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Förord 

 

Vi vill härmed tacka de personer som bidragit till att vår studie om arbetstillfredsställelse har 

varit möjlig att genomföra. Först och främst vill vi tacka de sjuksköterskor som bidragit i 

studien, utan Er medverkan hade det inte varit möjligt. Vi vill också tacka Skövde kommun 

för den tid vi har fått. Vi vill även tacka vår handledare Nomie Eriksson för ditt stöd, tålamod 

och den strama tidsplanering som har varit till en stor hjälp i genomförandet av denna studie. 

Dessutom vill vi slutligen tacka examinator Thomas Andersson för dina konstruktiva 

kommentarer.  

  



 

Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Vårdsektorn i Sverige har stora problem med att få personal att 

stanna inom yrket och på arbetsplatsen. Detta har i sin tur lett till hög personalomsättning av 

vårdpersonal och negativa konsekvenser för samhället. Även det faktum att det länge har 

funnits en brist på sjuksköterskor och att det enligt prognos kommer att fortsätta finnas inom 

de närmsta åren ökar den problematik som studien behandlar. Därför har föreliggande studie 

följande problemformulering: 

Hur påverkar arbetstillfredsställelse personalens vilja att stanna kvar på en arbetsplats? 

Syfte och metod: Syftet med denna studie är att beskriva hur arbetstillfredsställelse påverkar 

personalens vilja att stanna på en arbetsplats inom en bransch med stor personalomsättning. 

För att utveckla detta syfte används Herzbergs tvåfaktorteori. Föreliggande studie har haft en 

kvalitativ datainsamlingsmetod och resultatet har samlats in genom 9 semistrukturerade 

intervjuer av sjuksköterskor inom sektorn vård och omsorg i en medelstor kommun.  

Resultat: Respondenterna i studien uttryckte att de undersökta motivations- och 

hygienfaktorerna hade en påverkan i olika grad på arbetstillfredsställelsen och deras vilja att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetet upplevdes många gånger av respondenterna som ett kall 

och något de brann för.  

Analys och diskussion: Studiens resultat både dementerar och bekräftar tidigare forskning 

inom området. Att teamet är starkt eller att arbetsuppgiften är meningsfull och ses som ett 

kall kan väga upp för andra delar som är bristfälliga. Även om arbetsuppgiftens karaktär är 

viktig för arbetstillfredsställelsen och kan väga upp för andra delar så är det viktigt att 

arbetstagarna känner att de kan utföra sitt ”kall” och att inget påverkar detta. Det finns annars 

en risk för att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt.  

Slutsats: Studien visar att motivationsfaktorer men även i vissa fall att hygienfaktorer har en 

betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på en arbetsplats. Det är 

teamkänslan samt arbetsuppgiftens karaktär som har den absolut största påverkan på 

arbetstillfredsställelsen och personalens vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, personalbehållning, personalomsättning, Herzbergs 

tvåfaktorteori  



 

Abstract 

Background and problem: The Nursing sector in Sweden has great problems to get the 

employees to remain in their occupation and at their workplace. This has led to large numbers 

of turnover and negative consequences for the society. Also the fact that there has been a 

shortage of nurses over a long period of time and that it will increase even further in the 

future, increases the problem that this study investigates. The following problem is set for the 

study: 

How does job satisfaction affect employees’ will to remain at a workplace? 

Purpose and method: The purpose of this study is to describe how job satisfaction affects 

the employees’ will to remain at the workplace within a business sector with high turnover 

rate. To expound the purpose, the study uses Herzberg´s two-factor theory. The study has 

used a qualitative data acquisition method and the result has been collected with 9 semi-

structured interviews with nurses within the area of nursing in a middle-sized county.   

Results: The respondents in the study expressed that the examined motivation- and hygiene 

factors had an influence to a different extent on job satisfaction and their will to remain at the 

workplace. The experience of work, by the respondents, was like a calling and something 

they were dedicated to.  

Analysis and discussion: The study’s result both contradicts and confirms previous research 

in the area of study. The fact that the team is strong and that the job itself is meaningful and 

perceives like a calling can outweigh other parts that are fallible. Even if the job itself is 

important for job satisfaction and has the ability to outweigh other parts, it is essential that 

employees feel that they have the possibility to perform their calling and that nothing hinder 

this. Otherwise a risk arises that job satisfaction will be adversely affected.  

