljö med många 

medarbetare är det viktigt att kommunicera gällande förändringar i arbetssituationer, 

finansiella påfrestningar, konflikter och liknande. Öppen kommunikation från ledningen till 

övriga inom organisationen är att föredra för att undvika missförstånd och konflikter. Ett sätt 

att stimulera detta är att införa mindre arbetsgrupper som arbetar fram lösningar till 

ovannämnda problem, samt även bidrar med respons till ledningen. För att på så vis undvika 

missförstånd och skapa mer förståelse för varandra genom att skapa flervägskommunikation. 

(Robertson-Malt, Chapman, 2007:65-66) Kommunikation är viktigt för att en organisation ska 

fungera. Norrlands Universitetssjukhus är en komplex arbetsplats med små organisationer 

(avdelningar) inom organisationen varför det kan argumenteras att kommunikationen blir än 

viktigare än i en liten organisation med kortare beslutsvägar. 

 

3.2 Individ och samspel - Motivation 

3.2.1 Sjuksköterskans yrkesroll 

Rollen som sjuksköterska har förändrats över tid med organisatoriska och politiska 

förändringar. (Barker, 1993 i McHugh, O’Brien & Ramondt, 2001:35) Sjuksköterska är ett 

yrke som kräver högskoleutbildning, de kan även specialisera sig inom olika områden. 

Befattningen sjuksköterska är skyddad och får endast användas av den som har blivit utsedd 

med legitimation eller särskilt förtroende. (Socialstyrelsen, 2011) 

 

Yrkesrollen är mångfacetterad och kan sammanfattas med medicinvård, vård och 

omhändertagande av patienter. Den aktuella studien fokuserar på sjuksköterskor inom 

specialistvården. Detta innebär vård som bedrivs på sjukhus av specialister inom olika del 

grenar av medicin/omvårdnad. (Västerbottens Läns Landsting, 2011).  

 

Som beskrivit tidigare verkar landstinget inom den offentliga sektorn där den politiska 

ledningen kontrollerar och har det övergripande ansvaret. (Barker, 1993 i McHugh, O’Brien, 

& Ramondt, 2001:35) Sjuksköterskor som yrkesgrupp är en självständig yrkesfunktion med 

kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet inom vården. 

Legitimation är väsentlig eftersom yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. 

(Socialstyrelsen, 2011) 

3.2.2 Individs behov av tillhörighet 

Sjuksköterskans roll har många krav från patienter och deras anhöriga, medarbetare och från 

verksamheten. Precis som med många andra yrken krävs det ett genuint intresse för 

arbetsuppgifterna för att uppnå resultat. Det är viktigt att en blivande sjuksköterska vet vad 

arbetet innebär, med hänvisning till legitimitet (Socialstyrelsen, 2011). 

 

När det kommer till att känna sig motiverad på arbetet är det en del faktorer som är direkt 

kopplade till individens individuella välbefinnande för att kunna maximera motivationen. 

ERG-teorin behandlar en individs behov samt motivation, och bygger på att en människa har 

tre stycken grundläggande behov existens, tillhörighet och behov av utveckling (existence, 

relatedness and growth needs). Behoven kan uppfyllas dels i det dagliga livet utanför arbetet, 

samtidigt som arbetet och arbetsförhållandena till stor del kan påverka en individs 

grundläggande behov som ERG-teorin bygger på. (Heery & Noon, 2001:112) Existens 

beskrivs som grundläggande psykologiska behov som är väsentliga för att kunna leva. Strävan 

efter att vidhålla relationer som är viktiga för individen när det kommer till närhet och sociala 
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behov är vad tillhörighet står för, tillexempel acceptans samt status. Utvecklingsbehov 

beskrivs närmast som en individs strävan efter personlig utveckling och självuppfyllande. 

(Arnolds, & Boshoff, 2002:698) 

 
Figur 2. Egen figur, samband mellan behoven i ERG-teorin 

 

ERG-teorin bygger ursprungligen på Maslows behovstrappa (1943) som i större utsträckning 

rangordnade en individs behov samt vilken ordning de behöver bli uppfyllda för att kunna 

leva ett skapligt liv. Medan ERG-teorin i större utsträckning fokuserar på den 

arbetsorienterade motivationsaspekten. (Arnolds, & Boshoff, 2002:698) ERG-teorin används 

till förmån för Maslows behovstrappa i den här studien på grund av att den är mer 

arbetsorienterad i sitt anförande, och därmed lägger fokus på individen i en organisation och 

hur organisationen kan bidra till att stimulera de aktuella behoven hos individen. 

 

För att vara mottaglig för de grundläggande motivationsfaktorerna och kunna utveckla dessa 

på arbetet, behöver behoven inte uppfylls i en specifik ordning. Enligt ERG-teorin kan det 

dock vara så att flera behov behöver stimuleras samtidigt utan inbördesordning. (Alderfer, 

1969, i Bloisi et al., 2007:200-201) I dagens samhälle finns det skäl att tro att människor inte 

lämnar arbetet på arbetsplatsen utan ofta tar med sig arbetet hem på ett eller annat sätt på 

grund av stress, högt tempo etc. När de tre behoven är uppfyllda söker individer sig ofta 

tillbaka till något av de tidigare behoven. Dock kan det även vara så att efter ett behov är 

uppfyllt väljer individen att gå vidare med samma behov och åter uppfylla det genom 

exempelvis utveckling. (Arnolds & Boshoff, 2002:707) Genom att ha uppfyllt de tre behov 

hävdar en del forskare att individens självkänsla blir högre vilket bidrar till att de upplevda 

intentionerna ökar när det kommer till arbetsprestation (Arnolds & Boshoff, 2002:702). 

 

Dessa behov varierar från individ till individ, och som beskrivet tidigare finns det individer 

som anser att det är viktigt att få flera behov stimulerade samtidigt. Vidare för att det ska vara 

möjligt att prestera och vara tillfredsställd på sitt arbete. Teorin kan till viss del tyckas vara 

individbaserad dock för att ledare ska kunna tolka och ge god respons till sina medarbetare är 

det viktigt att se individen och inte endast kollektivet. Genom att ha en förståelse för 

individen underlättar det arbetet med att bidra till motiverade medarbetare. 

 

3.2.3 Dual-factors teorin 

Olika individer har olika behov, och det går inte att rangordna vilka behov som är av största 

vikt för exempelvis sjuksköterskor. Dock är det viktigt att ta hänsyn till varje individ, 

eftersom en del faktorer kan vara avgörande för om och hur en individ passar in på 

arbetsplatsen. Teorin dual-factors behandlar motivation hos individer och har sin 

utgångspunkt i att en människa i huvudsak har två stycken behov. Det ena är undvika 

”otrygghet” och det andra är behov av psykologiskstimulans. Dual-factors har blivit känt 

inom en del organisationer med avseende på teorins fokus på tillfredställelse hos 

medarbetarna på arbetsplatsen. (House & Wigdor, 1967:369-370) 

 

 

Existens 
Existence 

 

Tillhörighet 
Relatedness 

 

Utvecklingsbehov 
Growth needs 
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Dual-factors teorin 

 

Motivationsfaktorer 

 

Hygienfaktorer 

Kan leda till dålig 
arbetstillfredsställelse, om 

de inte hanteras rätt 

Kan leda till tillfredsställelse 
om de finns på arbetsplatsen 

Dual-factors teorin utgår från hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer som i sin tur 

påverkar individens känslor när det kommer till arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorer berör 

medarbetares behov av rättvis behandling när det kommer till kompensation och 

arbetssituation. Om dessa incitament misslyckas eller om ledningen påtvingar det på 

medarbetaren kommer denne inte att känna sig tillfredsställd på arbetsplatsen. (Heery & 

Noon, 2001:155)  

 

Motivationsfaktor berör individens personliga utveckling inom de aktuella arbetsområdena, 

såsom avancemang, ansvar och prestation. Utifrån dessa kan medarbetaren uppleva 

tillfredsställelse inom sitt arbetsområde. Inom dual-factors är det viktigt att skilja mellan 

hygien samt motivations/-faktorerna eftersom dessa två faktorer kan vara avgörande för en 

positiv eller negativ arbetstillfredsställelse. (Heery & Noon, 2001:155) 

 

Figur 3. Egen figur, samband gällande dual-factors 

 

I stora organisationer med många medarbetare och där arbetet är föränderligt, är det viktigt att 

det finns faktorer som medarbetarna kan använda sig av för att stimulera sitt arbete. Det finns 

kritik gentemot teorin som menar att den bygger på allt för vaga och enkla faktorer som inte 

avgörande för medarbetares motivation. (House & Wigdor, 1967:371) Vidare menar dock 

Lahiff (1976) att teorin är applicerbar således för att skapa en förståelse för de grundläggande 

fysiska och psykiska motivationsfaktorerna hos en medarbetare. Det innebär att om 

motivationsfaktorerna finns bidrar det till att medarbetar känner en tillhörighet till 

organisationen som vidare innebär att de känner sig mer engagerade. (Lahiff, 1976:17) Även 

om det finns kritik gentemot den här teorin är den relevant att ta med i studien som en följd av 

att den i viss mån bygger på det som är grundläggande när det vid motivation. Det är ofta de 

grundläggande faktorerna som är avgörande för den fortsatta utvecklingen för motivation och 

arbetet i stort. Om inte grunderna är finns och är bra finns det ingen plattform att bygga vidare 

utifrån. 

 

3.2.4 Jobberikande 

Genom att ge medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation genom ansvar, utmaningar 

och variation leder det till motivation genom jobberikande. Teorin härstammar från dual-

factors, det som skiljer dessa teorier åt är att jobberikandet utgår från att öka 

arbetstillfredsställelse medan dual-factors teorin fokuserar på att eliminera de faktorer som 

gör att arbetet inte känns tillfredsställande. (Grote, 1972:16-17) 
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Dessa två teorier kan ses som en paradox av varandra samtidigt som det är viktigt att 

reflektera över de båda, eftersom de även kan komplettera varandra. (Grote, 1972:17) 

Sjuksköterskornas arbete innebär att det kan vara svårt att eliminera arbetsuppgifter, samtidigt 

som det finns svårigheter att göra rutinarbetsuppgifter mer varierande och tillfredsställande. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de båda teorierna.  

 

För att medarbetarna ska uppskatta jobberikande finns det ett antal grundläggande saker som 

är viktiga. Bland annat att uppnå en strukturerad arbetsfördelning där medarbetarna känner att 

arbetsuppgifterna är meningsfulla samtidigt som det finns chans till inflytande är en av 

grundstommarna. Vidare i kombination med att medarbetare får kontinuerlig feedback för att 

ha en chans att vidareutveckla sina arbetsuppgifter i samband med deras kompetens, vilket 

vidare härleds till kommunikation. Kommunikation kan beskrivas som helt grundläggande på 

en arbetsplats för att jobberikande ska fungera, men även för att arbetssituationen i sig ska 

fungera. (Hackman & Oldham, 1976: 250-251) Genom att stimulera kommunikationen på en 

arbetsplats bidrar det till stimulans av arbetsmiljön på ett naturligt sätt. Kommunikation 

medför att missförstånd kan elimineras på ett tidigt stadium, samt fokus läggs på uppkomna 

problem direkt. 

 

Om medarbetare har klara mål att sträva efter och det finns tillgång till resurser, information, 

och frihet att utföra sina arbetsuppgifter med avseende på tid, banar det väg för att det ska 

motiveras och trivas på sitt arbete. Det handlar om en levande process som måste utvecklas 

över tid, bland annat när det kommer till belöning som deras prestation bör vara kopplad till. 

(Hackman & Oldham, 1976: 251-253) Belöning och prestation kan i många arbetssituationer 

ses som direkt avgörande för medarbetare när det kommer till arbetstillfredsställelse. Varför 

det är av intresse för ledningen att ha förståelse för detta samband, för att kunna stimulera det. 

 

3.2.5 Relation mellan medarbetare och organisation  

En teori som fokuserar på medarbetares uppfattning om relationen mellan ansträngning, 

prestation och belöning för utfört arbete är expectancy teorin. (Erde & Thierry, 1996:575-579) 

Det är något som kan beskrivas som medarbetares möjlighet till att ha en ”morot” i sitt 

dagliga arbete. För alla medarbetare räcker det inte att ha ett arbete att gå till, utan det behövs 

något ytterligare för fortsatt motivation. 

 

Förväntningar och möjlighet till att påverka sitt arbete antas forma ett motiverande beteende. 

(Weiner, 1985:548) Expectancy teorin, dominerar i flera organisationer när det kommer till 

motivation. Teorin utgår från att medarbetare blir motiverad av att uppnå ett visst mål, så 

länge arbetsprestationen motsvarar det uppnådda målet. Det finns ett antal principer att utgå 

ifrån när det kommer till önskvärd arbetsinsats av medarbetare. 

 

 Valens, vilket är det önskvärda utfallet av arbetets resultat 

 Förväntning, den subjektiva sannolikheten att det förväntade utfallet motsvarar den 

förväntade arbetsuppgiften. (Behling, & Starke, 1973:372) 

 Medverkan, förutse personliga följder och utdelning för vad individen åstadkommit 

genom arbetet. (Cook, 1980:548) 
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Enligt expectancy teorin finns det tre viktiga aspekter medarbetare väger in när det kommer 

till sin arbetssituation: 

 

 Hur mycket ska en medarbetare anstränga sig för att påverka resultatet av sitt arbete? 

Medarbetaren måste ha tillit till sin individuella prestation samt vara mottaglig för 

kritik för att kunna skapa en länk mellan personlig prestation och framställning 

 Är den personliga prestationen kopplad till arbetet? Medarbetaren måste tro att 

resultatet av sitt arbete leder till någon form av belöning 

 Värdera följderna av arbetsprestation. För att stimulera till motivation måste 

medarbetaren kunna värdera belöningen positivt utifrån följderna av 

arbetsprestationen. (Erde & Thierry, 1996:575-577)  

 

Dessa aspekter belyser vikten av medarbetares behov samt motivation, den förklarar att 

individer har personliga mål som kan skilja sig från organisationens. Dock med rätt metod och 

ledarskap går det att harmonisera och stimulera till motivation och samarbete mellan 

medarbetare och organisation. Expectancy teorin menar att motivation är komplext, varför det 

kan vara svårt att applicera de tre ovannämnda aspekter inom alla typer av organisationer. 

(Erde & Thierry, 1996:578-579) En av anledningarna till varför författarna till studien hävdar 

att teori är applicerbar inom sjukhusmiljön när det kommer till motivation är krasst skrivet; 

tillfrisknad och överlevnad. Som i liknelse med nästintill alla organisationer skiljer sig alltid 

en del av målen åt mellan medarbetare och organisation. Det som dock är unikt när det 

handlar om sjukhus och många andra vårdinrättningar är att det finns klara och tydliga 

gemensamma mål, patientens bästa! Som en följd av ovanstående är teorin av högsta relevans 

för studien.  

 

3.2.6 Typer av medarbetare 

Olika medarbetare kan kategoriseras enligt teori X och Y varför de valt att kalla den teorin X 

och Y är på grund av det illustrerar motsatsförhållandet mellan två variabler. Inom X och Y 

teorin finns det två tillvägagångssätt när det kommer till att motivera sina medarbetare inom 

en organisation. Det deltagande tillvägagångssättet, X, lägger fokus på att involvera 

medarbetare vid beslutstagande för att stimulera motivation. Medan det klassiska 

tillvägagångssättet, Y, belyser behovet av tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvar. 

(Morse, & Lorsch, 1970:62-63) 

 

Teorin utgår från att organisationer måste stimulera medarbetarnas attityder för att framkalla 

bästa möjliga arbetsprestation. Teori X bygger på antagande om att medarbetare inte är lata, 

och är kapabla till att själv styra och kontrollera sitt arbete. Samt även att de kan bidra med 

idéer och förslag som kan förbättra organisationen. McGregor menar att om ledningen 

använder metoder som bidrar med mål, belöning och möjlighet till delaktighet vid beslut leder 

det till att både medarbetarnas individuella samt organisationens mål kan uppfyllas. 

(McGregor, 1960 i Kopelman, Prottas & Davis, 2008:255-256) Individer med X-attityd 

behandlas med mer social stimulans för att bidra till ytterligare motivation bland medarbetare 

i relation till de med Y-attityd (Neuliep, 1996:301-302). 

 

Motsatsen är teori Y som reflekterar ett perspektiv där medarbetaren inte är självstyrande i sitt 

arbete, och har lite att bidra med till problemlösningar inom organisationen. (Kopelman, 

Prottas & Davis, 2008:256) Tidigare forskning visar ledare inom organisationer som försökte 

stimulera sina medarbetare till en Y-attityd, bland annat genom inställsamhet och lockande för 

att skapa ett, från ledningen, önskvärt beteende.  
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Teorin utgår från att det finns två möjliga typer av attityder hos medarbetare i en organisation, 

varför den är användbar för att förstå medarbetares beteende och stimulera den på bästa sätt. 

Teorin kommer att diskuteras i studien för att belysa medarbetares olika attityder och behov, i 

ett försök att skapa en förståelse för hur det bland dem bäst arbetas med motivationsfrågor.  

 

3.2.7 Empowerment 

Inom stora organisationer som Norrlands Universitetssjukhus kan det vara svårt för ledarna att 

hålla koll på alla olika delar av sin organisation samtidigt. På grund av en stressig arbetsmiljö 

där snabba beslut är viktiga, finns det därför goda skäl att ge medarbetare 

medbestämmanderätt i viss utsträckning. Det för att undvika onödiga konflikter samtidigt som 

det kan ha en positiv inverkan på medarbetares arbetsroll. 

 

Empowerment kan beskrivas skapa en sinnesstämning där medarbetaren, sjuksköterskan, 

känner sig kompetent och har kontroll över sin arbetssituation. Samt att han/hon är tillåten att 

ta initiativ för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter varför de kan ses som än mer 

meningsfulla. (Spence Laschinger & Finegan, 2005:444) Empowerment har gått från att vara 

ett sätt att bedriva en organisation, till att vara en hjälpande process som har i avsikt att hjälpa 

och bistå medarbetare i sitt arbete när det kommer till resurser, möjligheter och befogenheter. 

Enligt tidigare forskning har empowerment bidragit till att organisationer där hierarki är 

tydligt minimeras när medarbetare har större inflytande över sin arbetssituation. (Conger & 

Kanungo, 1998, i Bloisi et al., 2007:269-270) 

 

Empowerment är ett sätt att arbeta med motivation som utgår från medarbetarens personlighet 

och hur denne fungerar i grupp och sina arbetsuppgifter. Det finns två stycken olika 

perspektiv av empowerment, strukturerad empowerment samt psykologisk empowerment. 

Strukturerade empowerment är när medarbetare har tillgång till information, support, resurser 

samt möjligheter till utveckling vilket vidare bidrar till organisationen. Det medan 

psykologisk empowerment är en process som utgår från medarbetares känsla av motivation i 

relation till sin arbetssituation. (Stewart, McNulty, Quinn Griffin & Fitzpatrick, 2008:28) 

 

Genom att stimulera dessa perspektiv inom empowerment innebär det för sjuksköterskor, en 

större möjlighet att själv påverka sin arbetssituation, vilket är viktigt för många. En 

medarbetare som upplever stöd av sin överordnad samtidigt som den har en möjlighet att fatta 

egna beslut, kommer till stor utsträckning arbeta för att uppnå organisationens mål. De flesta 

medarbetare svarar positivt till arbetsmiljöer där de har empowerment, vilket resulterar i 

mindre stressrelaterade problem samt bättre produktivitet inom organisationen. (Laschinger & 

Finegan, 2005:439-440) Det på grund av att de i större utsträckning kan påverka sin 

arbetssituation, frihet under ansvar. 

 

Det finns flera faktorer som talar för att förespråka empowerment som ett verktyg i arbetet, 

framförallt när det kommer till arbetsmiljöer där stress är en del av vardagen. Utbrändhet har 

blivit uppmärksammad som ett av de största arbetsrelaterade problemen när det kommer till 

hälsoproblem bland ”sjukhuspersonal”. Ny forskning visar att empowerment är ett bra sätt att 

arbeta för att motverka dessa arbetsrelaterade problem. (Hochwälder, 2007:205-206) För att 

arbetsmiljön ska vara motiverande och tillfredsställande från ett medarbetarperspektiv är 

empowerment en önskvärd aspekt att väga in. Dess inverkan är även viktig när det kommer 

till att hantera den dagliga arbetssituationen. (Hochwälder, 2007:210-211) Teorins aktualitet 

för sjuksköterskor har varit avgörande när det kommer till att belysa den här teorin i studien. 
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En god arbetsmiljö kan i vissa fall återkopplas till graden av empowerment som medarbetaren 

har, samt i vilken mån medarbetarens arbete uppskattas. I vissa fall kan medarbetare vara 

beredd på att ta på sig mer arbete och ansvar om de känner sig belönade och 

uppmärksammade. Empowerment kan ofta beskrivas av medarbetare som en känsla av att bli 

belönad genom att bli sedd och få möjlighet att bestämma över sitt arbete i större 

utsträckning. Något som i nästa led kan bidra till bättre sammanhållning mellan medarbetare. 

(Spence Laschinger & Finegan, 2005:446) Uppskattning, uppmärksammande samt 

sammanhållning är alla komponenter som bidrar till att känna sig motiverad och tillfredsställd 

på sin arbetsplats. Arbetstillfredsställelse är viktigt när det kommer till trivsel på arbetet samt 

möjlighet att prestera sitt yttersta och känna en tillhörighet till organisationen (Kahlke & 

Schmidt, 2008:206-207) En god arbetssituation och arbetstillfredsställelse är något som bör 

vara ett dagligt inslag för att undvika missnöje bland medarbetarna.  

 

3.2.8 Möjlighet till personlighetsutveckling på arbetet 

En organisation bör attrahera medarbetare, som är kompetenta och en vilja att arbeta för att nå 

organisationens mål. Det är något som kan anses som en självklarhet vid nyanställning av 

medarbetare, dock är det något som det måste arbetas med kontinuerligt i en organisation för 

att undvika att medarbetares utveckling står stiltje. Bland annat bör arbetsbeskrivningen 

överensstämma med medarbetarens kunskap, färdigheter och arbetsförmåga, för att bidra till 

att medarbetarens motivation ska fortsätta utvecklas. (Carless, 2005:413) Person-job fit, 

handlar främst om individuell kunskap och färdighet, arbetsförmåga samt arbetsuppgifterna 

(Carless, 2005:412). 

 

Det finns två olika uppfattningar av person-job fit, den första hanterar krav och förmåga där 

medarbetarens kunskap och möjligheter möter vad arbetsuppgifterna efterfrågar. Den andra 

uppfattningen berör att medarbetarens behov, önskan och preferenser blir mötta genom deras 

arbetsuppgifter. (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005:184-185) Miljö och 

organisation har en avgörande betydelse för medarbetares trivsel och uppskattning för att 

tillfredställelse ska vara möjligt. Om dessa faktorer inte möts kan en intressekonflikt uppstå 

inom organisationen, vilket då har motsatt effekt. (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 

2005:216) 

 

Person-job fit studeras i studien för att tolka hur ledare inom organisationen arbetar med att 

stimulera sjuksköterskornas arbetsuppgifter och motivation med organisationens verktyg och 

riktlinjer. 

3.2.9 Achievement motivation 

Norrlands Universitetssjukhus bedrivs som tidigare beskrivet inom ramen för den offentliga 

sektorn som till största del är skattefinansierad gör att tillgången på finansiering är mer 

begränsad än i privata sektorn. Detta medför att det blir än viktigare att använda sig utav 

effektiva ledarskapsverktyg för att upprätthålla kvalitén bland sina medarbetare. (Chu, Wang 

& Dai, 2009:401) 

 

Achievement motivation innebär ökad motivation genom prestation, en driftig personlighet 

söker efter en måttlig nivå av utmaning. Med andra ord undviker medarbetaren för enkla 

arbetsuppgifter samtidigt som han/hon är medveten om sin egen förmåga och tar därför inte 

på sig för komplicerade arbetsuppgifter. (Chu, Wang & Dai, 2009:401) Driftiga medarbetare 

tycker om att ha kontroll över sina arbetsuppgifter. Den mest attraktiva arbetsuppgiften är 

därför den som erfordrar en rimlig nivå av ansträngning och som bär på ett rimligt resultat. 
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Prestationsmotiverade medarbetare föredrar att få respons för sitt arbete för att kunna 

utvärdera den egna prestationsförmågan, vilket är positivt för fortsatt arbete. (Chu, Wang & 

Dai, 2009:405) Vidare innebär detta att medarbetares beteende och attityd kan påverka hur 

arbetsuppgifter utförs. På grund av den psykologiska aspekten att individer har svårt att inte 

låta sina personliga egenskaper i viss mån styra arbetsgången (Richardson & Abraham, 

2009:591). 

 

Sjuksköterskorna arbetar kontinuerligt med nya människor som en följd av patienter, deras 

anhöriga och kollegor. I den typen av arbetssituation är det viktigt att upprätthålla motivation 

hos varje medarbetare för att skapa goda arbetsförhållanden. Achievment motivation kan 

bidra till detta genom att medarbetaren erhåller arbetsuppgifter som motsvarar dennes 

kompetens och personliga behov av utmaning. För att teorin ska vara applicerbar inom en 

organisation krävs det att ledaren har grundläggande kännedom om sina medarbetare. Teorin 

är användbar i studien som följd av det inom sjuksköterskornas profession finns varierande 

arbetsuppgifter samtidigt som de verkar i en föränderlig och stressig arbetsmiljö. 

 

3.3 Ledarskap 
Som tidigare förklarats finns det anledning för studien att gå in på en del ledarskapsteorier 

eftersom det är av intresse att studera hur sjuksköterskorna uppfattar och relaterar till sina 

överordnade. Det vill säga om ledarskapet påverkar motivationen hos sjuksköterskorna. 

Ledarskap skiljer sig till viss del från chefskap som en följd av att chefskap ofta främst rör 

strukturella element medan ledarskap ofta rör visioner, nätverk och relationer. (Bolman & 

Deal, 1995:334-335) Ledarskap anses mer passande i studien som en följd av viljan att 

beskriva motivation kopplat till ledarskap. Frågan som uppstår är vilken typ av ledare och 

ledarskapsstil som är att föredra när det kommer till att stimulera motivation. Studien 

fokuserar på formella ledare och kommer inte att lägga vikt vid informella ledare i detta 

kapitel.  

 

3.3.1 Samspel mellan medarbetare och ledare 

Det finns olika sätt för en ledare inom en organisation att motivera sina medarbetare. En 

välkänd teori som innebär att ledaren bistår sina medarbetare med verktyg för att skapa en 

plattform för att nå individuella och organisationens mål är management by objectives 

(MBO). Teorin utgår från att ledaren och den som blir ledd samarbetar med att definiera mål 

som medarbetarna ska eftersträva. (Drucker, 1976:12) En av ledarens uppgifter kan beskrivas 

som att förmedla organisationens tre punkter som är viktiga att ha med sig när det kommer till 

bland annat problemlösande inom organisationen, såsom värden, vision och energi. (Daddona, 

2009) Genom att förmedla dessa punkter till medarbetare bidrar det till att skapa en bättre 

förståelse hos medarbetaren för organisationen, samtidigt som det kan bidra till att skapa 

större tillit däremellan. 
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MBO har tre grundavsikter: 

 

 Stärka planering, ledare och medarbetare tillsammans lägger upp en plan för arbetet 

som ska genomföras 

 Uppmuntra till att delta i beslutsfattande, genom kommunikation stärka 

medarbetarens självförtroende och ge support till att delta i diskussioner rörande 

organisationen 

 Motivera medarbetaren till att aktivt delta i arbetsuppgifter som är av gagn för 

organisationen, skapa ett engagemang hos medarbetaren för nya och befintliga 

arbetsuppgifter inom organisationen. (Kondrasuk, 1981:425) 

 

Genom att använda sig av de tre principerna skapar det fördelar vid samarbete mellan ledare 

och medarbetare, som kan ha positiv inverkan för organisationen genom att medarbetaren 

motiveras att nå organisationens mål. Det ena behöver dock inte utesluta det andra. Genom att 

medarbetaren arbetar för att nå organisationens mål kan det även bidra till att individen 

strävar efter och uppnår sina egna mål.  

 

Kondrasuk redogör att MBO inte nödvändigtvis är applicerbar på lång sikt om organisationen 

är under ständig förändring. Principen visar sig däremot ha större inverkan om organisationen 

inte har klara och tydliga strategier. (Kondrasuk, 1981:419, 425) 

 

Tidigare forskning har visat på att MBO som appliceras i offentliga organisationer ofta har en 

positiv inverkan. Det är viktigt att den arbetas med kontinuerligt på grund av att offentliga 

organisationer ofta är komplexa och av stort omfång. Dessa organisationer har ofta en 

byråkratisk struktur vilket innebär att effektivt ledarskap är väsentligt för att MBO ska kunna 

nyttjas till fullo, och på så vis bidra till att undvika konflikter. (Drucker, 1976:12-13) Genom 

att använda sig av MBO kan den byråkratiska strukturen till viss del undkommas, genom att 

skapa ett närmare samspel mellan medarbetare och ledare. (Covaleski & Dirsmith, 1981:415) 

 

MBO belyses för att se om det är aktuellt för sjuksköterskorna inom Norrlands 

Universitetssjukhus. Det som en följd av att exempelvis Drucker (1976) menar att teorin är 

användbar inom offentliga organisationer förutsatt att den används på rätt sätt (Drucker, 

1976:13). Det är viktigt att ha i åtanke att MBO kan vara svårt att implementera om det inte 

finns kunskap om organisationens brister (Covaleski & Dirsmith, 1981:415).  
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3.3.2 Olika ledarskapsstilar 

De fyra ledarskapsstilarna som kommer att beskrivas är av intresse för att se vilken typ av 

ledarskapsstilar som finns inom Norrlands Universitetssjukhus samt hur dessa utövas. Det för 

att se i vilken utsträckning ledarskapsstilarna påverkar sjuksköterskornas motivation i arbetet. 

Författarna är medvetna om att det inom teorin finns fler ledarskapsstilar än de fyra stycken 

som valts ut. Dessa fyra valdes ut av författarna när de anser att ledarskapsstilarna 

tillsammans är en bra bas att utgå ifrån när de kompletterar varandra. De är specifika inom sitt 

område samtidigt som de alla kan vara användbara i olika situationer, varför alla de fyra 

stilarna kan vara att föredra inom organisationer där social interaktion är en del av arbetet.  

 

 
Figur 4. Egen figur, som visar de fyra ledarskapsstilarna som är aktuella i studien 

3.3.3 Karismatiskt ledarskap 

En karismatisk ledare kan beskrivas som en person som skapar visioner och sätter upp mål, 

och som sporrar andra att vilja följa visionerna för att uppnå dessa mål. (Bennis & Nanus, 

1985, i Bloisi, et al., 2007:648) Den här typen av ledare motiverar och inspirerar medarbetare 

samtidigt som ledaren i gengäld förväntar sig högpresterande prestationer baserade på 

organisationens kärnvärden. Den typen av ledare känner ett ansvar för medarbetarnas 

prestationer varför det är viktigt att medarbetarna upplever ledaren som en visionär. (House, 

Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004:14)  

 

3.3.4 Deltagande ledarskap 

Ledare som tar hänsyn till medarbetares förslag och synpunkter innan beslut fattas är vad som 

beskriver ett deltagande ledarskap. Den här typen av ledarskap är ofta effektivt när situationen 

är otydlig när det kommer till krav och beslut. (Mitchell, 1973:674) Beroende på situationens 

krav samt medarbetarens egenskaper, avgör det hur ledaren agerar från situation till situation. 

Deltagande ledarskap kan ha en positiv inverkan på medarbetares mentala hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Även om deltagande ledarskap till stor del är situationsbetingad, är det 

viktigt att ledaren uppfattas som ledare oberoende av situation för att undvika missförstånd 

eller konflikter. (Kim, 2002:232)  

 

Karismatiskt 
ledarskap 

Deltagande 
ledarskap 

Ledarskapsstilar 

Transformellt 
ledarskap 

Medarbetarorienterat 
ledarskap 
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3.3.5 Transformellt ledarskap 

Transformellt ledarskap är beroende av situation och medarbetare. En bra transformell ledare 

kan engagera och ena en grupp genom sitt ledarskap. (Leavitt, 1987, i Bloisi et al., 2007:668) 

Den här typen av ledarskap karaktäriseras av intellektuell stimulation och inspirerande 

motivationsfaktorer. En sådan ledare motiverar sina medarbetare genom att attrahera deras 

ideal samt moraliska värden, samtidigt som denne motiverar och influerar dem till att nå sina 

egna mål som ett i leden av de organisatoriska målen. Genom stimulans av detta bidrar det till 

att medarbetaren känner större förtroende till sin ledare och organisation. Transformellt 

ledarskap kan anses som en styrka när organisationen verkar i en föränderlig miljö. (Paarlberg 

& Lavigna, 2010:711)  

 

3.3.6 Medarbetarorienterat ledarskap 

Målet med medarbetarorienterat ledarskap är att tillfredsställa de sociala och emotionella 

behov som finns hos medarbetare. (Halpin, 1959, Korman, 1966, i Bloisi et al., 2007:654) 

Genom att ledaren sätter medarbetarna i fokus och visar dem medkänsla och generositet ska 

det bidra till motivation hos medarbetarna. (House et al., 2004:14) 

 

En annan ledarskapsstil som påminner om medarbetarorienterat ledarskap är team-orienterat 

ledarskap. Vad som skiljer team-orienterat ledarskap åt från den förstnämnda är att ledaren 

fokuserar på team-bildning inom organisationen. Vilket bland annat innebär att visioner och 

mål ska uppnås gemensamt. Ledaren beskrivs ofta som diplomatisk och har en strävan att 

skapa en gemensam plattform inom arbetsgruppen. (House et al., 2004:15) 
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3.4 Sammanfattande figur av den teoretiska referensramen 
Figuren av teorikopplingar är för att skapa en sammanhängande bild av teorikapitlet. De olika 

delarna i modellen kommer att behandlas löpande i resterande del av studien, och att 

benämnas som teman. De olika temana är organisation, ledarskap och motivation.  

 

Organisationen utgör kärnan med dess värden, organisationsstruktur och organisationskultur. 

Dessa grundstenar är grundläggande och väsentliga för motivationsarbete inom en 

organisation och hur det arbetet med detta ska hanteras. Det är viktigt att organisationen 

genomsyras av gemensamma mål och värderingar för att medarbetare ska kunna känna en 

tillhörighet, något som påverkar medarbetare, i den här studien sjuksköterskor, i sitt arbete 

samt verksamheten i helhet. Ledningen har en viktig roll när de representerar både 

organisationen i dess helhet samtidigt som de ska leda och fördela arbete på ett fördelaktigt 

sätt för alla inblandade. Ledarna kan därför ses som ett verktyg för att sammankoppla 

organisationen och motivationsfaktorer till medarbetarna för att bidra till en tillfredställande 

arbetsmiljö. Den yttre delen av figuren representerar de olika motivationsteorier som är 

aktuella för studien.  

 
 

 

Figur 5. Egen figur, författarnas illustration av kopplingarna mellan de tre olika temana i 

teorikapitlet samt alla teorier  
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel kommer författarna att diskutera den praktiska metoden och hur den har kan 

anses ha påverkat studien. De områden som kommer att beröras är urval, intervjuform, 

intervjuguide, intervjuförfarande, access, bortfall, databearbetning samt reflektioner över 

datainsamlingen. 

 

4.1 Urval 
Författarna till studien har genomfört intervjuer med sjuksköterskor, som samtliga arbetar vid 

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå (För argumentation för urval gällande Norrlands 

Universitetssjukhus, se kapitel 2.2 Val av verksamhet) Urvalet av respondenterna kom att bli 

en kombination av stratifierat urval samt snöbollsurval. För att skapa en bredare förståelse var 

det centralt att respondenterna kom från olika avdelningar, vilket innebär ett stratifierat urval. 

Den bredare förståelsen innebär en uppfattning om hur den aktuella problemformuleringen 

kan upplevas olika inom de olika avdelningarna. Stratifierat urval kan enligt Johansson 

Lindfors beskrivas som när forskaren vill garantera att olika typer av informationsenheter 

deltar som en följd av att forskaren har kunskap om att variabelvärdena kan skilja sig åt 

(Johansson Lindfors, 1993:93). Olika avdelningar gav författarna möjlighet till att se 

skillnader och likheter bland respondenterna som kunde vara en följd av vilken avdelning de 

arbetar på när det kommer till hur personalfrågor och motivation hanteras. Författarna har 

dock inte lagt någon vikt på vilken typ av avdelning det är, hur den är uppbyggd eller vilket 

arbete som utförs. Det eftersom att studien fokus därmed skulle kunna bli mer 

situationsbetingad av avdelningarnas typ av arbete samt att en bredare förståelse kräver flera 

olika typer av respondenter. Något som i studien handlar om respondenter från olika 

avdelningar, annars skulle studien ha handlat om att skapa en djupare förståelse för specifika 

avdelningar. Om studien endast hade fokuserat på en avdelning hade detta kunnat innebära att 

speciella situationsbeting påverkat studien i stor utsträckning, varför den då skulle bli relativt 

ointressant för andra än just den specifika avdelningen. 

 

De aktuella respondenterna till studien är tio till urvalet (se vidare, 4.6 Bortfall). Om studiens 

syfte hade varit att skapa ett generaliserbart resultat hade fler respondenter varit aktuellt, 

samtidigt som en kvalitativ metod inte hade varit att föredra för att frambringa ett 

generaliserbart resultat. Färre respondenter till studien anser författarna skulle ha varit för få, 

och inte bidragit till att skapa en bild av situationen. Eftersom det skulle kunna ha bidragit till 

ett sned vinklat resultat. Om de tio respondenternas svar inte skulle ha varit så samstämmiga 

som de varit, skulle författarna argumentera för att fler respondenter skulle vara att föredra. 

Det för att skapa en mer sammanhängande bild av studiefrågan, dock eftersom respondenterna 

till stor utsträckning kompletterade varandras svar anses urvalet tillräckligt för studien. 

Författarna är dock medvetna om att än fler respondenter skulle kunna ha bidragit till en än 

mer rättvisande bild av studiens problem.  

 

Vidare blev de enskilda respondenterna inom de olika avdelningarna utvalda genom 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att författarna genom kontakt med ett fåtal aktuella 

människor för studien får kontakt med ytterligare respondenter som är intressanta för studien 

(Bryman & Bell, 2005:126). Det positiva med att använda snöbollsurval i studien är att 

författarna får kontakt med respondenter som till viss del är slumpmässiga. Vilket vidare 

innebär att respondenter kommer ifrån olika avdelningar inom sjukhuset, för att få ett bättre 

utfall än om alla intervjuer skulle genomföras på samma avdelning. Om så hade varit fallet 
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skulle det kunna innebära att respondenterna skulle kunna påverka varandra i viss 

utsträckning vilket troligen skulle begränsa resultatet, nu är istället respondenterna oberoende 

av varandra inom sina avdelningar.  

 

Det negativa som en följd av snöbollsurvalet är att eftersom respondenterna har 

rekommenderat varandra, innebär det att de i viss utsträckning har kontakt med varandra. 