Conclusion: The study indicates that motivation factors and even in some cases that hygiene 

factors have an importance for job satisfaction and the will to remain at the workplace. It is 

the team spirit and job itself that have the largest influence on work satisfaction and the will 

to remain at the workplace.  

Keywords: Job satisfaction, employee retention, employee turnover, Herzberg´s two factor 
theory. 
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1 Inledning 
Studien kommer att visa hur arbetstillfredsställelse påverkar personal inom vården och hur 

det i sin tur leder till att de anställda väljer att stanna kvar på arbetsplatsen eller sluta. I den 

inledande delen av denna studie påvisas först bakgrunden till det problem som uppsatsen 

kommer att belysa och sedan kommer en allmän diskussion kring problemet, hur 

arbetstillfredsställelse påverkar en anställds vilja att stanna kvar på en arbetsplats. Slutligen 

görs en tydlig avgränsning för uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund   

Det finns ett stort problem inom vården med att få personal att stanna inom yrket och på 

arbetsplatsen, vilket beskrivs i Angelis m.fl. (2016) där de påvisar att sjukvården har 

svårigheter med att behålla högpresterande personal. Även i Inspektionen för vård och 

omsorgs ”Tillsynsrapport” för år 2016 beskrivs det att vårdsektorn i Sverige har problem med 

en hög personalomsättning, vilket i sin tur har fått negativa konsekvenser för samhället som 

till exempel långa vårdköer (Inspektionen för vård och omsorg, 2017).  

Föreliggande studie kommer att behandla personalomsättning som något negativt för 

arbetsgivaren, för de individer som slutar samt för de som väljer att stanna kvar även om det 

både kan ha positiva och negativa effekter enligt Mobley (1982). Positiva saker som 

personalomsättning kan leda till är att ny kunskap tillkommer till organisationen när nya 

medarbetare anställs för att ersätta den personal som slutar (Mobley, 1982). 

Personalomsättning är dock oftast relaterat till problem och hög personalomsättning leder till 

att verksamheten får högre kostnader för bland annat rekrytering och utbildning av ny 

personal (Chen, m.fl., 2011). Enligt Mobley (1982) kan personalomsättning även leda till 

förluster av personal med en hög kompetens och som presterar på en hög nivå. För 

medarbetaren som blir kvar på arbetsplatsen menar Mobley (1982) att de positiva och 

negativa konsekvenser som kan uppstå bland annat är en ökad missnöjdhet, förlust av 

värderade arbetskollegor, ökad stimulans men också en ökad möjlighet att internt byta 

arbetsuppgift.  

Personalomsättningskostnader kan vara en stor del av en organisations totala kostnader vilket 

visar på vikten av att studera hur arbetstillfredsställelse kan minska personalens vilja att sluta 

och istället öka viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta visar också på att en låg 

arbetstillfredsställelse inte endast är negativt för de anställda, utan även leder till kostnader 
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för arbetsgivaren. Inom en sjukvårdsorganisation som Waldman m.fl. (2010) studerade stod 

personalomsättningskostnaderna för 3,4 – 5,8 % av den totala budgeten. Den största 

personalomsättningskostnaden var den som uppstod när sjuksköterskor slutade och ersattes. 

Waldman m.fl. (2010) påpekar även att det finns ytterligare indirekta kostnader som uppstår 

när personal avslutar sina tjänster såsom kostnader för det administrativa arbetet som uppstår 

och en förändring i anställdas inställning till arbetet. Detta påverkar i sin tur organisationens 

struktur och kultur.  