Något som vidare skulle kunna innebära att de till viss mån har liknade åsikter. Dock kommer 

respondenternas relation med varandra inte tas upp i studien när det ej är relevant för studiens 

syfte. Respondenternas eventuella relation kan ha påverkat studiens resultat beroende av 

vilken relation som är aktuell, som en följd av att nära relationer har en tendens till att influera 

individers tankar. På grund av att respondenterna inte närvarade vid intervjuerna samtidigt 

och att de inte haft möjlighet att prata med varandra mellan deras intervjuer eftersom de 

skedde så pass tätt inpå varandra och de inte var medvetna om när de andra respondenternas 

intervjuer skulle ske. Intervjufrågorna var inte officiella förrän intervjutillfällena med 

respektive respondent, varför en diskussion respondenter sinsemellan om intervjuerna inte var 

möjliga förrän efter slutförda intervjuer. En nackdel som skulle kunna ses med att intervjuerna 

genomförs på olika avdelningar är att det är olika närmaste chefer och att arbetsuppgifterna 

till viss del varierar mellan avdelningarna, vilket kan innebära att sjuksköterskorna har olika 

relation till ledningen inom avdelningen och organisationen. Dock hävdar författarna att det 

inte i ska påverka resultatet när syftet med studien inte är att analysera arbetsuppgifter. Dessa 

aspekter kan vara svåra att hantera än vilket urval som är aktuellt. Det anses inte i någon 

vidare utsträckning ha påverkat studiens resultat, eftersom det under arbetsgången finns en 

medvetenhet kring att respondenterna är verksamma inom olika avdelningar. 

 

Urvalsmetoderna innebar att alla respondenterna var kvinnor i blandad ålder. Författarna är 

medvetna om att manliga respondenter möjligen hade kunnat ge andra svar och därmed haft 

avvikande uppfattningar. Som en följd av stereotypiska könsroller där män kan uppfatta 

ansvar och motivation på ett annat sätt, som därmed kunnat ha haft en inverkan på studiens 

resultat. Samtidigt som de stereotypiska könsrollerna kan innebära att män har en annan syn 

på ledning och ledarskap än vad kvinnor i samma position har, att olika egenskaper 

efterfrågas hos en god ledare. Dock menar författarna att det inte är könet som avgör hur 

respondenterna ser på studiens problemformulering, utan vilken inställning respondenterna 

har till organisationen och hur den fungerar. Bland de aktuella respondenterna fanns det en 

relation mellan deras verkliga ålder samt hur länge de arbetat som sjuksköterskor. Författarna 

anser att den verkliga åldern och deras arbetserfarenhet inom yrket har en viss betydelse för 

hur respondenterna förhåller sig till studien. Det på grund av att åren som sjuksköterska kan 

påverka respondentens relation till organisationen beroende på hur deras historia ser ut. Om 

organisationen och respondenten har varit varandra trogna under en längre tid, kan det 

innebära att respondenten känner stor tillit för organisationen. Än i relation till en respondent 

som inte varit verksam som sjuksköterska under samma långa tid, varför det yrkesverksamma 

livet och kanske även tilliten till organisationen inte är lika omfattande som för en äldre 

kollega. Samtidigt är författarna medvetna om att situationen kan vara den omvända. Det som 

en följd av att de yngre sjuksköterskorna känner uppskattning gentemot organisationen 

eftersom de har ett jobb och kan nyttja sin utbildning, medan de äldre sjuksköterskorna kan 

vara besvikna på organisationen efter lång och trogen tjänst när deras utveckling inom sitt 

arbete står stiltje.  
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Vid samtliga intervjuer var det endast en respondent närvarande. Det kan diskuteras om fler 

perspektiv och synvinklar framkommit under sessionerna om fler än en respondent närvarat åt 

gången. Dock anser författarna att det inte skulle ha haft någon positiv inverkan på studiens 

resultat. En avgörande faktor för att författarna valde enskilda intervjuer var att ett fokusgrupp 

stuk på intervjuerna skulle minskat den enskilda individens åsikter och det hade blivit mer av 

en grupptalan. Vilket i och för sig inte behöver vara något uttalat negativt, dock något som 

författarna till studien ville komma ifrån. Om intervjuerna hade skett gruppvis skulle det 

kunna ha inneburit att enskilda individer inte pratar fritt i samma utsträckning samtidigt som 

en enskild individ kan ta större plats än andra och därmed finns risk för utelämnande av svar 

från resterande respondenter. Något som skulle kunna ligga studien i fatet eftersom det 

önskvärda är att skapa en djupgåendeförståelse för hur sjuksköterskor anser att motivation 

arbetas med inom organisationen. 

 

4.2 Intervjuform 
Personliga intervjuer ansåg författarna vara att föredra för att få en bra kunskapsbas att utgå 

ifrån, när personliga möten ansågs ha övervägande fördelar. På grund av att det skapas en 

möjlighet för respondenterna att laborera ut vid frågor som var aktuella för dem samtidigt 

relevanta för studien. Vid personliga intervjuer finns det möjlighet att tolka respondenternas 

kroppsspråk, såsom ansiktsuttryck och hållning. Vidare kan även en relation byggas upp 

mellan respondent och intervjuare vilket är svårare vid tillexempel telefonintervjuer eller 

elektroniskkorrespondens. Relationer kan bidra till att respondenterna känner sig trygga och 

därav är villiga att öppna sig mer. Det mest positiva med personliga intervjuer är att det finns 

möjlighet för båda parter att förtydliga sig och därigenom undvika missförstånd, något som 

vidare kan eliminera bortfall av data och därmed undvika felaktig empiriskt material. 

Författarna är medvetna om att vid personliga intervjuer finns det en risk för att intervjuarna 

styr respondenterna i en viss riktning, genom bland annat kroppshållning och minspel 

(Svenning, 2000:120-121). Dock eftersom det fanns en medvetenhet om den här risken, tänkte 

författarna på det under intervjuerna för att i största möjliga mån eliminera den risken. 

 

Allmänt försökte författarna upprätthålla en avslappnad stämning vid intervjutillfällena. 

Bryman & Bell talar om vikten att låta intervjuerna röra på sig i olika riktningar för att skapa 

en uppfattning om vad som är relevant för respondenten (Bryman & Bell, 2005:361). Genom 

att låta respondenterna ta god tid på sig och inte känna någon stress hade författarna som 

avsikt att ge respondenterna möjlighet till att laborera ut sina svar inom studiens ramar. 

Vidare kan det innebära att respondenterna känner förtroende för författarna och därigenom ta 

upp information som är aktuell för studien men som författarna inte haft i åtanke från början. 

Alla respondenterna var tillmötesgående och upplevdes entusiastiska över studien vilket 

gjorde att samtliga intervjutillfällen förflöt på bra. 

 

4.3 Intervjuguide  
Intervjuerna var uppbyggda på ett semi strukturerat sätt. Det var det alternativ som författarna 

ansåg passade studien bäst, som en följd av att frihet finns för att ställa följdfrågor under 

intervjuernas gång både för intervjuarna samt respondenterna. Semistrukturerade intervjuer 

kan beskrivas som när intervjuaren har iordningställt en typ av ordningsschema av frågor. 

Dock är det fritt för intervjuaren att ändra ordningsföljden samt att ställa ytterligare frågor 

under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2005:138) 
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Intervjuguiden utformades med avstamp i den teoretiska referensramen. De specifika frågorna 

kategoriserades sedan i tre olika teman vilka är Organisation, Individ och samspel – 

Motivation och Ledarskap. Det gjordes för att göra en tydlig sammankoppling till den 

teoretiska referensramen samt även för att underlätta databearbetningen. Dessa tre teman kom 

att vara en röd tråd genom hela studien för att öka läsvänligheten. För att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna formades frågorna på ett sådant sätt att det var möjligt för 

respondenten att utveckla sina svar samtidigt som frågor inte ledde till ”ja” eller ”nej” svar. 

Ytterligare ett steg för att försäkra sig om att frågorna var relevanta samt enkla att första var 

att prova frågorna på några av författarnas bekanta som sedan tidigare arbetar inom 

sjukvården men som av förklarliga skäl inte varit aktuella för studien. Testandet av 

intervjuguiden gav författarna respons och möjlighet till att omforma en del frågor som 

upplevdes som otydliga. 

 

En risk med semistrukturerade intervjuer är att samtalen kan glida ifrån ämnet. Eftersom 

respondenterna var intresserade av studieområdet och insatta i ämnet uppstod inte detta 

problem. Varför det inte funnits någon negativ inverkan på studiens empiriska material utan 

alla intervjuerna har bidragit till det empiriska kapitlet. 

 

Under intervjuerna uppkom det en del följdfrågor som författarna inte hade fokuserat på 

innan, men som kom att ge bra input till studien. Alla frågor som författarna hade på 

ordningsschemat kom inte att ställas på grund av att respondenterna vid vissa tillfällen redan 

svarat på de aktuella frågorna innan dess turordning hade berörts. Samtidigt som en del frågor 

besvarades innan författarna ställt dem till respondenterna fanns det å andra sidan en mening 

med att återkomma och diskutera vissa frågor mer ingående. Det för att beröra olika 

infallsvinklar och på så sätt bidra till studiens resultat. 

 

4.4 Intervjuförfarande 
Sammanlagt har det genomförts tio intervjuer under studiens gång, varav de båda författarna 

var närvarande vid samtliga av dem och hade i stort skett samma närvaro gällande frågor med 

tillhörande följdfrågor.  

 

Intervjuerna var semistrukturerad, varför det utgicks från en intervjuguide (Se appendix 2), i 

strävan att erhålla den mest nödvändiga informationen för studien. Intervjuguiden innebär att 

en del av frågorna blev identiska mellan respondenterna. Vilket inte ska ses som ett problem 

utan som en tillgång för studien på grund av att respondenterna har haft samma 

förutsättningar att laborera ut sina svar inom dessa frågor. Något som vidare har varit ett 

positivt bidrag till studien som en följd av respondenternas intresse. Intervjuformen har 

inneburit att en del intervjuer kom att fokusera mer på en kategori av frågor. Vid dessa 

tillfällen har författarna styrt tillbaka till de andra temana vid passande tillfälle. Författarna 

har lagt stor vikt att inte stressa respondenterna under intervjuförfarandet. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respondenternas arbetsplats. Innan intervjuerna 

tog sin början tillfrågades respondenterna om en inspelning av intervjuerna var möjlig. 

Samtliga respondenter gav sitt medgivande till detta, förutsatt att de behandlas konfidentiellt 

något som författarna har respekterat. Med hjälp av inspelningarna av intervjuerna gav det en 

möjlighet för författarna att i efterhand lyssna igenom och granska inspelningarna för att 

kunna notera eventuella specifika ordval och röstlägen som kan vara av intresse för studien. 

Inspelningarna av intervjuerna var även ett måste för att kunna genomföra transkriberingar. 

Intervjuerna hade ett tidsintervall i genomsnitt på 25-30 minuter.  



 30 

4.5 Access 
Respondenternas vilja är att deras medverkan ska behandlas konfidentiellt, något som 

författarna respekterar. Författarna anser att det kan ha bidragit till öppnare konversationer 

med respondenterna som en följd av rädsla för att i efterhand motta kritik för sina uttalanden 

har eliminerats. Samtidigt som det kan anses ha vidgat deras svar Respondenterna var 

medvetna om att studien inte utgick ifrån specifika avdelningar utan för avsikt att skapa en 

viss helhetsbild. Något författarna hävdar ha medverkat till att respondenterna inte gett en 

förskönande bild av deras avdelning eller organisationen i helhet. 

 

Datainsamlingen för studien tog plats på respondenternas arbetsplats, i ett separat och enskilt 

rum. Dels för att underlätta för respondenterna att inte behöva åka iväg, samtidigt som de 

hade nära tillbaka till sitt arbete när intervjun var genomförd. Med tanke på att intervjuerna 

tog plats på respondenternas arbetsplats vid en förutbestämd tidpunkt, samt att respondenterna 

hade fått en uppgift om ungefär hur lång tid det beräknades ta ska detta förhoppningsvis ha 

påverkat respondenterna på det sätt att de inte blev påverkade. Genom att respondenterna har 

haft en avslappnad inställning till intervjuförfarandet anser författarna att det bidragit till en 

god verklighetsbild. En annan anledning till att intervjuerna gjordes på respondenternas 

arbetsplats var det borde upplevas som tryggare för respondenterna att vara i en ”hemmiljö” 

dock avskärmad från andra medarbetare på avdelningen.  

 

4.6 Bortfall 
Författarna hade för avsikt att ta kontakt med alla avdelningarna på Norrlands 

Universitetssjukhus för att se vilket intresse som fanns att delta i studien. Dock var det enklare 

tänkt än gjort och efter mödosamt arbete att försöka få fatt i ansvariga för avdelningarna var 

författarna tvungna att hitta ett annat sätt. Genom kontakt med en anställd vid expeditionen på 

Norrlands Universitetssjukhus kom hon att hjälpa till, uppmärksammad på det stratifierade 

urvalet och snöbollsurvalet. Genom att den anställda kontaktade en sjuksköterska som sedan 

kontaktade en till osv, fick författarna en lista på aktuella respondenter. Listan omfattade tio 

stycken sjuksköterskor, inom flera olika avdelningar. Kontaktuppgifter togs fram och 

respondenterna kontaktades. Av de tio respondenterna som författarna kom i kontakt med var 

samtliga villiga att ställa upp. Varför inget bortfall uppstod, vilket får anses som väldigt bra. 

Vidare anser författarna att det är positivt att de tio aktuella respondenterna ställde upp till 

studien, när det innebär att studiens fokus och syfte inte medverkade till något bortfall. 

 

4.7 Databearbetning 
Dagarna efter att den sista intervjun genomfördes transkriberades alla samtalen för att 

kontrollera om något nytt framkommit samt för att underlätta studiens fortsatta arbete. 

Därefter kodades intervjuerna för att skapa en bättre uppfattning av vilken information som 

skulle komma att vara av yttersta relevans för studien. Kodning innebär att respondenternas 

svar omvandlas till siffror för att enklare kunna hantera dem i datorn (Jacobsen, 2002:69). 

Dock sker kodningen på ett annorlunda vis för den här typen av studie, på grund av att den är 

kvalitativ. Författarna kom att strukturera svaren utifrån intervjuguidens tre olika teman, vilka 

kan beskrivas som nyckelord: Organisation, Individ och samspel - Motivation samt 

Ledarskap. Dessa teman i sin tur utgår ifrån den teoretiska referensramen. Kritik kan riktas 

mot att empirimaterialet indelas under olika tema. Dock hävdar författarna att inget bortfall av 

information relevant för studien har uppkommit. Det som en följd av att genom att dela in 

materialet i dessa olika teman blev det enklare för författarna att kunna skapa en överblick av 
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materialet vilket ledde till att den relevanta informationen för studien urskildes på ett smidigt 

sätt. Temana har bidragit till att skapa en helhet genom studien och sammankoppla 

information för att underlätta läsning. Fokus har under studiens gång varit att få fram relevant 

information för att skapa trovärdighet för studien och dess resultat. 

 

4.8 Reflektioner över datainsamlingen 
Författarna menar att beroende på var sjukhuset som studeras är lokaliserad kan synen på 

motivationsarbetet funktion variera. Som en följd av organisationskulturen och hur den 

influerat sjuksköterskorna som intervjuas, samt hur ledningen i dagsläget arbetar. Om studien 

hade genomförts på andra vårdinrättningar inom den offentliga sektorn och inte på sjukhus 

skulle detta också kunnat visa på ett annat resultat. Det som en följd av att mindre 

organisationer i viss mån har färre avdelningar och därigenom andra arbetssätt etc. Dock 

kvarstår det faktum att alla avdelningar i sig, ingen betydelse var de är lokaliserade, har en 

blandning av medarbetare i olika åldrar och utbildningar som alltid har olika uppfattningar om 

hur en arbetsplats fungerar bäst. Om studien hade genomförts inom den privata sektorn skulle 

även detta kunna ha påverkat det empiriska materialet som en följd av en annan 

organisationsstruktur. 

 

En annan kritik av det empiriska materialet är att alla respondenterna är kvinnor. En eller flera 

män skulle kunna ha bidragit till ett annat perspektiv till studien. Samtidigt som det i dagens 

samhälle är allmänt känt och de facto att fler kvinnor arbetar som sjuksköterskor än män ska 

det därför inte i någon större utsträckning ha bidragit till sned vinklat material. 

Respondenterna har inneburit en blandad ålder, allt från tidig tjugoårsålder till medelålder. 

Det är något som ska anses ha bidragit till en bredd av det empiriska materialet. Eftersom 

olika infallsvinklar kan vara beroende av hur länge de arbetat inom organisationen samt hur 

gamla de är. Något som kan ha en påverkan på hur sjuksköterskorna värderar vikten av 

avancemang och möjligheter till att eventuellt byta avdelning inom organisationen men även 

arbetsgivare. 
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5. Empiri 
I empiri kapitlet kommer författarna att redovisa resultat samt information som framkommit 

genom intervjuer med respondenter från Norrlands Universitetssjukhus. Först förklarar 

författarna sin syn på den empiriska framställningen, sedan kommer en kort presentation av 

respondenterna, sedan under studiens tre teman organisation, individ och samspel – 

motivation och ledarskap berörs respondenternas svar var för sig. 

 

5.1 Författarnas syn på den empiriska framställningen 
Som beskrivet i den praktiska metoden har författarna valt att strukturera frågorna i den 

semistrukturerade intervjuguiden enligt teman. Författarna anser att dessa teman leder till att 

det blir enklare att skapa en god överblick av respondenternas svar. Författarna har valt att 

redovisa var respondents svar enskilt under de olika temana för att underlätta för läsaren 

samtidigt som det skapar ett bra underlag för utformande av analys och kopplingarna 

däremellan. Det beror på att respondenterna har gett olika svar på en del av frågorna och den 

skillnaden skulle bli svår att urskilja om författarna använde en helt tematiserad struktur när 

det kommer till empirikapitlet. En kortare presentation av var och en av respondenterna 

presenteras för att skapa en övergripande uppfattning om respondentens bakgrund inom 

sjukhuset. 

 

Som skrivet i definitionskapitlet under ledarskap finns det två olika typer av ledarskap i 

studien, närmaste ledningen (se gröna sektionen i figur 6) och övre ledningen (se orange 

sektionen i figur 6). Valet av att dela upp ledarna i dessa två grupper är dels för att bättre 

förstå men även kunna urskilja vilka delar av ledningen som arbetar närmast sjuksköterskorna 

och som det finns en direkt kommunikation med. Inom varje avdelning är avdelningschefen 

ledare över både läkare samt sjuksköterskor samtidigt som det inom de flesta avdelningar 

även finns en sektionschef som är sjuksköterskornas absolut närmaste ledare. Alla 

avdelningar ingår i en klinik och över dessa kliniker finns det verksamhetschefer, de finns 

inom sjuksköterskornas närmaste ledning dock har de ingen närmare relation eller 

kommunikation. (J. Olsson, personlig kommunikation, våren 2011) Det är samtidigt viktigt att 

belysa den övre ledningen när det är de som har sista bestämmanderätten över organisationen. 

Dock har sjuksköterskorna inte samma kontakt med dem som med sin närmaste ledning. I den 

övre ledningen ingår verksamhetsområdescheferna, landstingsdirektören och folkvalda lokala 

landstingspolitiker som finns i landstingshuset och som arbetar under de nationella 

politikerna. Den övre ledningen har det yttersta övergripande ansvaret för hela organisationen 

bland annat genom att de sätter upp mål och ekonomiska ramar. (J. Olsson, personlig 

kommunikation, våren 2011) ((Se Appendix 2, Organisationsstruktur) Västerbottens Läns 

Landsting, 2011) 
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(Västerbottens Läns Landsting, 2011) 

 

Författarna är medvetna att det inom alla grupper finns informella ledare. Informella ledare 

kommer inte att beröras på grund av att ledarskap i den här studien handlar om 

bestämmanderätt och möjlighet att kunna påverka inom organisationen. En informell ledare 

har inte samma rättigheter och möjligheter att påverka och styra på samma sätt som formella 

ledare. Respondenterna har inte berört informella ledare vid intervjuerna vilket författarna 

menar på att även respondenterna trycker på vikten av formella ledare inom organisationen 

när det kommer till beslutsfattande. Samtidigt finns det en medvetenhet hos författarna att 

läkare är i högre rang än vad sjuksköterskor är, och att de kan ses och uppfattas som en typ av 

informell ledare. Främst på grund av att de har ett större ansvar och beslutsfattande. Dock som 

tidigare beskrivet berörs inte informella ledare i studien, varför läkarnas roll inte berörs.  

 

Författarna är medvetna om att respondenterna kommer från olika avdelningar och att det i 

viss utsträckning kan influera sjuksköterskornas svar eftersom avdelningarna kan vara 

uppbyggda på olika sätt när det kommer till patientinflöde, schemaläggning och bemanning. I 

studien ligger inte fokus på arbetsuppgifter eller hur avdelningarna är uppbyggda varför det 

inte tas någon hänsyn till det fortlöpande i studien. Författarna argumenterar för att 

respondenter från olika avdelningar bidrar till en bredd av studien, och kring att skapa en 

förståelse för hur personalfrågor och motivation hanteras bland sjuksköterskor. 

 

Författarna har valt att döpa respondenterna till Anna, Birgitta, Cecilia etc. som en följd av att 

bibehålla anonymiteten samtidigt som de fiktiva namnen inte kan kopplas till någon av 

respondenterna. Respondenternas ålder nämns i jämförelse med medelålder, som i detta fall är 

35-40 år gammal. Åldern tas med för att påvisa respondenternas erfarenhet, och skapa en 

uppfattning om hur den faktorn kan påverka respondenternas syn på arbetssituationen. Alla 

aktuella respondenter har en sektionschef. 
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5.2 Presentation av respondenterna 
 

Anna 

Anna är i yngre medelåldern och har arbetat inom den aktuella avdelningen på Norrlands 

Universitetssjukhus i 3 år. 

 

Birgitta 

Birgitta är i medelåldern och har arbetat inom sjukvården hela sitt yrkesverksamma liv. 

 

Cecilia 

Cecilia är i yngre medelåldern och har arbetat inom sin avdelning i drygt 2 år. 

 

Dagny 

Dagny är i medelåldern och har arbetat inom den aktuella avdelningen i 5 års tid. 

 

Eva 

Eva är i övre medelåldern har arbetat som sjuksköterska i 17 år inom olika avdelningar.   

 

Flora 

Flora är i medelåldern och har arbetat som sjuksköterska i 5 år.  

 

Greta 

Greta är i medelåldern och har arbetat inom sin avdelning sen hon tog sin 

sjuksköterskeexamen. Hon har arbetat i 13 år. 

 

Helena 

Helena är i medelåldern och har arbetat inom den aktuella avdelningen största delen av sin 

yrkesverksamma karriär. 

 

Inger 

Inger är i övre medelåldern och har arbetat som sjuksköterska i 23 år.  

 

Jenny 

Jenny är i medelåldern och har arbetat som sjuksköterska i 5 år.  
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5.3 Organisation 

5.3.1 Anna 

Anna beskriver att arbetsmiljön inom den aktuella avdelningen varierar. Till stor del beror den 

på hur kommunikation inom avdelningen ser ut och även hur feedback bland medarbetare och 

ledare fungerar. Anna menar generellt att arbetsmiljön på avdelningen är rörig, främst 

beroende av de besparingskrav som finns. Angående indrag av tjänster samtidigt som schema 

och personalfrågor ofta krockar när det kommer till planering och verklighet. De förändringar 

som den övre ledningen gör, bidrar till att patienter får mindre kvalitets tid samtidigt som 

medarbetarna på golvet får mer arbete. ”Det blir att man får springa snabbare och snabbare, 

och får göra saker snabbare men man har ingen mer tid”. Anna upplever att hon får många 

arbetsuppgifter och förklarar vikten av att kunna säga nej samt att delegera, något som hon 

säger har blivit lättare med åren. Anna säger att det är viktigt att vara stresstålig för att kunna 

arbeta inom avdelningen samt vården i stort. 

5.3.2 Birgitta 

Birgitta har arbetat på samma avdelning sedan sin examen och anser att arbetsmiljön inom 

avdelningen är tillfredsställande. Hon menar på att det är svårt att få en fulländad arbetsplats, 

men uppger att det finns en bra kommunikation mellan medarbetare och även ledning inom 

avdelningen. Birgitta understryker dock att det aldrig är fel att arbeta med kommunikation, 

eftersom det är en grundsten. Men även för att alla på avdelningen ska veta vad som händer 

samt arbeta för bättre arbetsmiljö. En god arbetsmiljö påverkar arbetet på många positiva sätt 

och är viktigt för trivseln. Det är även viktigt att arbeta med rutiner för att de ska fungera över 

tid. Det som stimulerar Birgitta på arbetet är de varierande arbetsuppgifterna, ”Att jag får 

sätta min kompetens på prov och har en möjlighet att lära mig saker även fast jag har arbetat 

rätt länge inom NUS”. Hon pointerar att patientinflödet inte är något som de kan kontrollera 

inom avdelningen, varför det är viktigt att vara stresstålig, lyhörd och noggrann för att 

arbetsmiljön ska kunna upprätthållas. 

5.3.3 Cecilia 

Cecilia anser att arbetsmiljö till stor del beror på hur arbetsbelastningen ser ut, vilket 

patientinflöde det är. Vid hög arbetsbelastning krävs det mer tolerans av både medarbetare 

och ledning, som en följd av att vikarier inte får tas in. Hennes arbete kräver stort tålamod och 

att inte låta sig nedslås av andra människors attityder. Cecilia kan påverka sin arbetssituation i 

viss utsträckning, ”Jag känner inte att jag har möjlighet att påverka hela arbetssituationen, 

men jag kan påverka mitt sätt att arbeta.” Cecilia berättar att hennes närmaste ledare ger de 

anställda bra möjligheter när det kommer till utbildning, vilket sjuksköterskorna uppskattar. 

Och som vidare innebär att de stannar kvar inom avdelningen längre än vad de förmodligen 

annars skulle ha gjort. Cecilia menar att det vid mindre patientinflöde finns större möjligheter 

till kompetensutveckling, än vid högt patientinflöde när det mestadels handlar om att släcka 

små bränder hela tiden. 

5.3.4 Dagny 

Dagnys arbetssituation inom avdelningen handlar om svårt sjuka patienter, högt tempo, stress 

och intensivt arbete. När sjuksköterskorna kommer nya till avdelningen handlar det mycket 

om kompetensutveckling och de måste lära sig många nya saker. Efter ett antal år när den 

mesta kunskapen är inlärd är det svårt att gå mer in på mer djup, vilket kan leda till en känsla 

av att ”harva på”. Dagny understryker dock att det är viktigt att hela tiden vara flexibel, 
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noggrann, snabb och stresstålig för alla sjuksköterskor på avdelningen. Det har inte någon 

betydelse hur länge du har arbetat inom avdelningen, dessa egenskaper är helt avgörande för 

att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt. Dagny menar på att dessa egenskaper kan vara svåra 

att utveckla över tid, varför det krävs att sjuksköterskorna inom avdelningen redan från början 

har en del av dessa egenskaper.  

5.3.5 Eva 

Eva beskriver sin arbetsmiljö som bra överlag. De försöker inom avdelningen upprätthålla en 

positiv atmosfär genom god kommunikation, vilket bidrar till att Eva trivs inom sin 

avdelning. Arbetsmiljön är enligt Eva viktig för att trivas och prestera på jobbet. Hon tillägger 

också att arbetsmiljö är en fråga som de på avdelningen arbetat mycket med för att förebygga 

konflikter. Eva understryker att eftersom de arbetar kontinuerligt med kommunikation lägger 

avdelningen inte ner lika mycket tid som andra avdelningar när det kommer till arbetsmiljö, 

eftersom de genom kommunikation eliminerat många problem. Patientinflödet på avdelningen 

innebär främst bokade patienter vilket Eva menar bidrar till att stressnivån hålls under 

kontroll. Dock för att stressnivån ska hållas i schack krävs det att sjuksköterskorna har 

kunskap och är öppna för att lära sig nya saker när många patienter är unika i sitt slag. Eva 

tycker om att lära sig nya saker och upplever därför avdelningens arbetssätt som motiverande. 

Hon menar att inom avdelningar där det inte endast är bokade patienter är det svårare att 

påverka sin arbetssituation och utveckling i det dagliga arbetet. 

5.3.6 Flora 

Flora upplever arbetsmiljön som förhållandevis bra på avdelningen även om den är 

stressbelagd i viss mån. Samtidigt finns det problem när det kommer till schemaläggning och 

att det inte finns några fasta regler kring det. Något som innebär att Floras närmaste ledning i 

viss mån inte behöver eller tar hänsyn till medarbetarnas vilja. På Floras avdelning handlar 

arbetet mycket om prioriteringar och egenskaper som att vara lyhörd, social och snabb. Flora 

känner sig stimulerad av sina arbetsuppgifter samtidigt som hon kan påverka dem i viss 

utsträckning, vilket för henne går hand i hand. Hon beskriver att kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna och deras närmaste ledning har varit lite infekterad under den senaste tiden, 

på grund av att lyhördhet från ledningens sida saknas. Det är något som Flora menar på måste 

få en ändring för att de inom arbetsgruppen ska förstå varandra, varför det är något som de 

arbetar med. 

5.3.7 Greta 

Greta har arbetat inom samma avdelning sedan hennes examen och är erfaren inom sin 

yrkesroll. Medarbetarna trivs bra med varandra inom avdelningen men det som oroar alla 

medarbetarna men kanske främst sjuksköterskorna är de nya sommarvikarierna. Eftersom det 

innebär att de ordinarie sjuksköterskorna får en större arbetsbelastning eftersom 

sommarvikarierna inte har den erfarenhet som är ett måste för att kunna arbeta inom 

avdelningen. Varför Greta menar att det rent schematekniskt finns saker som bör arbetas med. 

En sjuksköterska enligt Greta behöver vara stabil, stresstålig och trygg i sig själv som en följd 

av den sociala kontakten med patienter och deras anhöriga som ofta har ett avgörande inslag i 

det dagliga arbetet. Samtidigt understryker hon att det är viktigt att ha bra medarbetare 

runtomkring sig dels för arbetsstämningen men även för att det bidrar till 

kompetensstimulering. Genom att lära sig saker inom avdelningen menar hon att 

sjuksköterskorna i större utsträckning kan påverka sina arbetsuppgifter inom avdelningen men 

inte inom organisationen. 
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5.3.8 Helena 

Överlag anser Helena att arbetssituationen på hennes avdelning är bra. Men vid närmare 

eftertanke är det svårt att hålla ihop till en kontinuitet att den alltid hålls bra. Eftersom det vid 

stressiga perioder, vilket är mer än regel än ett undantag, känner hon sig maktlös som anställd 

inför hur arbetet ska genomföras. Hon menar på att om medarbetarna skulle få mer bekräftelse 

och konstruktiva kritik för sitt arbete skulle arbetssituationen bli bättre. Det är något som de 

inom avdelningen arbetar aktivt med. Helena anser att det är viktigt med en öppen dialog 

inom avdelningen, samtidigt som det ibland leder till motsatt effekt. På grund av att när det 

kommer input från olika håll om hur saker och ting ska göras, kan det i slutändan leda till mer 

arbete men med samma resultat. Helena förklarar att det krävs att sjuksköterskorna är 

organiserade och kan prioritera, eftersom att stress är ett vardagligt inslag i deras arbete. Inom 

avdelningen finns det varje år utbildningsdagar där målet är att så många som möjligt av de 

anställda ska närvara, något som är enklare sagt än gjort när det alltid behövs bemanning på 

avdelningen. 

5.3.9 Inger 

Inger trivs mycket bra med sitt arbete och kan till stor del påverka sin arbetssituation. Hon 

beskriver att kommunikation är A och O för att arbetet ska fungera. Och ett bra sätt hon 

beskriver att de arbetar på för att stimulera kommunikation är de arbetsplatsträffar som hålls 

regelbundet. Ingers avdelning är inte lika vårdande som en del andra avdelningar, vilket gör 

att det blir en speciell arbetssituation, och det är svårt att få tag på vikarier. Varför allt måste 

planeras väldigt noga när någon ska vara ledig eller blir sjuk. Patienterna bidrar till 

arbetsstämningen som finns på avdelningen just på grund av att de är relativt självgående och 

därmed har inflytande över sjuksköterskornas arbetssituation i viss utsträckning. 

Personalomsättningen på avdelningen har varit relativt låg, varför det finns en stor gemenskap 

inom avdelningen samtidigt som det finns svårigheter att få tillbaka lika mycket som de ger 

alla gånger inom och till avdelningen. 

5.3.10 Jenny 

Jenny har arbetat inom sin avdelning i några år och anser att hennes arbetsmiljö är 

tillfredställande. Det beror på att medarbetarna är positiva vilket är viktigt eftersom de arbetar 

väldigt tätt ihop. Jenny beskriver också att patienterna med sina anhöriga är återkommande på 

avdelningen varför samspel dem emellan är viktigt. Hon säger dock att det bör finnas fler 

tillfällen mellan medarbetarna att kommunicera om patienterna, ”Det bör vara 

återkommande, för att underlätta arbetet samtidigt för att undvika att samma jobb görs två 

gånger”. Jenny känner sig stimulerad av sina arbetsuppgifter mycket på grund av att 

sjuksköterskorna har en bra närmaste ledare som ger utrymme för personligutveckling. Har du 

arbetat under en längre tid inom avdelningen finns det dessutom större möjligheter att påverka 

sina arbetsuppgifter eftersom de ges större individuellt ansvar. Jenny anser att det är viktigt att 

ha ett genuint intresse för den avdelning som sjuksköterskor verkar inom för att kunna 

prestera och göra ett så bra arbete som möjligt. Hon menar också på att det är viktigt att vara 

stresstålig för att på så vis hålla patienter lugna. 
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5.4 Individ och samspel - Motivation 

5.4.1 Anna 

Anna anser att begreppet motivation är svårt att beskriva men säger att hon främst motiveras 

av att se till patienternas välmående och respons. Hon menar att arbete med varje patient ska 

leda till gott resultat för att hon ska känna sig helt tillfredsställd. Anna upplever att hennes roll 

som sjuksköterska har förändrats över tid, vilket innebär att i relation till när hon började 

arbeta både tar och får hon ett större ansvar idag. Hon beskriver att hennes arbete har gått från 

att vara helt patientcentrerat till att även fokusera på avdelningen i helhet. Anna menar att 

hennes möjlighet till att påverka sin arbetssituation är något som hon ser som en 

motivationsfaktor. Dock antyder Anna att det finns svårigheter att bedöma sjuksköterskornas 

prestationer, när deras lön inte i någon utsträckning påverkas av utfört arbete. Istället för god 

löneutveckling erbjuds de ledighet i viss utsträckning. Anna anser dock inte att det alltid är 

tillräckligt motiverande med tanke på de obekväma arbetstiderna, samt att de i stort skett inte 

kan påverka när deras ledighet ska tas ut. 

5.4.2 Birgitta 

Motivation för Birgitta är drivkraften hos en person som gör att denne vill fortsätta arbeta och 

prestera, vilket för henne är hennes yrkesroll och arbetsuppgifter som bidrar till patienternas 

välmående. ”Man gör det bästa av situationen dagligen”. Hon förtydligar att det finns ramar 

och mallar som sjuksköterskorna ska verka inom, och utifrån dessa kan de i viss utsträckning 

styra arbetet för att det bäst ska fungerar för sig själv, medarbetare och patienter. Något 

Birgitta anser är motiverande bland annat på grund av att de får eget ansvar att styra sitt arbete 

och därmed kan använda sin kompetens på sitt men även bästa sätt. Ekonomisk ersättning är 

något som är omdiskuterat inom avdelningen, som en följd av att den är låg och att vid övertid 

erbjuds det endast ledighet som får tas ut i mån av tid. Birgitta pointerar att, ”Personalen 

måste få vila upp sig också”. Hon lägger till det finns möjlighet till kortvariga utbildningar, 

dock ses detta inte som en bonus utan bör vara en självklarhet ens egen och organisationens 

skull samt för patienternas säkerhet. Birgitta återkommer till att löneutvecklingen är viktig 

och utgår från att grundlönen måste bli högre inom yrket. Deras arbete innebär ett tungt 

ansvar och handlar ofta om liv och död. 

5.4.3 Cecilia 

Cecilia pointerar att sjuksköterskeyrket inte är något hon eller någon annan på hennes 

avdelning har valt på grund av lönen. Istället återfinns motivation i att hitta de små 

förändringarna som leder till en skillnad, och att en eller flera patienter mår bättre av 

skillnaden. Cecilia beskriver även motivation som en viss del ansvar eftersom att alla 

sjuksköterskor inte kan allas arbete inom avdelningen. Möjligheten till att kunna hjälpa 

varandra är kompetensbunden som i många fall knyter an till individer. Vid stressiga 

arbetsdagar menar Cecilia på att det blir mer påtagligt att deras arbete i viss mån tas för givet 

och de uteblivna belöningarna gör sig än mer påminda. Belöningarna som Cecilia menar är 

löneutveckling men även möjlighet till ledighet och utbildning. Samtidigt som 

sjuksköterskorna arbetar effektivare blir de även mer riskmedvetna. Hon pointerar dock att det 

innebär att det ibland kan gå lite väl snabbt för nyutexaminerade sjuksköterskor att finna sig i 

sin yrkesroll, något hon menar måste få ta en viss tid för att bygga upp en självsäkerhet inom 

yrkesrollen. 
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5.4.4 Dagny 

Uppmuntran från patienter, medarbetare och ledare anser Dagny är motiverande. Dock anser 

hon att det inte alltid räcker för de extra uppgifter som utförs utanför arbetstid och som helt 

enkelt måste göras. Det finns ingen bonus och löneutvecklingen är enligt Dagny inget att tala 

om, varför det är viktigt med andra saker såsom ledighet och ansvar. Dock vill hon 

understryka att efter hennes år inom organisationen har hon insett att ansvar bör vara förenat 

med ekonomisk ersättning, som en följd av att ansvar i många fall handlar om liv och död. 

Nyutexaminerade ser arbetsuppgifterna inom avdelningen som en morot, men det finns inget 

aktivt arbete med att motivera sjuksköterskorna. Antingen stannar de kvar eller gör som de 

flesta och byter avdelning för att få stimulans och motivation. Hon anser att det finns 

möjlighet att påverka sin arbetssituation, bland annat när det handlar om för hög 

arbetsbelastning. Vad som dock är svårt att avgöra är vem eller/och vilka som gör sitt arbete 

på bästa sätt. Detta premieras inte med lön, ”även om man säger att man har en individuell 

lönesättning så finns den inte, allt fördelas lika mellan alla sjuksköterskor”. Varför Dagny 

menar på att det i slutändan handlar om att trivas med sitt arbete och sina arbetskamrater samt 

att finna motivation i ansvarsfrågan även fast den inte är ekonomiskbetingad.  

5.4.5 Eva 

Motivation för Eva är att tycka att det är roligt att gå till jobbet och att hon känner sig 

tillfredsställd med sina arbetsuppgifter. Samtidigt som det är viktigt att få en chans till att vara 

med vid beslut genom att göra sin röst hörd. Eva menar att det är framförallt kontakten med 

patienter med speciella behov som gör arbetet intressant. För att stimulera motivationen anser 

hon att påtagliga ersättningar är mer tilltalande än endast muntliga bekräftelser. Men just 

ekonomiska ersättningar finns det väldigt lite av, på grund av de stora besparingarna av 

resurser. Samtidigt som hon säger att det är begränsat med ledighet också. Eva anser att 

ansvar kan vara en motivationsfaktor till en viss del, att vara med och påverka är också något 

som motiverar henne. Hon har arbetat länge inom samma avdelning varför Eva har varit med 

om förändringar inom organisationen som påverkar arbetssituationen. Dock menar Eva att 

med gott ledarskap och förmåga att ge inflytande för medarbetarna blir förändringarna mindre 

påtagliga och behöver inte alltid innebära negativ påverkan på arbetssituationen. 

5.4.6 Flora 

Flora berättar vikten av att få feedback för det arbete hon utför och hur det motiverar henne i 

sitt arbete. Samtidigt som det är viktigt att medarbetarna uppmuntrar varandra och att 

patienterna ger respons och visar tacksamhet. Flora anser att det finns brister när det kommer 

till möjlighet att gå utbildningar och att det inte finns någon chans att få delta vid dessa. 