Denna studie argumenterar för att det finns en direkt koppling mellan personalens 

arbetstillfredsställelse och personalomsättning, vilket också stödjs av Waldman m.fl. (2010) 

som menar att det går att minska personalomsättning genom att fokusera på 

arbetstillfredsställelse. Därför utgår studien från att en låg arbetstillfredsställelse bland 

personal leder till en hög personalomsättning eftersom anställda väljer att lämna 

organisationen när arbetstillfredsställelsen är låg (Ellenbecker m.fl., 2008). Även i den 

statliga utredningen ”Effektiv vård” framgår det att vårdsektorn har problem med anställdas 

arbetstillfredsställelse, vilket leder till en ökad personalomsättning (SOU 2016:2). Enligt 

Hayward m.fl. (2016) är de främsta orsakerna till personalomsättning av sjuksköterskor ökad 

arbetsbelastning, lägre arbetsmoral, bristfälliga arbetsrelationer, utbrändhet och bristande stöd 

från ledning. Dessutom menar O’Brien-Pallas m.fl. (2010) att sjuksköterskor som arbetar 

inom enheter som är drabbade av höga personalomsättningar upplever att deras hälsa blir 

försämrad vilket ytterligare sänker arbetstillfredsställelsen hos kvarvarande personal.  

Det problem som föreliggande studie belyser, det vill säga att personal slutar sin tjänst hos en 

arbetsgivare, underlättas av den personalbrist som finns bland vårdpersonal eftersom 

förhållandet mellan antalet lediga tjänster och antalet sökande är gynnsamt för de som vill 

byta arbetsplats. Personalbristen beskrivs av Statistiska centralbyrån (2014) och det beräknas 

finnas en stor efterfrågan på vårdpersonal som inte kommer att kunna fyllas med den tillgång 

som kommer att finnas i framtiden. En utav professionerna inom vården som det finns en stor 

efterfrågan på är sjuksköterskor och det finns i sin tur en brist på både grundutbildade 

sjuksköterskor och i synnerhet specialistutbildade sjuksköterskor (Statistiska centralbyrån, 

2014). I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” beskrivs det att bristen på denna 

yrkesgrupp har funnits under en lång tid och har ökat under de senaste åren (Hörnsten, m.fl., 

2016). Denna studie kommer därför att rikta in sig på arbetstillfredsställelse hos 

sjuksköterskor och hur det påverkar personalens vilja att stanna på en arbetsplats. 
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1.2 Problemdiskussion 
Föreliggande studie menar att det är viktigt att undersöka hur arbetstillfredsställelse påverkar 

personalens vilja att stanna kvar i en organisation för att det ska vara möjligt att minska 

personalomsättningen. Utöver att arbetstillfredsställelse är något av det viktigaste för att 

personal ska välja att stanna kvar beskriver Ellenbecker m.fl. (2008) att inom en organisation 

kan en ökad förståelse till vad som skapar nöjdhet och därmed arbetstillfredsställelse skapa 

förutsättningar för organisationer att förutse personalens intentioner angående om de ska 

stanna eller lämna en organisation. Vidare menar Hayward m.fl. (2016) att det är viktigt att 

organisationer har strategier för att behålla personal eftersom det minskar personalkostnader 

kopplade till personalomsättning samt håller kvar kompetens inom organisationen. Att 

kompetens finns kvar menar de är direkt avgörande för att de ska kunna ge patienter en 

tillfredsställande behandling.  

Det finns olika delar som kan påverka arbetstillfredsställelsen positivt och en av dessa är 

enligt Ellenbecker m.fl. (2008) anställningen i sig själv. En fördel med en anställning kan 

exempelvis vara att få betald semester. Samtidigt kan även arbetets utformning genom till 

exempel graden av självständighet och att personalen känner yrkesstolthet påverka 

arbetstillfredsställelsen (Ellenbecker, m.fl., 2008).  

Utöver arbetets karaktär och utformning måste andra delar tas med för att förstå hur 

arbetstillfredsställelse påverkar anställdas vilja att vara kvar, till exempel menar Scanland 

m.fl. (2010) att interna och externa faktorer måste tas med för att förstå den anställdes 

upplevelse av arbetet. Detta påverkar i sin tur personalens vilja att stanna på arbetsplatsen. 

Scanland m.fl. (2010) beskriver att en arbetares beslut om att stanna inom en tjänst beror på 

hur stark den interna dragningskraften är i förhållande till styrkan av externa dragningskrafter 

både kopplade till andra jobb som intresserar arbetstagaren men också externa faktorer som 

inte är kopplade till arbete men som kan få den anställde att vilja byta jobb. Vidare enligt 

Scanland m.fl. (2010) kan arbetstillfredsställelse kopplas till om det finns hinder för arbetet 

som till exempel en obalans mellan arbete och fritid eller om arbetet i sig skapar stimulans 

eller snarare är energiuttömande. 