Samtidigt som andra vardagliga händelser som exempelvis fika inte existerar, vilket hon anser 

skulle vara bra påtagliga motivationsfaktorer. Genom att bli sedd och uppskattad i 

arbetsvardagen. Hon menar att det är bättre att tillföra små motivationsfaktorer eftersom det är 

svårt att eliminera de saker som inte bidrar till motivation i arbetet som en följd av 

arbetsnatur. Flora känner inte heller att hennes arbete och arbetsuppgifter har utvecklats i 

någon större mån under tiden som hon arbetat som sjuksköterska. Mer kompetensutveckling 

och frihet under ansvar är något som hon anser skulle bidra till att motivera henne och hennes 

medarbetare. 
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5.4.7 Greta 

Motivation för Greta är tillhörighet och trygghet bland medarbetarna inom avdelningen, hon 

understryker att ett bra samarbete är viktigt. Samtidigt som möte med patienter motiverar 

henne, ”Den återkommande relationen och den bekräftelsen från anhöriga är tecken på att 

man gör ett bra jobb”. Men Greta anser att det inte alltid räcker. Hon menar på att den 

bristfälliga schemaläggningen tar mycket krafter, och om arbetstiden skulle försämras än mer 

skulle den nuvarande motivationen tryta. Greta talar även om ledigheten som ska tas ut för 

övertid oftast är mycket svår att kunna nyttja, varför det kan ses som besvärligt istället för 

motiverande att ansöka om ledighet. Greta ser ansvar som motivation, inom rimliga gränser. 

Hon understryker att det är viktigt att få tid och ha kunskap inom området för att ansvaret inte 

ska kännas som en börda. Greta upplever att patienterna är fler till antalet och sjukare varför 

patientinflödet är okontrollerbart och inte går att påverka alls, varför delegering av 

ansvarsuppgifter har blivit ett vanligare inslag inom avdelningen. Det för att undvika stress 

för medarbetare samtidigt som yttre påfrestningar, ofta från ledningens sida, gör att det blir 

svårt att hantera arbetsbelastningen. Greta undrar dock hur individer ska motiveras att läsa till 

sjuksköterska när arbetssituationen inte är bra, det vill säga obekväma arbetstider och att det 

är mycket stress.  

5.4.8 Helena 

Helena beskriver hennes vilja att tillföra något till arbetet och avdelningen som en av hennes 

viktigaste motivationsfaktorer. Att kontinuerligt vilja utvecklas både när det kommer till 

individ och avdelningsnivå, en vilja att alltid sträva framåt. Genom att ha den inställningen 

krävs det både energi och tid, varför det är viktigt med ledighet för Helena. Dock är det inte 

något som de själva styr över, utan det hänger ihop med hur avdelningen ser ut och vilken 

tillgång det finns till vikarier. Helena menar också att ansvar kan föda arbetsglädje och 

engagemang, dock till en viss gräns. Det handlar om att hitta en nivå i förhållande till tid och 

kapacitet för att det inte ska ha motsatt effekt och därmed bidra till stress. Hon anser att hon 

till viss del kan påverka sin arbetssituation med hjälp av sina kollegor. Dock är organisationen 

i själv trög och det tar väldigt lång tid att få igenom förändringar vilket gör att gnistan 

försvinner ibland henne och hennes kollegor när det kommer till föreslagna förändringar. Hon 

upplever att allting handlar om hur mycket resurser som krävs eftersom det inte finns resurser 

att tillgå, upplever hon att förändringsarbetet inte är högprioriterat. 

5.4.9 Inger 

Motivation när det kommer till arbetet är att ha ett driv och att det känns roligt att gå till 

jobbet för Inger, något som utmaningar i arbetet och hennes kollegor bidrar till. Inger påtalar 

bristen av uppskattning när sjuksköterskor arbetat inom samma område under en längre tid. 

Det vill säga att det inte finns en förståelse för nödvändig kompetensutveckling, och att det 

inte alltid räcker att muntliga påbud utan att mer påtagliga motivationsfaktorer är önskvärda. 

Ansvar och ledighet beskrivs som önskvärd belöning, och självklart även lön dock skulle det 

aldrig komma på tal från ledningens sida. Det finns i viss mån möjligheter till att gå kurser, 

något som innebär mer kunskap vilket Inger menar är grundläggande för att mer ansvar ska 

kunna fördelas. Ansvar ska inte endast innebära ansvar utan någon belöning ska vara 

involverad, något som Inger menar att kurser är. Inger beskriver arbetssituationen som en 

föränderlig sådan och det handlar hela tiden om att ge och ta. Bland annat har 

schemasituationen varit aktuell inom avdelningen, när det finns en önskan från 

sjuksköterskornas sida att arbeta måndag till fredag i största möjliga mån något som ledningen 

menar är helt omöjligt. 



 41 

5.4.10 Jenny 

Jenny anser att drivkraft är en sorts motivation i hennes ögon, vilket handlar om den 

personliga utvecklingen och att kunna känna sig tillfreds. Samtidigt som hon menar att det blir 

enklare att lära sig nya saker om hon känner sig motiverad. Jenny menar att ansvar kan 

betraktas som motivation i viss utsträckning. Dock är arbetssituationen väldigt styrd och det 

är därför svårt att påverka ansvarssituationen varför ansvar ibland känns betungande även om 

tanken är att motivera. Jenny tycker att landstinget är ett trögt system som gör det svårt att 

påverka arbetsförhållanden på högre nivå, bland annat när det kommer till ekonomisk 

ersättning eller belöning. Ledighet är vad som erbjuds som påtaglig motivationsfaktor dock 

eftersom sjuksköterskorna endast får ta ut ledighet om det finns gott om personalresurser 

innebär det en del inte kan ta ut sin ledighet. Resursindragningen är något som är påtagligt 

inom avdelningen varför sjuksköterskorna som arbetat under en längre tid automatiskt får mer 

ansvar, eftersom de som arbetat kortare tid inte har samma kompetens samtidigt som de oftare 

byter avdelningar. 

 

5.5 Ledarskap 

5.5.1 Anna 

En bra ledare för Anna ska vara tydlig, rättvis, kommunikativ och uppskatta medarbetare. 

Kommunikation är viktigt för att undvika konflikter och missförstånd, något som Anna 

upplever är vanligt inom organisationen. Annas avdelning har just fått en ny närmaste ledare 

vilket gör att det i dagsläget inte finns en ”riktig” ledargestalt, vilket påverkar medarbetarna 

negativt. Anna efterfrågar en demokratisk chef något som anses skulle gynna 

arbetssituationen inom avdelningen. Främst på grund av mer fokus förhoppningsvis skulle 

läggas på kommunikation vilket skulle leda till en förbättring av arbetsmiljö. 

Arbetstillfredsställelsen på avdelningen mäts en gång per år genom en nätbaserad enkät, dock 

finns det ingen återkoppling på enkäten något som Anna och hennes medarbetare har 

efterfrågat. Anna anser att enkäten brister när det kommer till att skapa en djupare förståelse 

för de problem som finns. Bland annat att medarbetarna inte kan känna sig lediga på sin fritid. 

Sedan anser inte Anna att ledningen gör sjuksköterskorna en otjänst när de inte värnar om 

sjuksköterskornas trivsel och arbetssituation. Hon menar på att nya krav påverkar 

personalomsättningen, personalen sliter ut sig efter några år och flyttar sedan vidare eftersom 

att arbetssituationen är dåligt. Det blir endast få som stannar kvar. Anna tillägger att arbeta för 

en annan arbetsgivare hade med stor sannolikhet varit annorlunda, främst lönemässigt dock är 

hon osäker om arbetsbelastningen skulle skilja sig åt.  

5.5.2 Birgitta 

Birgitta anser att en synlig ledare som är kommunikativ är viktig för hennes yrkesroll. 

Samtidigt som stöd från denne är viktigt för att kunna utföra sitt arbete, varför ledaren bör 

vara lyhörd, beslutsam och även tillgodose medarbetarnas behov gällande exempelvis 

utbildningar samt att det finns en tillit mellan ledare och medarbetare. Birgitta och hennes 

kollegors närmaste ledning har gett dem tid och möjlighet till att planera sitt arbete, och även 

komma med förslag till förändringar av avdelningens arbete. Något som upplevs som positivt. 

Brigitta menar att ledningen från verksamhetschefen och uppåt inte i någon utsträckning syns 

eller arbetar för att motivera sjuksköterskorna i sitt arbete, trots att det är de som beslutas om 

förändringar och tillsätter nya regler.  
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Samtidigt som hon anser att den ledningen skulle kunna fördela resurser på ett bättre sätt 

bland avdelningarna, ”Vi får inte köpa material som egentligen skulle vara bättre för 

patienter för det finns inga pengar”. Hon menar på att det saknas en verklighets uppfattning 

från deras sida.  

 

Även Birgittas avdelning fyller i en trivselenkät via Internet. Dock uttrycker hon en önskan 

om att hälsoenkäter för varje enskild avdelning skulle finnas för att kunna specificera vad som 

behöver arbetas med inom varje avdelning. Birgitta är osäker på hur skulle sett ut om hon 

hade en annan arbetsgivare. Hon diskuterar att det kan vara skillnad i tillgång på personal och 

arbetsbörda, samt att lönen i jämförelse med hennes nuvarande skulle sett bättre ut.  

 

5.5.3 Cecilia 

En närvarande ledare med viss auktoritet som finns på golvet bland medarbetarna är vad 

Cecilia anser skulle vara en bra ledare, men även en beskrivning av hennes nuvarande ledare. 

”Den bekräftelse jag får från henne är en belöning för mig”. Den övre ledningen anser 

Cecilia inte arbetar med motivation bland sjuksköterskorna. Hon anser att de inte har kunskap 

om hur arbetet fungerar inom avdelningarna, de finns aldrig på golvet och det är endast 

information som tas upp på arbetsplatsträffarna som har en chans att nå den övre ledningen. 

Cecilia efterfrågar bättre information och sammankoppling mellan beslut, nedskärningar och 

information till alla inom organisationen. Hon menar på att som anställd inom Norrlands 

Universitetssjukhus är hon en liten person med inget inflytande, varför hon tror att det bland 

andra arbetsgivare kan vara enklare att göra sin röst hörd. Samtidigt som hon tror att lönen är 

bättre hos andra arbetsgivare. 

5.5.4 Dagny 

Dagnys nuvarande närmaste ledare inom avdelningen är en sjuksköterska som har avancerat, 

något som upplevs som positivt av Dagny och hennes medarbetare. Hennes ledare är 

kommunikativ, flexibel och ödmjuk något som Dagny anser är viktigt för en bra ledare. En 

önskan som finns inom avdelningen är att mer resurser läggs på utbildning samt 

löneutveckling, något som påtalats även om det inte tas hänsyn till dessa uttal när beslut tas 

av. Den övre ledningen känns till via namn på avdelningen men inget mer. Varför Dagny 

anser att det är bra att deras närmste ledare uppmuntrar till förslag som rör förbättringar inom 

avdelningen, och att de aktivt får arbeta med det genom arbetsgrupper. Dock är det viktigt att 

de föreslagna förändringarna inte kostar mer än vad det gör idag. Dagny anser att den främsta 

skillnaden mellan hennes och andra arbetsgivare troligen hade varit bättre arbetstider samt att 

lönen och arbetsvillkoren hade varit bättre.  

5.5.5 Eva 

Eva anser att medarbetarna ska kunna vända sig till sin ledare om det är något som behöver 

diskuteras, vilket kräver att ledaren är lyhörd, öppen samt bra på att ta till sig information. Eva 

påpekar också att en ledare inte ska vara konflikträdd och kunna hantera konfliktlösning. 

Hennes närmaste ledare är synlig, och hon menar att ledaren på avdelningen arbetar mycket 

med vårdpersonalen för att tillgodose behov. Den övre ledningen anser hon dock inte arbetar 

med motivation bland medarbetarna överhuvudtaget, dock anser hon att de skulle kunna 

fördela resurserna på ett mer tilltalande sätt för avdelningarna. Den enda möjlighet som finns 

att visa sina åsikter till den övre ledningen är genom den enkäten som görs varje år. Dock 

menar Eva att den även är till fördel för avdelningen när det finns möjlighet att ta del av 

resultatet och arbeta med det problem som finns. Eva tillägger hon skulle vilja att den övre 
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ledningen i större utsträckning hade en verklighetsbild av hur det ser ut på avdelningarna, för 

att förstå vad och hur mycket det krävs av medarbetarna att utföra det arbete som de gör.  

5.5.6 Flora 

Ledaren på Floras avdelning är auktoritär något som Flora uppskattar. Samtidigt hon har en 

önskan om att ledaren även ska vara empatisk, ha förståelse för den stressiga arbetssituationen 

samt vara kommunikativ. Floras avdelning är för tillfället en aning rörig varför hon tror att 

avdelningen skulle må bra av om den övre ledningen visade sig på golvet, och hade en 

direktkommunikation med medarbetarna. I dagsläget finns det inget aktivt arbete från någon 

lednings sida när det kommer till motivation och medarbetarnas arbetssituation. Flora 

pointerar att det bland annat finns arbetsplatsträffar inom avdelningen där sådana här frågor 

ska tas upp, men eftersom personalen ofta har fullt upp när dessa möten är skapar det brister i 

kommunikationen. Enda sättet för ledningen att få en bild av hur arbetssituationen ser ut är en 

elektroniskenkät, något som är nytt för Floras avdelning. Medarbetarsamtal är bra men 

eftersom de är individbaserade är det svårt att genom dem kunna bidra till någon vidare 

diskussion som kan leda till förändring inom avdelningen. Den övre ledningen har nyligen 

uttalat sig om hur medarbetarna på avdelningarna ska arbeta, ”springa fortare, gör mer saker 

på samma tid och inte ta in vikarier”. Det är något som Flora känner sig skeptisk till, när hon 

menar på att det är exakt det deras arbete redan idag handlar om. Flora tror att om hon hade 

haft en annan arbetsgivare hade nedskärningar kanske inte varit en del av vardagen, samtidigt 

som löneläget skulle ha varit högre.  

5.5.7 Greta 

Greta anser att en ledare bör vara tydlig, rättvis, vara närvarande och att hon/han ska kunna 

tillgodose sina medarbetare. Greta tillägger även att en ledare ska vara lyhörd och kunna ge 

sina medarbetare respons samtidigt som de själva ska kunna ta emot respons. 

Medarbetarenkäten visade att hennes nuvarande ledare inte fått positiv respons, vilket Greta 

tror kan bero på att ledaren inte visat sig på avdelningen samt att schemaläggningen inte varit 

bra något som är dennes ansvar. Det har därför tagits in extra resurser som ska underlätta 

kommunikationen mellan den aktuella ledaren och medarbetarna.  

 

När det kommer till motivation från den övre ledningen finns det inte mycket säga eftersom 

de knappt syns eller hörs förutom när nedskärningar är aktuella. På så sätt har medarbetarna 

heller ingen möjlighet att kunna påverka vid sådana beslut, förutom att göra sin röst hörd via 

arbetsplatsträffar dock tas rösterna inte hänsyn till. Greta tror inte att andra arbetsgivare har 

det bättre när det kommer till personaltillgång, dock menar hon att lönen är mer attraktiv hos 

andra arbetsgivare.  

5.5.8 Helena 

Att kunna planera, organisera, strukturera och vara medmänsklig är vad Helena efterfrågar 

hos en bra ledare. Att det finns möjlighet att komma med input samtidigt som ledaren till viss 

del har auktoritärt inställning. Helena menar att det är viktigt att ledare tar tag i problem när 

de uppstår för att upprätthålla ett bra arbetsklimat samtidigt som medarbetarna därigenom får 

respekt för ledaren. Det är genom arbetsplatsträffar som hon och hennes medarbetare ska 

kunna göra sina röster hörda, om det inte ger gehör kan det tas upp till kliniknivå och en än 

högre nivå. Helena understryker dock att det inte är i närheten av alla medarbetare som kan 

närvara på dessa möten, varför det inte vidarebefordras någon tydlig bild till den övre 

ledningen om avdelningen. Helena understryker att den enkät som skickas ut till de anställda 

via Internet en gång per år, är något som hennes avdelning har arbetat aktivt med den senaste 
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tiden på grund av att arbetsmiljön inte varit tillfredsställande. Avdelningen har under den 

senaste tiden haft olika temadagar för att komma fram till hur de ska arbeta med frågorna på 

ett konstruktivt sätt. Enligt Helena är Norrlands Universitetssjukhus inte en välfungerande 

organisation. Något hon tror beror på de långa beslutsleden inom organisationen, och att 

avdelningarna inte sköter sig helt själva utan den övre ledningen ska fatta många beslut. 

Helena menar på att om den övre ledningen hade mer kunskap om hur det fungerar på inom 

avdelningarna, samtidigt en bättre verklighetsuppfattning från deras sida skulle det bidra till 

en bättre kommunikation inom hela organisationen. Helena tror att andra arbetsgivare inte har 

det bättre gällande arbetsvillkor dock högre lön. 

 

5.5.9 Inger 

Inger ser den ultimata ledaren som en rak och tydlig sådan med god kommunikativ förmåga, 

något som hon efterfrågar hos sin nuvarande ledare. Inger påtalar att den övre ledningen ofta 

väljer de enklaste lösningarna till problem inom avdelningarna, det behöver dock inte alltid 

vara de bästa lösningarna till problemen. Hon menar om mer ansvar skulle ges till 

medarbetarna inom avdelningarna skulle frågor lösas på ett mer effektivt sätt. Tillexempel när 

det kommer till inköp och liknande skulle det både vinnas tid och pengar, om besluten togs på 

kliniknivå. Den övre ledningen säger att det inte finns resurser, men Inger menar att det är en 

idé att tänka att resurserna som investeras nu bringar gengäld i framtiden. Genom att använda 

befintlig resurser på ett mer ”golvnära” sätt anser hon att de skulle komma till användning i 

större utsträckning. Inger diskuterar även skillnaden när det kommer till andra arbetsgivare 

och menar att arbetsbelastningen ser ut att vara densamma dock att lönen är lägre hos hennes 

arbetsgivare. 

5.5.10 Jenny 

En ledare bör vara objektiv, ställa krav, vara tydlig och inte negligera åsikter samtidigt som 

diskussioner mellan ledare och medarbetare måste kunna föras enligt Jenny. Hennes ledare 

idag syns mycket och arbetar tillsammans med medarbetarna något som hon tror påverkar den 

tilltro som hon har till sin ledare. Jenny menar att hennes ledare har mycket erfarenhet från 

avdelningen och därför har möjlighet att tillgodose medarbetarna på bästa sätt. Ett exempel är 

de utbildningsmöjligheter som erbjuds. Hon menar också att arbetstillfredsställelsen är bra 

även om ingen mätning har gjorts på ett bra tag. Det är något som hon anser det kan vara bra 

göra genom en uppdaterad version av den gamla elektroniska enkäten som hon vet finns. 

Jenny betonar vikten av att se efter sin personal och mäta arbetsbelastningen för att minska 

stress och sjukskrivningar. Hon anser att resurserna kan fördelas på ett bättre sätt inom 

organisationen. Prioritera patientsäkerhet och möjlighet till bättre vård istället för att lägga 

resurser på opåtagliga faktorer. Jenny tror inte att det hade varit jättestora skillnader att arbeta 

hos en annan arbetsgivare, dock menar hon att lönen hade varit bättre. 
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6. Analys 
I analyskapitlet kommer författarna att redovisa en tolkning samt sammanställning av den 

teoretiska referensramen samt resultatet av den empiriska sammanställningen. 

 

Analysen kommer att utgå från samma teman som det empiriska kapitlet och den teoretiska 

referensramen, organisation, individ och samspel – motivation och ledarskap. Det för att 

skapa en god bild av informationen som är aktuell för studien. Genom att använda teman 

kommer analysen ske övergripande gällande alla respondenter. Det med anledning av att 

förmedla de skillnader och likheter som framkom av respondenterna. Analysen utgår från 

sjuksköterskornas perspektiv, fokus ligger i hur ledningen arbetar och kan arbeta med 

motivation för att bidra till en bättre arbetsmiljö. 

 

Empirin har haft den ledande rollen i analysen och kopplas tillbaka till teorin varför den 

sammanfattande teorifiguren (se figur 5) återkommer löpande i den följande texten, eftersom 

de tre temana utgår från teorierna som nämns i figuren och i den teoretiska referensramen. 

Analysen kan vissa gånger frångå temana som en följd av att vissa teorier är aktuella under 

fler än ett av temana.  

 

6.1 Organisation 
Gemenskap och tillhörighet är viktigt för ett gott samarbete. Samtliga respondenter har 

oberoende av varandra betonat vikten av personliga egenskaper för att arbeta som 

sjuksköterska inom en organisation som Norrlands Universitetssjukhus. Varför det kan hävdas 

att inte alla skulle passa att arbeta som sjuksköterska, eftersom det handlar mycket om eget 

ansvar för vård och patienter samtidigt som de är beroende av varandra för att kunna utföra ett 

bra arbete. Det är därför viktigt att kunna fungera i grupp när arbetet inte är helt individbaserat 

(Barker, 1993 i McHuge, O’Brien & Ramondt, 2001:35). Något som kan ses som en följd av 

den föränderliga bransch som Norrlands Universitetssjukhus verkar i gällande bland annat 

patienter och deras sjukdomsgrad. Sjuksköterskorna inom specialistvården som författarna har 

intervjuat är utbildade och har sin legitimation vilket innebär att de har utbildning och 

rättighet till att utföra en sjuksköterskas arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Eftersom organisationen förändras i takt med samhället och politiska förändringar är det 

viktigt som sjuksköterska att kunna anpassa sig till situationer, vara stresstålig och 

uppmärksam samtidigt som patienten och dess anhöriga alltid ska vara i fokus. Vidare kan 

dessa egenskaper anses påverka arbetsmiljön och inte enbart de egna arbetsuppgifterna, utan 

även samarbete och relationer med övriga medarbetare (Daddona, 2009). Samtliga 

respondenter hävdar att en god arbetsmiljö är viktigt för arbetet, dels för att det bidrar till 

arbetstillfredsställelse men även påverkar känslan av tillhörighet. Något som vidare kan anses 

ha en inverkan på hur arbete kan utföras och om och hur mål ska uppnås. En god arbetsmiljö 

är viktigt för en positiv organisationskultur, vilket är ett resultat av samarbete mellan 

medarbetare och organisationens mål och värderingar när det kommer till värden, vision och 

energi (Daddona, 2009). 

 

Den byråkratiska organisationsformen som Norrlands Universitetssjukhus befinns sig i är 

tydlig inom arbetsplatsen. Det är långt mellan sjuksköterskorna och uppåt i hierarkin varför 

kommunikationen nerifrån och upp oftast är trög. Under arbetsplatsträffar på avdelningarna 

kan sjuksköterskorna vara delaktiga vid diskussioner. Dock som en följd av 
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organisationsstrukturen kan inte sjuksköterskorna påverka beslut i någon utsträckning varför 

det bidrar till ett missnöje inom arbetsgrupperna samtidigt som misstro gentemot ledningen 

uppstår. Något som kan bero på den byråkratiska organisationsformen, som ofta bromsar 

förfrågningar till den övre ledningen (Barker, 1993 i McHugh, O´Brien & Ramondt, 

2001:35). På grund av den ekonomiska situationen inom organisationen, bör ingenting kosta 

mer än vad det gör idag. Dock om förändringarna som föreslås har en lägre kostnad finns det 

en chans att de får genomslag, när de ses som mer attraktiva. Det är ingenting som direkt kan 

kopplas till den byråkratiska organisationsstrukturen utan kan vara ett vanligt dilemma inom 

de flesta typer organisationer. Ju större organisationerna är ju fler led ska resurserna fördelas 

på varför det finns en större risk att resurserna inte fördelas helt jämnt mellan alla led. I åtanke 

bör det finnas att Norrlands Universitetssjukhus bedrivs av skattepengar, vilket innebär att det 

kan vara svårare att få in resurser i förhållande till privata organisationer eftersom det inte 

finns samma möjligheter till investerare (Ekonomifakta, 2011). 

 

Som beskrivet är det en byråkratisk organisation som därmed har kontroll över att irrationella 

beslut inte tas gällande exempelvis inköp av material. Något som känns ansträngande för 

sjuksköterskorna när de inte själva får ta beslut gällande inköp av medicin och annat material, 

varför det blir tidskrävande och kan sätta arbetet på osäker mark när tiden är knappt. Det 

innebär vidare att organisationens struktur påverkar arbetssituationen på så vis att utebliven 

arbetstillfredsställelse kan bli ett faktum genom att empowerment inte återfinns när det 

kommer till sådana beslut som sker löpande i verksamheten (Spence, Laschinger & Finegan, 

2005:446). Om avdelningarna själva skulle ha större inflytande när det kommer till inköp i 

den dagliga verksamheten, skulle det innebära att enskilda individer inom avdelningarna 

skulle kunna nyttja empowerment på ett mer önskvärt sätt. 

 

Sjuksköterskorna upplever att den övre ledningen saknar verklighetsuppfattning gällande att 

vård inte är standardiserad för alla patienter samtidigt som tidspress är vanligt, varför vissa 

beslut känns främmande och svårtolkade för sjuksköterskorna. Något som vidare kan tolkas 

som att det finns en barriär mellan dessa två professioner. Om det skulle finnas en ömsesidig 

förståelse mellan den övre ledningen och sjuksköterskor när det kommer till deras arbete och 

ansvarsområden skulle det kunna eliminera konflikter och misstroende mellan parterna. Något 

som tyder på att de verksamma inom organisationen har olika roller och är specialiserade 

inom olika områden varför det finns en begränsad förståelse för varandras områden 

(Mintzberg, 1983 i McHugh, O´Brien & Ramondt, 2001:35). 

 

Arbetsmiljön inom avdelningarna på sjukhuset skiljer sig åt, främst handlar det om att 

gemenskap saknas eller att kommunikationen brister vilket leder till en negativ stämning på 

arbetsplatsen. Öppen kommunikation mellan samtliga utgör en viktig grund för 

verksamhetens fortlevnad och minimera risker för missförstånd. Varför det är viktigt att 

kommunicera för att ha en förståelse för vad som händer och sker i verksamheten. Utan 

kommunikation kan arbete och resultat stagnera eller beslut infekteras eftersom de inte 

bearbetas (Robertson-Malt, Chapman, 2007:65-66). Det finns en medvetenhet att det kan 

handla om enskilda individers uppfattning av deras avdelning, dock är det fortfarande viktigt. 

Det eftersom att de inom avdelningarna är beroende av varandra i sitt arbete, samtidigt som en 

missnöjd individ kan bidra till en negativ arbetsmiljö för hela arbetsgruppen. 

 

Inom avdelningarna där arbetsmiljön upplevs som relativt tillfredsställande grundas detta till 

viss del i att kommunikationen fungerar sinsemellan, det vill säga både mellan medarbetare 

och även till ledningen inom avdelningen. Kommunikationen bör inte endast fungera väl inom 

avdelningarna, utan det är även viktigt med en fungerande kommunikation mellan 
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avdelningens ledning gentemot den övre ledningen, för att bidra till en tillfredställande 

arbetsmiljö. Det vill säga att organisationens värderingar och attityden omkring kan förbättras 

om kommunikationen mellan de olika leden fungerar (Winklhofer, Pressey & Tzokas, 

2006:169). Organisationskultur handlar om att lära sig integrera de olika leden inom 

organisationen, för att alla ska vara inne på samma spår och tala samma språk. (Fard, 

Rostamy & Taghiloo, 2009:49-51) Organisationskultur handlar inte endast om 

kommunikation men kan ses som ett viktigt verktyg för att organisationskulturen ska 

genomsyra hela verksamheten.  

 

Det är viktigt med kompetenta medarbetare, för en god arbetsmiljö för tillit men också för att 

de ska kunna hjälpa och bistå varandra. Respondenterna betonar att det är viktigt att 

medarbetare har rätt egenskaper för att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som det 

underlättar samarbete. Organisationen kan forma medarbetare med värderingar och attityder 

till viss del, men de kan inte tvinga fram egenskaper hos medarbetare om de inte känner 

förtroende för organisationen (Fard, Rostamy & Taghiloo, 2009:49-51). Även om 

medarbetare har förtroende för organisationen kan det vara svårt och tidskrävande att 

frambringa egenskaper, när det krävs att individerna själva måste ha ett genuint intresse för 

detta. 

 

Samtliga respondenter har framfört att arbetsbelastningen är varierande som följd av antal 

patienter som behandlas och deras sjukdomsgrad. Varför krav på de anställdas kunskaper, 

förmåga och möjligheter i relation till vad arbetsuppgifterna efterfrågar är viktiga. Som 

tidigare beskrivet kan organisationen inte tvinga fram ett beteende hos en medarbetare utan 

det handlar också om att kunna anpassa arbetsuppgifter i viss mån till den anställdes behov, 

önskan och preferenser (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005:184-185). Som 

respondenterna betonat har organisationen en avgörande betydelse för deras trivsel och 

uppskattning, för att arbetstillfredsställelse ska vara möjlig. Möter inte dessa faktorer varandra 

kan intressekonflikter uppstå inom organisationen. (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 

2005:216) Eftersom organisationer inte fullt ut kan forma medarbetares egenskaper och 

beteende, är det ett måste att sjuksköterskorna sedan innan har en vilja och intresse att knyta 

sig an de egenskaper som är avgörande för yrket för att de på så sätt har en viss drivkraft inom 

sig redan från början. 

 

6.2 Individ och samspel – Motivation 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har ungefär 5500 anställda varav 2000 är 

sjuksköterskor (D. Strömberg, personlig kommunikation, 18 april 2011). Det innebär att det 

finns individer inom organisationen som besitter olika kvalitéer och kunskaper när det 

kommer till deras yrkesroll som sjuksköterska. (Socialstyrelsen, 2011) Eftersom 

sjuksköterskorna dagligen arbetar med människor samt i grupp krävs det att det finns ett 

genuint intresse av att arbeta som sjuksköterska, när yrkesrollen handlar om människor och 

deras liv. Individerna har olika erfarenheter och erhåller personliga mål och behov, vilket 

också har en betydelse för val av yrkesroll (Heery & Noon, 2001:112).  

 

En majoritet av respondenterna anser att motivation är en viktig faktor för att kunna uppfylla 

sina behov och uppnå sina mål. De finner främst motivation genom att hjälpa patienter och 

följa deras utveckling mot att må bättre. Arbetsresultat och respons samtidigt som tillhörighet 

med arbetsgruppen är avgörande och även intresse och drivkraft är viktigt för att individer ska 

känna motivation för det de tar sig för (Arnolds & Boshoff, 2002:698). Något som är 

återkommande när det kommer till val av yrke men även för att uppnå variation och 
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utveckling i sitt arbete. Vidare kan det ses viktigt att komma bort från allt för monotona 

arbetsuppgifter för att bidra till motivation i arbetet genom att på så vis skapa en drivkraft.  

 

Empowerment anser respondenterna är viktigt och beskrivs som en motivationsfaktor i deras 

arbete. Det kan bland annat visa sig genom att de känner att de har kompetens vilket vidare 

innebär att de har kontroll över sitt arbete. De kan på egen hand ta initiativ när det kommer till 

patienter vilket gör att arbetsuppgifterna blir än mer meningsfulla. Genom att ta egna initiativ 

som bidrar till att göra arbetsuppgifterna meningsfulla innebär det att medarbetarna har 

empowerment (Spence Laschinger & Finegan, 2005:444). Något som vidare kan relateras till 

jobberikande, som en följd av att det bidrar till individens möjligheter till utmaningar inom 

sitt arbete (Grote, 1972:16-17). Empowerment är ett bra verktyg som bidrar till en bättre 

arbetsmiljö bland medarbetare eftersom det till viss del handlar om personlig utveckling 

samtidigt som det kan bidra till att medarbetare känner sig behövda, något som är viktigt för 

ett fortgående bra och trivsamt arbete. 

 

Trots att respondenterna anser att empowerment är motiverande förtydligar samtliga att det är 

viktigt att ha i åtanke att empowerment inte får vara mer än vad som anses ”lagom”. Eftersom 

det i sådana fall kan ha en negativ effekt på deras arbetssituation, som en följd av för mycket 

ansvar i relation till befogenhet. För mycket ansvar och för lite utrymme och kunskap kan 

försvaga individens möjlighet till självständigt arbete och bidra till en negativ 

arbetstillfredsställelse (Hochwälder, 2007:205-206). Det är viktigt att den empowerment som 

individerna har inom arbetsområdet är meningsfull, för att det ska ha en positiv inverkan på 

arbetssituationen. (Hackman & Oldham, 1976: 251-251) För att det ska vara möjligt med 

empowerment bland sjuksköterskor krävs det att det finns resurser att tillgå. Något som vidare 

innebär att det underlättar deras arbete samtidigt som det sparar tid och kraft, än om 

resurserna till viss del är begränsade vilket kan leda till att empowerment blir en börda istället 

för att motivera. 

 

Respondenterna menar att de inte kontinuerligt kan ta emot mer ansvar och arbetsuppgifter på 

grund av tidsbrist, och att de inte alltid har befogenhet till ansvaret som utdelas. För att det ska 

vara positivt för individen och bidra till deras motivation, krävs det att det finns någon typ av 

belöning. Det innebär att uppskattningen till arbetsuppgifterna måste kunna mätas med något 

påtagligt, såsom utbildning eller ledighet (Schepers, et al., 2005:203). Nedskärningar är 

påtagligt inom organisationen, varför respondenterna menar att möjligheterna till belöning är 

begränsade. Psykologiska belöningar såsom, feedback eller konstruktiv kritik räcker inte alltid 

som belöning, trots att det ger en form av stimulans. Sjuksköterskorna återkommer till att lön 

är en önskvärd påtaglig faktor, när de anser att det skulle vara ett bra mätinstrument av deras 

arbetsprestation. Något som vidare kan kopplas till god behandling när det kommer till 

kompensation av deras föränderliga och stressiga arbetssituation (Heery & Noon, 2001:155). 

När det inte är möjligt med extra ekonomiskersättning som påtaglig motivationsfaktor, är det 

än viktigare att de stimuleras på andra sätt för att frambringa en god attityd (Schepers, et al., 

2005:203). De andra sätten i detta fall kan vara utbildning, kompetensutveckling samt större 

möjligheter till ledighet. 

 

Som tidigare beskrivet är det viktigt med bra medarbetare som bidrar till en god arbetsmiljö, 

vilket kan ses som en typ av motivationsfaktor. Medarbetarnas attityd är viktig att stimulera 

för att locka fram bästa möjliga arbetsprestation samt stimulera medarbetarnas trivsel. Med 

hänvisning till McGregor kan delaktighet, raka mål och belöning bidra till positiv attityd hos 

medarbetarna (Kopelman, Prottas & Davis, 2008:255). I empirin framkom det att belöning 

finns i olika former och samtliga respondenter anser att belöning bör finnas i både påtagliga 
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och opåtagliga faktorer. Det vill säga att det inte enbart räcker med psykologiska 

motivationsfaktorer. Respondenterna menar att belöning i form av utbildning, som bidrar till 

både personlig och organisations utveckling, bidrar till motivation i arbetet. Ansvar kan som 

tidigare nämnt bidra till en form av stress om sjuksköterskorna inte har kunskap till att axla 

ansvaret. Därför är det viktigt att organisationen och ledningen som delegerar ansvar och eller 

ger befogenheter till dem har kunskap om individen och deras behov (Morse & Lorsch, 

1970:62-63). Om det inte finns kunskap om hur delegeringen skall ske kan det innebära 

motsatt effekt hos sjuksköterskorna, när det kommer till termer av motivation och hur de trivs 

med sin arbetsmiljö. Det på grund av att alla sjuksköterskor, och medarbetare överlag, inte har 

samma uppfattning om vad som bidrar till motivation i arbetet.  

 

Organisationen har som lagen efterfrågar examinerade sjuksköterskor dock talar 

sjuksköterskorna om vikten av vidareutbildning inom sina områden, för att vidareutvecklas. 

Samtidigt som de får en viss kunskap av sina medarbetare, både sjuksköterskor och läkare. 

För att underhålla sjuksköterskornas kompetens och färdigheter är det viktigt att det utbildas 

kontinuerligt, för att inte utvecklingen ska stå still vilket därmed kan ha en negativ inverkan 

på deras motivation inom arbetet (Carless, 2005:413). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskorna i viss mån får delta i beslut som rör deras avdelningar, 

något som kan stimulera till samarbete. Det i sin tur kan leda till att planering mellan dem och 

den närmaste ledningen förstärks ytterligare, samtidigt som det kan bidra till att den övre 

ledningen kan få möjlighet till större input från sjuksköterskorna. Genom att uppmuntra dem 

till delaktighet vid beslut leder det i sin tur att de motiveras i sitt arbete genom att de får göra 

sin röst hörd samtidigt som de tas hänsyn till (Kondrasuk, 1981:425). Med andra ord kan 

samspel mellan de olika nivåerna inom organisationen skapas och förstärkas (Drucker, 

1976:12). Bland det viktigaste med samspel och delaktighet är att framkalla en känsla av 

samhörighet inom organisationen. Något som vidare leder till att kommunikationen stärks och 

leder till en känsla av jobberikande (Hackman & Oldham, 1976: 251-251). Jobberikande 

kommer in som en faktor, eftersom delaktighet vid beslut i viss mån kan jämställas med att 

sjuksköterskorna upplever en bättre kommunikation och feedback, genom större tillgång av 

information. 

 

Sjuksköterskorna arbetar inom en organisation där ingen dag är sig lik detta kan liknas med 

andra arbeten såsom polis, brandkår etc. Respondenterna anser att sedan de började arbeta 

som sjuksköterska har deras arbetssituation förändrats. Efter några år i yrket läggs mer fokus 

på avdelningen och hur arbetsuppgifterna kan förändras till det bättre. Det tyder på driftiga 

medarbetare som är prestationsmotiverade till den grad att de ser till sin egen utveckling 

samtidigt som avdelningens. Samtidigt som de kontinuerligt söker efter en viss nivå av 

utmaning i sitt arbete. (Chu, Wang & Dai, 2009:405) 

 

Respondenterna har hög arbetsbelastning samtidigt som deras prestation är av yttersta vikt för 

arbetet, dock anser de inte att belöning går hand i hand med detta. Värdering av 

arbetsprestation i förhållande till vad som förväntas i belöning är oundviklig och oftast 

uppskattad hos varje enskild individ i en organisation (Erde & Thierry, 1996:575-579). 

Respondenterna är medvetna om vad som förväntas av dem samt vilket arbete som ska 

utföras, däremot anser de inte att de har någon typ av utdelning för sina prestationer i form av 

tillexempel lönepåslag. Lön är ofta en önskvärd och påtaglig motivationsfaktor (Cook, 

1980:548). Den typ av belöning som sjuksköterskorna menar kan vara aktuell handlar ofta om 

kompledighet, dock endast i mån av tid. Motivation handlar inte alltid om ledighet och högre 

lön. Vardagliga inslag i arbetet kan vara uppskattat och bidra till motivation om de upplevs av 
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sjuksköterskorna att dessa inslag görs av eftertanke och omtänksamhet gentemot dem. Om 

dessa inslag skulle finnas i större utsträckning, skulle det bidra till samhörighet vilket är ett 

viktigt behov att fylla för att sjuksköterskor och andra medarbetare ska känna sig uppskattade. 

Något som vidare bidrar till att öka motivationen inom arbetsgruppen och för enskilda 

individer (Arnolds & Boshoff, 2002:702). 

 

6.3 Ledarskap 
Respondenterna är överens om att ekonomiska nedskärningar är påtagliga inom 

organisationen. Samtidigt som de berättar att de blir ombedda att arbeta effektivare och 

springa fortare, och ändå upprätthålla samma service och kvalité. Det är den övre ledningen 

som har gjort dessa uttalanden, dock som tidigare nämnts i analyskapitlet menade 

sjuksköterskorna att den övre ledningen är distanserad från sjuksköterskornas 

arbetsverklighet. Det medför att den övre ledningen till viss del använder sig av karismatiskt 

ledarskap som en följd av att de förväntar sig högpresterande prestationer, baserade på 

organisationens kärnvärden samtidigt som de har ett ansvar för prestationerna. Dock för att 

den här typen av ledarskap ska ha genomslagskraft krävs det att medarbetarna upplever 

ledarskapet som visionärt. (House et al., 2004:14) Respondenterna upplever inte den övre 

ledningen som visionärer utan nästintill några som motarbetar dem. Det är något som det 

krävs arbete kring. Det kan vara svårt att sjuksköterskorna inom en överskådlig framtid ska se 

den övre ledningen som visionärer, dock är det viktigt att de ser dem som några som arbetar 

för deras intresse och inte emot dem.  

 

Samtliga respondenter tydliggjorde att eftersträvansvärda egenskaper hos en närmaste ledare 

är tydlighet, medmänsklighet, kunna kommunicera, engagera och ge feedback. Dessa 

egenskaper leder vidare till att en eftersträvansvärd ledare inom den här typen av organisation 

kan beskrivas som en transformell sådan. Det innebär att ledarskapet motiverar och influerar, 

och genom sitt sätt att agera kan ena arbetsgrupper. Transformellt ledarskap kan öka 

medarbetarnas förtroende för organisationen vilket är eftersträvansvärt för att skapa tillit 

mellan organisationen och dess medarbetare. (Paarlberg & Lavigna, 2010:711) Den typ av 

ledarskap som finns närmast respondenterna idag kan ibland ses sitta i kläm mellan 

sjuksköterskor och andra medarbetare inom avdelningarna samt den övre ledningen. Den övre 

ledningen ger direktiv som ledningen inom avdelningarna ska följa, dock kolliderar dessa 

direktiv med medarbetarnas önskan och vilja. Varför det leder till en balansgång för att kunna 

skapa nöje hos alla parter och undvika intressekonflikter.  

 

Vissa sjuksköterskor upplever att de får göra sin röst hörd innan beslut tas, även om deras röst 

inte påverkar de slutgiltiga besluten. Ledarna känner förtroende för sjuksköterskorna i deras 

arbete, vilket visar sig genom att ledarna tar beslut beroende av situation. De olika 

ledarskapsstilarna inom avdelningarna är till stor del individberoende, dock uppfattar 

författarna att den vanligaste ledarstilen är deltagande ledarskap. (Kim, 2002:232) Det är 

prioriterat att beslut tas utefter situation inom organisationen eftersom ingen situation är den 

andra lik. Under arbetspass vid kvällar och helger ligger mycket ansvar hos sjuksköterskorna. 

Dock ligger fortfarande beslutanderätten hos ledaren även om hon/han inte är på plats. Något 

som är bra, eftersom ledaren alltid ska uppfattas som en ledare även om visst ansvar finns 

utdelat på andra medarbetare. En formell ledare är alltid en formell ledare och ska ses som en 

sådan när det i dennes arbetsuppgifter ingår ett visst ansvar som inte kan utdelas på andra 

medarbetare.  
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En annan typ av ledarskapsstil som författarna uppfattade av respondenterna var 

medarbetarorienterat (team-orienterat) ledarskap. Det visar sig genom att den närmaste 

ledningen uppmuntrar medarbetar till att komma med idéer och input (House, et al., 2004:14-

15). Något som visar sig genom att sjuksköterskorna i vissa fall får avsätta arbetstid genom 

arbetsgrupper, för att bidra med input till avdelningarna. Det kan, och ska förhoppningsvis, 

mynna ut i nya rutiner och arbetssätt som kan introduceras. Genom att ge sjuksköterskorna 

möjlighet till att utveckla sitt arbete, både individuellt och för gruppen, innebär det att 

ledningen ger en typ av empowerment. Samtidigt som det bidrar till gemensamma mål och 

visioner inom avdelningen uppstår, vilket vidare påverkar sammanhållningen och gruppen 

positivt. Genom att motivera och uppmuntra till deltagande av arbetsuppgifter som gagnar 

avdelningen, innebär det att medarbetarna uppfattar att de får vara med om planering, 

arbetsuppgifter och beslut som rör avdelningen (Kondrasuk, 1981:425). 

 

Inom vissa avdelningar fanns det brister av tydligt ledarskap, vilket författarna anser var en 

bidragande orsak till att konflikter uppstod. Dessa konflikter uppmärksammades främst 

genom de enkäter som fylls i, när det inte var vanligt på någon av avdelningarna att andra 

instrument användes för att mäta arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa. Individuella 

medarbetarsamtal finns och fokuserar främst på individen, varför det är svårt att använda det 

som underlag för hela arbetsgruppen. Det är viktigt att involvera alla medarbetare i 

arbetsmiljön varför det skulle vara önskvärt med mer regelbundna gruppmöten som en 

majoritet kan delta vid. Det för att det bör finnas en chans för alla på avdelningen att kunna 

göra sin röst hörd. Genom att ha en sådan återkommande rutin, skulle det kunna visa sig ha en 

positiv inverkan på arbetsgruppen genom att kommunikationen och arbetsmiljön stärks 

(Drucker, 1976:12-13). Den byråkratiska organisationen gör att det blir än viktigare att arbeta 

med kommunikation i alla led för att undvika missförstånd som kan leda till konflikter 

(Covaleski & Dirsmith, 1981:415). Dessa konflikter kan uppstå som en följd av de långa 

beslutsleden och även kommunikationsvägarna, som ofta finns inom stora organisationer men 

även organisationer som har byråkratiska inslag. 

 

Om ledarskapet skulle vara tydligare när det kommer till schemaläggning samt ledighet, 

skulle det innebära att både sjuksköterskorna och deras närmaste ledning skulle kunna arbeta 

med arbetsmiljön på ett mer påtagligt och långsiktigt sätt. Det skulle leda till bättre planering 

och kommunikation, samtidigt som det skulle kunna eliminera brister inom organisationen 

(Kondrasuk, 1981:425). Bristerna berör främst rutiner vid schemaläggning och tydliga regler 

inom varje avdelning när det kommer till arbetstider och möjlighet att kunna ta ut ledighet. 

Det är något som kan skilja mellan avdelningarna, dock verkar det vara ett vanligt 

förekommande problem inom samtliga respondenters avdelningar varför författarna anser att 

det är primärt att arbeta med dessa frågor.  

 

Respondenterna är inte nöjda med sitt aktuella löneläge men säger att det finns andra aspekter 

som motiverar dem i deras arbete, även om de skulle önska att de hade en bättre 

löneutveckling. De aspekter som respondenterna framhäver som positiva är bland annat 

socialstimulans samt viss möjlighet till personligutveckling inom sitt arbete. Dessa faktorer 

kan vidare beskrivas som sociala aspekter (Daddona, 2009). För att medarbetare ska behålla 

den uppfattningen även fortsättningsvis krävs det att organisationens kärnvärden, vision och 

energi arbetas med aktivt (Daddona, 2009). Det för att de ska känna att de har möjlighet att 

påverka sin arbetssituation i relation med de grundvärderingar som organisationen har. Något 

som är viktigt när det kommer till utveckling och organisationens samt individens mål i 

framtiden. 
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7. Slutdiskussion 
Kapitlet behandlar en slutdiskussion som författarna har kommit fram till genom 

analyskapitlet. Temana i detta kapitel genomsyras av återkoppling till studiens inledning 

gällande problemformulering samt syfte. Författarna återkopplar till slutdiskussionen genom 

att klargöra studiens slutsatser. Avslutningsvis ger författarna förslag på framtida forskning 

inom ämnet. 

 

7.1 Organisation 
Norrlands Universitetssjukhus är en komplex organisation med många avdelningar, med ett 

styrande toppskikt som i studien kallas den övre ledningen. Författarna har under studiens 

gång funnit implikationer på att det är långa avstånd mellan den övre ledningen samt 

sjuksköterskorna inom avdelningarna. De gemensamma mål, vision och värderingar som är 

grunden för att skapa en god organisationskultur genomsyrar inte alla led, varför det uppstår 

missförstånd. Det kan belysas bland annat genom att den övre ledningen vill dra ner på 

resurser för att spara pengar, vilket innebär att nästa led måste göra nedskärningar vilket i 

slutändan bland annat drabbar sjuksköterskorna och deras arbetsbörda. Här uppkommer det 

missförstånd mellan leden på grund av att det inte framgår varför besparingar görs. Det krävs 

att ledningen börjar tala högre, har en tydligare kommunikation och arbetar närmare de olika 

avdelningarna när de tillsammans bildar Norrlands Universitetssjukhus. 

 

Kommunikation har i empirin framkommit som ett uppskattat verktyg bland respondenterna, 

med anledningen av hur viktigt det är att nå ut till varandra inom organisationen. Som tidigare 

diskuterat är god kommunikation en viktig faktor i en organisation, för att kunna skapa en god 

relation med varandra som i sin tur genomsyrar hela organisationen. Goda relationer inom 

organisationer kan ofta bidra till att skapa samhörighet, något som är viktigt för att varje 

individ ska känna sig uppskattad och motiveras till prestation. Det kan även påverka 

individers attityder och bidra till skapandet av en organisationskultur gentemot mål, strategier 

och värden som organisationen representerar. Organisationskultur är viktigt för 

organisationens hållbarhet och bidra till en stark organisation som kan resultera i 

konkurrensfördelar på marknaden främst när det kommer till att locka till sig kompetenta 

medarbetare. Författarna menar att kommunikation inte bara förbättrar förhållanden mellan 

medarbetarna, det eliminerar även risk för misstro samt missförstånd och bidrar till att skapa 

en öppen arbetsmiljö där nätverk kan bildas. Dock måste kommunikationen vara lagom för att 

den inte ska bli sårbar, det vill säga tydlighet är viktigt för att inte negativt påverka beslut och 

orsaka att de blir långdragna. 

 

Det vore att föredra inom sjukhus att ge mer empowerment till sjuksköterskor när det kommer 

till saker i deras dagliga arbete. Exempelvis att de själva skulle kunna ta löpande beslut om 

inköp av material. Dock är det många gånger väldigt strikta regler, som bland annat beror på 

att de verkar inom offentlig sektor och därför går under lagen om offentlig upphandling. 

Författarna menar att sjuksköterskorna ska kunna hantera löpande beslut i större utsträckning 

inom lagen om offentlig upphandling. Genom att delegera sådana beslut, underlättas 

beslutsvägarna samtidigt som arbetet går smidigare. En så kallad mer decentraliserad 

organisationsstruktur där beslut kan tas närmast sjuksköterskorna förbättrar samarbete, 

kommunikation samt även service till patienterna. Sjukhuset bedrivs idag som separata 

enheter, avdelningar, med budgetansvar etc. Författarna anser att det borde utnyttjas mer där 

styrkan i decentraliserade organisationer är att besluten som beskrivet ovan tas närmare 
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verksamheten. Genom att driva organisationen på det här sättet anser författarna att det till 

viss del skulle minimera den byråkratiska strukturen, samtidigt som 

organisationsförändringen skulle kunna bidra till en stimulans bland medarbetare i alla led. 

Det som en följd av att de som arbetar inom de olika avdelningarna har störst koll på vad som 

bör förändras och förbättras inom avdelningarna. Om avdelningarna skulle vara ännu mera 

”egen” skulle beslut fattas närmare och kommunikationen skulle inte behöva ha samma långa 

väg som idag och därmed vara mindre trög. Självklart ska de arbeta inom de ramar och regler 

som den högre ledningen har bestämt, dock att klinikerna och avdelningarna inom dessa 

ramar har större bestämmanderätt än vad de har idag. Det kan kopplas till privata 

organisationer som är starkt centraliserade där blir det ofta tävling och konkurrens mellan de 

olika enheterna gällande kostnadseffektivitet etc. Vilket borde sporra medarbetare och 

motivera dem i sitt dagliga arbete. Samtidigt finns det en medvetenhet hos författarna att 

Norrlands Universitetssjukhus bedrivs på det sätt som det gör på grund av dess storlek och 

deras skilda ansvarsnivåer samt att de verkar inom den offentliga sektorn. Det är nästintill 

omöjligt att helt frångå en byråkratisk organisation och vara helt decentraliserad, varför 

författarna hävdar att ett inslag av decentralisering är vad som skulle vara att föredra. 

 

7.2 Individ och samspel – Motivation 
Vad som är motivation för sjuksköterskor är i stor utsträckning individuellt men författarna 

kan dra en slutsats att det som är gemensamt för studien och dess respondenter är att 

motivation handlar om kompetens, skapa relationer och få respons av patienter, anhöriga och 

personal. Motivation i arbetet handlar även om goda medarbetare och en känsla av tillhörighet 

bland medarbetarna inom sjukhuset. Relationer som skapas är socialt stimulerande och bidrar 

till trygghet och trivsel. Det kan tyckas vara något som är ett dagligt inslag i arbetet. Dock är 

det viktigt att ledningen har vetskap om det här för att de på så vis kan arbeta och hjälpa 

sjuksköterskorna att upprätthålla dessa motivationsfaktorer, även om de i stor utsträckning är 

socialt bundna. 

 

Författarna menar att det är viktigt att hantera motivationsfrågor bland sjuksköterskor för att 

minimera risken att förlora kompetenta sjuksköterskor till andra arbetsgivare. Ett sätt att 

hantera frågan är att öka den sociala stimulansen från ledningens sida. Den närmaste 

ledningen ser sjuksköterskorna och upplevs därför som att de aktivt försöker arbeta med 

motivation samtidigt som det ska finnas i åtanke att det inom den närmaste ledningens 

arbetsuppgifter ingår personalansvar med allt vad det innebär. Som tidigare beskrivet finns 

den mesta sociala stimulansen från i stort skett alla hörn inom organisationen förutom från 

den övre ledningens sida. Författarna anser att det i viss utsträckning skulle räcka med att 

sjuksköterskorna blir sedda. Exempelvis genom att de skulle göra besök på de olika 

avdelningarna för att få en bättre förståelse för det viktiga arbete som utförs. Vidare skulle det 

kunna leda till att den övre ledningen finner det svårare att bara ta och ta från avdelningarna 

och sjuksköterskorna, varför de istället börjar ta mindre och ge mer eller i alla fall låta det 

vara som det är. Något som skulle innebära en omfördelning av befintliga resurser och 

nedskärningar. Mer påtagliga motivationsfaktorer är viktiga för att motivationen ska vara ett 

återkommande inslag i organisationen, något som författarna menar att det inte är idag. För att 

ledningen inom avdelningarna ska kunna arbeta mer aktivt med påtagliga motivationsfaktorer 

krävs det att den övre ledningen har en större förståelse för dess vikt, eftersom det är de som 

avgör vilka resurser som avsätts. Det ska pointeras att det inte ligger i den övre ledningens 

konkreta arbetsuppgifter att arbeta med personalfrågor såsom motivation gentemot 

sjuksköterskor inom avdelningarna. Dock anser författarna att det är viktigt att dessa uppgifter 
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är ett inslag i deras arbete och ansvar eftersom det till stor del är de som avgör hur ledningen 

inom de olika avdelningarna kan hantera dessa frågor som en följd av fördelade resurser. 

I slutändan handlar det inte om att den övre ledningen ska lägga all tid och fokus på 

medarbetarna inom avdelningarna när det kommer till resurser, utan att göra sjuksköterskorna 

sedda och hörda. Det är en omöjlighet att alla sjuksköterskor ska känna sig sedda och hörda 

men genom att ha mer arbetsgrupper där kommunikationen är central kan vissa sjuksköterskor 

inom avdelningarna ta upp det med sina sektionsledare och att det sedan ligger på deras 

ansvar att ta de aktuella frågorna vidare. Som författarna tidigare beskrivit är det svårt att göra 

sjukhuset till en helt decentraliserad organisation varför de måste arbeta med verktyg som kan 

kopplas till verkligheten. Vidare kan det vara svårt för sektionsledare och andra inom den 

närmaste ledningen att se och förstå problem som sjuksköterskorna upplever samt vad de 

skulle önska förbättras inom avdelningarna och sitt arbete, varför det blir viktigt att det finns 

det personligt ansvar hos varje individ att göra sin röst hörd. Något som skulle underlättas 

genom fler arbetsträffar bland sjuksköterskorna där några åt gången kan delta, när det inte 

finns möjlighet att samtliga deltar varje gång. Författarna anser att det är viktigt med formella 

möten eftersom att det vid informella möten såsom vid kafferaster etc. kan vara svårt att 

urskilja vad som är sagt i förtroende till sina medarbetare och vilka frågor som de vill att 

ledningen ska ta del av. 

 

Empowerment har enligt studien visat sig vara en bra motivationsfaktor inom den här typen 

av arbetsmiljö. Ansvar och befogenheter skapar ofta en känsla av stimulans som leder till 

motivation. Dock vill författarna understryka att det även kan innebära det omvända. Genom 

att ge mer befogenhet och ansvar till en sjuksköterska som inte har den kompetens som 

efterfrågas skapas det istället en stress. Samtidigt som det är viktigt att empowerment utgör 

någon form av belöning för utfört arbete. Dessa två baksidor av empowerment menar 

författarna är viktiga att ta hänsyn till. Varför det är primärt med kontinuerliga uppföljningar 

och utvärderingar från både sjuksköterskornas och ledningens perspektiv inom avdelningarna. 

Om det skulle finnas en regelbunden dialog skulle det kunna bidra till att eliminera att 

sjuksköterskorna känner att de får befogenhet och ansvar som de inte är tillfreds med. När den 

här typen av ansvar och befogenhet blir en del av vardagen och eskalerar mer än önskat, 

bidrar det till att sjuksköterskorna i ett längre perspektiv upplever en sämre arbetsmiljö. 

 

Med tanke på arbetssituationens natur för sjuksköterskor kan det vara svårt att eliminera 

faktorer som bidrar till att arbetsmiljön inte är helt tillfredsställande. Norrlands 

Universitetssjukhus kan inte påverka antalet patienter eller deras sjukdomsgrad dock är det 

viktigt att det finns tillgång till resurser för att sjuksköterskorna inte ska känna sig hindrade 

och begränsade att utföra sitt arbete. Något som kan bidra till en sämre arbetsmiljö, samtidigt 

som sjuksköterskorna skulle kunna känna sig otillräckliga och understimulerade som en följd 

av detta. När det inte går att eliminera faktorer som har negativ inverkan på arbetsmiljön är 

det viktigt att stimulera det dagliga arbetet, för att upprätthålla en god arbetsmiljö än om vissa 

negativa faktorer är ett dagligt inslag i den. Vid högt patientinflöde är det därför viktigt att det 

finns tillgång till den utrustning som behövs för att ge patienten god vård och att 

sjuksköterskorna ska kunna utföra sitt arbete. Vidare kan här argumenteras för en annan 

förbättring som är nödvändig är att det bör finnas större möjligheter för sjuksköterskorna att 

få ledigt. Det har kommit fram som en avgörande faktor som skulle kunna påverka deras 

motivation positivt när deras arbetssituation ser ut som den gör. 

 

Författarna förstår problemet med begränsade resurser. Men tror att en lösning skulle vara 

som beskrivet tidigare att kommunikationen ökar mellan ledning och sjuksköterskor samtidigt 

som sjukhuset bör knyta sig an kompetenta vikarier som de har lärt upp även om det finns en 
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viss kostnad i det. Dock menar författarna att den kostnaden som det i sådana fall investeras i 

idag kommer att betala tillbaka sig i framtiden eftersom sjukhuset då kan vara säker på sin 

tillgång till kompetent personal. Det är viktigt eftersom det idag finns brist på vissa 

kompetenta sjuksköterskor inom en del avdelningar, något som i slutändan drabbar hela 

avdelningen och därmed även andra medarbetare än endast sjuksköterskor. 

 

Rotation är mer frekvent bland de sjuksköterskor som inte har arbetat under en längre tid 

inom sjukhuset. Författarna hävdar att det kan bero på en strävan att hela tiden lära sig nya 

saker och inte köra fast i gamla hjulspår. Medan de som arbetat under en längre tid väljer att 

variera sig inom sitt arbete inom samma avdelning, vilket skapar en trygghet inom 

avdelningarna. Författarnas slutsats av detta är att de som inte arbetat under en längre tid, 

själva söker stimulans samt motivation i sitt arbete genom att byta avdelning och 

arbetsuppgifter. Dock finns det en baksida med detta. Vilket är kompetenstappet som frekvent 

uppkommer som en följd av att de byter avdelning, och att det krävs att nya sjuksköterskor 

tillsätts för att täcka upp. För att de nya sjuksköterskorna ska kunna lära upp sig krävs det att 

det finns sjuksköterskor som arbetat under en längre tid och därför kan lära upp dem. Varför 

det vidare är en viktig komponent att de som arbetat under en längre tid stannar inom sina 

avdelningar. Författarna menar att denna typ av stimulans, att byta avdelningar, blir kostsamt 

och en del sjuksköterskor som stannar inom sina avdelningar får gå ifrån rollen som 

sjuksköterska och anta en mer pedagogisk roll, på både gott och ont. Det här är något som det 

krävs att ledningen på alla nivåer uppmärksammar och arbetar med. För att minimera 

kompetenstapp och de ekonomiska resurser som krävs för att lära upp nya sjuksköterskor 

inom avdelningarna. Istället bör de arbeta med att uppnå stimulans inom arbetet inom 

avdelningarna på ett längre perspektiv för alla sjuksköterskor. 

 

7.3 Ledarskap 
Ledarskapet inom Norrlands Universitetssjukhus är komplext i många avseenden. Författarna 

till studien har tidigare visat en figur (se figur 6) som förklarar hur ledningen ser ut och vilka 

ansvarsområden som de olika delarna av ledningen har. Vad som skall finnas i bakhuvudet är 

hur rangordningen ser ut inom de olika avdelningarna när det kommer till undersköterska, 

sjuksköterska, läkare och överläkare etc. Det här området är inget som respondenterna har 

berört alls, samtidigt som författarna inte har haft som avsikt att beröra det. Dock blev det 

aktuellt att överskådligt belysa det här i slutsatserna, för att påvisa att det området har att göra 

med organisationskultur. Författarna hävdar också att det är varför respondenterna inte berört 

rangordningen inom avdelningarna eftersom det är ett sådant pass naturligt inslag för dem, 

varför rangordningen därför inte ska ha någon större påverkan på hur motivation arbetas med 

inom organisationen. Även om den kan upplevas olika beroende på var i rangordningen de 

befinner sig. Som tidigare beskrivet utgår denna studie från sjuksköterskornas perspektiv. 

 

Inom organisationer av den här storleken är det nästintill omöjligt att ta hänsyn till varje 

medarbetares behov gällande motivation, dock är det fortfarande lika viktigt i en stor 

organisation som i en liten att arbeta med dessa frågor. Genom att skapa arbetsgrupper bland 

sjuksköterskorna och därigenom skapa dialog och förståelse för vad som är viktigt när det 

kommer till deras arbetsmiljö blir frågan mer hanterbar. Genom att sedan arbeta med frågorna 

är det möjligt att göra fler röster hörda. Författarna vill understryka att det kan vara så att 

ledningen arbetar med dessa typer av frågor aktivt idag. Dock genom resultat av studien 

framgår det inte att det är en fråga som det aktivt arbetas med. Något som kan ha två 

anledningar, antingen att ledningen inte når fram till sina medarbetare eller att fokus ligger på 

fel saker. Ledningen bör fokusera på det som är viktigt för medarbetarna och inte bara det 
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som är viktigt i allmänhet eller det som ledningen tror är viktigt. Författarna menar inte att det 

ena ska utesluta det andra, men att det finns ett intresse i att det ska vara en rättvis fördelning 

mellan dessa aspekter för att frambringa ett så gott resultat som möjligt när det kommer till 

sjuksköterskornas arbetsmiljö och motivation. 

 

Ett tydligt ledarskap i alla led gentemot sjuksköterskorna kan bidra till stimulansen av 

önskvärt beteendet samtidigt som bättre rutiner kan bli en följd, genom att förståelsen mellan 

parterna ökar när de båda blir hörda och sedda. Genom att använda sig av transformellt 

ledarskap på alla nivåer inom organisationen kan det bidra till att skapa ett större förtroende 

bland medarbetarna och bidra till bättre relationer i hela organisationen. De tillfrågade 

respondenterna var alla entydiga med att arbetsförhållandena ser annorlunda ut samt att högre 

lön är aktuell bland andra arbetsgivare. Det är något som ledningen bör uppmärksamma. Än 

om Norrlands Universitetssjukhus inte kan slåss mot andra arbetsgivare med hjälp av 

ekonomiska medel finns det andra sätt. Genom att lägga fokus på dessa frågor och arbeta med 

dem öppet inom organisationen genom att involvera medarbetarna, skulle det kunna förhindra 

risken att sjuksköterskor byter arbetsgivare efter några år. Eftersom sjukhuset inte är känt för 

sina höga löner krävs det i framtiden att de kan locka nyutbildade och även rutinerade 

sjuksköterskor till sig genom, att attrahera med annat än lön. Idag finns det inte privata 

sjukhus i någon större utsträckning varför det inte finns samma möjlighet till att specialisera 

sig inom vissa områden utanför de offentligt ägda sjukhusen, samtidigt som arbetet på 

vårdcentraler kan ses som rätt monotont i relation till att arbeta som sjuksköterska på 

sjukhuset. Det här är faktorer som det därför bör arbetas aktivt med det vill säga att Norrlands 

Universitetssjukhus erbjuder varierande och utmanande arbetsuppgifter, samtidigt som 

medbestämmande bör bli ett vardagligt inslag inom sjukhuset.  

 

Det har framkommit tydligt genom studien att Norrlands Universitetssjukhus har begränsade 

resurser att röra sig med. Något som författarna hade en viss medvetenhet om sedan innan, 

varför det antogs att påtagliga motivationsfaktorer inte skulle ha en betydande roll. Dock har 

det framkommit genom studien att det finns en efterfrågan på mer påtagliga 

motivationsfaktorer, oftast tillika högre lön. Det här är något som kan beskrivas som moment 

22 när det inte finns tillräckliga resurser att tillgå för att tillgodose sjuksköterskornas önskan 

gällande löneutveckling. Dock om grundlönen skulle vara högre hävdar författarna att den 

låga löneutvecklingen inte skulle ses som ett lika stort problem hos sjuksköterskorna. Det 

eftersom att de förhoppningsvis skulle känna att de har en mer rättvisande lön för det arbete 

de utför. 

 

Författarna hävdar inte att den övre ledningen samt ledningen inom avdelningarna ska lägga 

ner allt annat arbete och endast fokusera på motivation hos sjuksköterskorna. Motivation ska 

ses som ett vardagligt inslag i organisationen och något det bör arbetas med kontinuerligt. 

Alla ägg bör inte läggas i samma korg. Mer ansvar och större frihet är inte vad alla efterfrågar. 

Om det skulle vara vad som erbjuds skulle det kunna ha motsatt effekt, som en följd av en 

osäkerhet inför arbetsuppgifterna och det kan påverka organisationen negativt. 
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7.4 Slutsatser  
För att sammanfatta resultatet och slutdiskussionen av studien väljer författarna att återkoppla 

till problemformuleringen och sätta upp ett antal stolpar som är viktiga att ta med sig från 

studien.  

 

Hur kan motivationsfaktorer användas bland sjuksköterskor 

på sjukhus för att bidra till en bättre arbetsmiljö? 

 

 Stimulera kompetensutveckling 

 Utveckla organisationen mot en i viss mån mer decentraliserad organisation 

 Empowerment, men med det ska högre lön följa naturligt 

 Ökad kommunikation mellan övre ledningen och sjuksköterskor för att bidra till 

förståelse för varandras arbetssituationer 

 Ökad möjlighet till att ta ut kompensations tid i ledighet 

 

Dessa stolpar är en sammanfattning av de implikationer som författarna genom studiens syfte 

avser att ledningen kan arbeta med inom Norrlands Universitetssjukhus för att bidra till en 

bättre arbetsmiljö.  
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7.5 Förslag till framtida forskning 
Författarna har funnit brister när det kommer till hur motivation hanteras inom sjukhuset. 

Norrlands Universitetssjukhus är en stor organisation varför det finns skäl att tro att liknande 

brister även finns inom andra organisationer i liknande storlek inom den offentliga sektorn. 

Genom de många beslutsfattande organen är organisationen i sin natur trög. Det är något som 

borde studeras vidare för att se vilka möjligheter det finns för att skapa kortare 

kommunikations och beslutsvägar, för att eliminera den känsla av maktlöshet som 

framkommit av respondenterna. Författarna har i slutsatserna argumenterat för en eventuell 

förändring av organisationsstrukturen något som kan studeras vidare. Det finns ett flertal 

liknande organisationer i Sverige när det kommer till just storlek som bedrivs på helt andra 

sätt än vad landstinget gör. Som författarna argumenterar för i slutsatserna finns det skäl att 

tro att det finns alternativa sätt att lära sig om hur organisationer i den här storleken inom 

offentlig sektor kan bedrivas, och att Norrlands Universitetssjukhus eventuellt skulle kunna 

bedrivas mer som ett företag även om organisationen finansieras av skattepengar. 

 

Effektivisering är ett begrepp som förekommer frekvent inom Norrlands Universitetssjukhus 

inom flera olika områden. Bland annat när det kommer till att så mycket arbete som möjligt 

ska genomföras på så lite tid som möjligt, och helst inte ska kosta någonting. Om begreppet 

effektivisering skulle hanteras mer varsamt och studier skulle fokusera kring hur 

effektivisering fungerar i verkligheten, genom att inte enbart belysa ekonomiska aspekter 

inom den här typen av organisation. Det vill säga hur effektivisering kan vara påtaglig i ett 

mer verklighetsbaserat sammanhang, skulle det bringa frukt. Det genom att den övre 

ledningen skulle få en större respekt av de anställda, samtidigt som förståelse mellan de som 

arbetar på ”golvet” och den övre ledningen skulle leda till eliminering av misstro mellan 

parterna.  

 

Sammanfattningsvis vill författarna argumentera för att liknande studier när det kommer till 

motivation i arbetet bör göras inom andra kategorier av medarbetare inom sjukhus. Denna 

studie fokuserar på hur ledningen kan arbeta med motivation bland sjuksköterskor, dock 

skulle det vara intressant att studera hur ledningen motiveras i sitt arbete. 
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8. Sanningskriterier 
Detta avslutande kapitel kommer att behandla studiens pålitlighet samt i vilken grad som 

studien kan relateras inom andra organisationer och sammanhang. 

 

Validitet 

Validitet inom den kvalitativa forskningen kan vara svårt att värdera eftersom de studierna 

inte utgår från en strikt mätning utan där tolkningar och det säregna ligger till grund (Bell, 

2000:90). Kent beskriver två stycken sätt hur validitet kan värderas inom den kvalitativa 

forskningen: 

 Hur sanningsenlig samt trovärdig det insamlade materialet till studien är 

 Vilken relevans, träffsäkerhet samt hur förklarande och beskrivande informationen är 

som samlats in från de aktuella respondenterna (Kent, 2007:577-578) 

 

Författarna till studien anser att den inre validiteten är tillfredsställande som en följd av de 

semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med respondenterna. Den typen av intervju 

gav respondenterna möjlighet till att svara utförligt på de aktuella frågorna samtidigt som de 

kunde ta upp och belysa frågor som var av vikt för studien men som författarna inte varit 

medvetna om sedan innan. Informationen som framkommit genom studien kan därför ses av 

yttersta relevans samtidigt som den är förklarande som en följd av respondenternas intresse att 

uttrycka sig och informera om det aktuella ämnet, varför informationen kan ses som bra 

beskrivet. 

 

Den yttre validiteten är ofta svår att avgöra inom kvalitativa studier. Det som en följd av att 

respondenterna eventuellt inte vill avslöja allt för intima detaljer om deras arbete eller om 

dem själva, som en följd av rädsla eller att de skäms över att berätta vissa saker. (Svenning, 

2000:64) Det som studien belyser kan anses vara ett relativt känsligt ämne och något som 

respondenterna inte framför till ledningen på daglig basis. Även fast studien kan beskrivas 

som ett känsligt ämne hoppas författarna att respondenternas anonymitet bidragit till att de har 

valt att vara så öppna som möjligt. Det eftersom anonymiteten ofta kan anses vara avgörande 

för vad respondenterna väljer att berätta och inte. Trots detta kan det riktas en viss kritik 

gentemot den yttre validiteten, just eftersom den är svårbedömd.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är i vilken utsträckning andra forskare kan genomföra studien vid en annan 

tidpunkt eller plats med utgångspunkt i samma material, samtidigt som samma resultat uppnås 

som den tidigare studien har kommit fram till. (Kent, 2007:141)  

 

Studiens mål har inte varit att frambringa ett generaliserbart resultat som kan användas i alla 

typer av organisationer, utan att skapa en förståelse och intresse för sjuksköterskorna och 

situationen knuten till problemformuleringen. En kvalitativ studie är av natur svår att 

generalisera vilket innebär att det per definition är svårare att replikera än en kvantitativ 

studie. (Bryman & Bell, 2005:306) Dock har studiens avsikt inte varit att kunna upprepa den, 

utan att fånga upp information ur den specifika sociala situationen för att belysa eventuella 

mönster som finns inom organisationen. Genom att datainsamlingen genomfördes med hjälp 

av semistrukturerade intervjuer kan reliabiliteten ifrågasättas. Som en följd av att inte exakt 

samma frågor ställdes till alla respondenterna, och att det vid vissa intervjuer diskuterades 

saker som inte alla respondenter berörde i samma utsträckning. Något som vidare innebär 

svårigheter att kunna genomföra samma intervjuer igen och på så vis uppnå samma resultat 
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som den här studien. Eftersom studiens syfte inte var att frambringa ett generaliserbart 

resultat, behöver reliabiliteten inte vara fullständig (Svenning, 2000:65).  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet av en studie är beroende av hur tillförlitlig studien kan anses vara sett från 

läsarens perspektiv men även från respondenternas. Det utgår ifrån att det som mäts är 

intressant och relevant för studien för att kunna frambringa ett tillitsfullt resultat. 

Trovärdighet kan i korthet beskrivas som: 

 

”Gör det rätt, eller låt bli att göra det alls” (Jacobsen, 2002:22) 

 

I studien påverkas trovärdigheten till stor del av respondenternas relevans för området, hur 

insatta de är inom studieämnet. Som en följd av att studien bygger på sjuksköterskornas syn 

på det aktuella studieproblemet som berör deras arbetsvardag anser författarna att 

respondenternas trovärdighet är god. Författarna menar att respondenterna har varit aktiva och 

hjälpsamma för att det ska skapas en så sanningsenlig bild som möjligt av hur situationen ser 

ut inom den aktuella organisationen. Studiens trovärdighet anser författarna ha stärkts som en 

följd av att respondenterna verkar inom olika avdelningar inom Norrlands 

Universitetssjukhus. Något som vidare innebär att de olika respondenternas syn och 

uppfattningar har kompletterats av varandra, varför det ska bidra till en ökad förståelse kring 

hur ledningen bör arbeta med motivation bland sjuksköterskor för att bidra till en bättre 

arbetssituation. 

 

Författarna vill pointera att det finns en medvetenhet kring att det i vissa avseenden kan vara 

svårt att urskilja huruvida det är respondenternas personliga åsikter eller om det i grunden är 

organisationens synsätt som framhävs. Dock har författarna haft detta i baktanke under 

studiens gång varför det under intervjuerna har påtalats följdfrågor om huruvida 

organisationen har någon eller några åsikter och obligationer. Samtidigt som författarna under 

studien har försökt förhålla sig objektiv till den information som delgivits. Något som 

författarna anser har bidragit till studiens trovärdighet. 

 

Överförbarhet 

Studiens mål har aldrig varit att skapa ett generaliserbart resultat utan istället skapa en 

förståelse för hur den aktuella studiefrågan kan hanteras i den aktuella organisationen. Enligt 

Johansson Lindfors kan överförbarheten beskrivas i vilken utsträckning som studien kan 

överföras till andra grupper och situationer (Johansson Lindfors, 1993:169).  

 

Författarna anser att resultatet av studien mycket väl kan ligga till grund för att skapa en 

förståelse för hur ledningen bör arbeta med motivation bland sjuksköterskor på Norrlands 

Universitetssjukhus. Det som en följd av att de djupgående intervjuerna med respondenterna 

gav utförliga och relevanta svar med avseende på studiefrågan. Vidare eftersom att 

respondenterna, som beskrivit tidigare, är verksamma inom olika avdelningar inom sjukhuset 

bidrar detta till att stärka studiens överförbarhet inom de olika avdelningarna som en följd av 

att respondenternas svar har stärkt varandra. Som en följd av att studien är kvalitativ blir 

överförbarheten i viss utsträckning ett mått på hur representativ sanningen är när det kommer 

till den aktuella organisationen, samt de aktuella avdelningarna. Författarna anser därmed att 

överförbarheten till andra sjukhus inom den offentliga sektorn är god, dock bör det finnas en 

försiktighet här i och med att varje organisation är unik och har sin speciella kultur.  
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Sammanfattningsvis gällande sanningskriterier 

 

Författarna har under studiens gång försökt behålla en objektiv syn på allt material till studien, 

även om det finns en vetskap kring att objektiva tolkningar kan vara svåra i viss utsträckning 

när det kommer till att hänvisa den till empirin. Samtidigt har författarna eftersträvat en 

tydlighet när det kommer till att klargöra respondenternas, andra forskares och författarnas 

egna tankar. Detta för att undvika missförstånd och även för att underlätta för läsaren. Genom 

studien har det klargjorts att studien inte har för avsikt att kunna generaliseras till andra 

organisationer övergripande. Utan att respondenternas svar och författarnas analys av dem ska 

bidra till en förståelse och samtidigt fungera som inspiration när det kommer till att belysa och 

hantera dessa frågor inom sjukhus i den offentliga sektorn.  
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Appendix 2 
 

INTERVJUGUIDE 
 

Organisation 

 

 Beskriv arbetsmiljö på din avdelning? 

o Vilken betydelse anser du att arbetsmiljön har för arbetstillfredsställelse för dig 

som medarbetare? Vad kan förbättras? 

 Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en person för att klara av arbetet du utför? 

 Hur stimulerad är du av dina arbetsuppgifter och i vilken utsträckning har du möjlighet 

att utveckla uppgifterna i relation till din kompetens?  

  

Individ och samspel - Motivation 

 

 Hur definierar du motivation? 

o Vad motiveras du av i ditt arbete och vilken möjlighet har du att påverka detta? 

o Finns det substitut att föredra när det kommer till ekonomisk ersättning? 

 Anser du att ansvar kan ses som en motivationsfaktor? Hur skulle detta kunna visa sig 

i praktiken? 

 Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation? 

o Hur ser relationen ut mellan din arbetsprestation, ansträngning och belöning? 

o Hur tror du att din arbetsprestation påverkas av din arbetssituation? 

 Hur upplever du att din yrkesroll har förändrats under de åren du arbetat? 

 

Ledarskap  

 

 Vad är en ledare för dig, vilka egenskaper är önskvärda hos en ledare? 

 Till vilken utsträckning anser du att ledarskap har betydelse för att utföra dina 

arbetsuppgifter? 

 Hur ser ledarskapet på avdelningen ut idag? 

o Vad för ledarskapsstil anser du passar bäst in i denna typ av organisation? 

o Hur anser du att ledningen (uppe och avdelningschef) arbetar med motivation 

bland medarbetarna idag? 

o Vilka möjligheter finns för dig som anställd att påverka din arbetssituation och 

vara delaktig vid beslut? 

 Mäts arbetstillfredsställelsen bland er anställda? 

o Om ja: Vilka metoder används och vilken återkoppling får ni som anställda? 

o Om nej: Anser du att det skulle vara relevant att mäta arbetstillfredsställelsen, 

vilken inverkan tror du det skulle kunna ha på den aktuella arbetssituationen? 

 Hur anser du landstinget skulle kunna använda sina resurser på ett annat sätt när det 

kommer till sina anställda? 

 Hur tror du att din arbetssituation hade sett ut om du hade en annan arbetsgivare? 

 