Den interna dragningskraften till arbetet kopplas i föreliggande studie till motivation och 

enligt Herzberg m.fl. (1993) är det motivationsfaktorer som skapar arbetstillfredsställelse och 

därigenom motivation till uppgiften eller arbetet. Hygienfaktorerna kan i sin tur inte skapa 

arbetstillfredsställelse men är avgörande för att inte missnöjdhet ska uppstå vilket innebär att 
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personal känner sig otillfredsställd. Exempel på hygienfaktorer är företagets policy, lön, 

relationer, arbetsplatsförhållande och säkerhet (Herzberg m.fl., 1993). Föreliggande studie tar 

alltså sitt avstamp i Herzbergs forskning om motivation och hygienfaktorer vilka enligt 

Herzberg (1987) är avgränsade från varandra. Med detta menas att nöjdhet och missnöjdhet 

inte är varandras motsatser, utan motsatsen till nöjdhet är snarare en avsaknad av nöjdhet och 

motsatsen till missnöjdhet är snarare avsaknad av missnöjdhet (Herzberg, 1987). 

1.2.1 Arbetstillfredsställelse utifrån motivationsfaktorer 

Det finns vissa omständigheter som påverkar anställdas arbetstillfredsställelse och enligt 

Herzberg m.fl. (1993) är motivationsfaktorerna direkt kopplade till arbetstillfredsställelse och 

handlar om människans önskan att växa. Om motivationsfaktorerna inte finns eller är 

bristfälliga får det negativa konsekvenser för arbetstillfredsställelsen. 

Erkännande är i sin tur en av motivationsfaktorerna och är en viktig del för de anställdas 

arbetstillfredsställelse (Ernst m.fl. 2004; Khowaja m.fl. 2005). Det är därför av vikt att 

diskutera på vilket sätt erkännande kan påverka de anställdas arbetstillfredsställelse och vad 

det får för effekter. Ernst m.fl. (2004) påvisar att erkännande kan ha olika former och att det 

som har störst effekt på de anställdas prestation och arbetstillfredsställelse är direkt feedback, 

delaktighet i beslutsfattande och erkännande från ledning. Vidare kan erkännande enligt 

Khowaja m.fl. (2005) bidra till att de anställdas vilja att stanna kvar på en arbetsplats ökar om 

de får erkännande för den prestation som de utför. Erkännande kan bidra till att anställda får 

ett ökat självförtroende och deras vilja att lyckas i arbetet ökar om arbetstagaren uppfattar att 

de ses som en tillgång. Även Abualrub och Al-zaru (2008) menar att erkännande har en direkt 

effekt på anställdas vilja att stanna kvar. Enligt Feys m.fl. (2013) kan dock erkännande även 

leda till negativa effekter på anställda, det vill säga en anställd kan reagera negativt på 

erkännandet av en annan anställd om relationen mellan dem är dålig. En anställd kan dock 

också reagera positivt när en annan anställd blir erkänd om relationen mellan dem är god.   

En ytterligare av Herzbergs motivationsfaktorer, som måste finnas för att få en högre 

arbetstillfredsställelse, är arbetsuppgiftens karaktär. Motivationen och arbetstillfredsställelsen 

som skapas genom arbetsuppgiftens karaktär uppstår utan koppling till en specifik insats eller 

en belöning. De anställda belönas av att de anser att arbetet i sig skapar meningsfullhet vilket 

leder till en hög arbetstillfredsställelse i arbetet. Det kan handla om att den anställde till 

exempel anser sig kunna vara skapande i sin arbetsuppgift eller att det går att följa en process 

från början till slut (Herzberg m.fl. 1993). Enligt Huang (2011) finns det ett samband mellan 
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arbetstillfredsställelse och arbetets karaktär, som i sin tur påverkar personalomsättning. 

Öztürk m.fl. (2006) beskriver att upplevelsen av meningsfullt arbete skapade hög motivation 

hos de anställda.  

Vidare, menar Michaelson m.fl. (2013) att arbetets utformning både kan stärka självkänsla 

men också skapa värde i form av socialt välmående. De menar också att den anställde kan 

vara villig att byta bort andra faktorer om arbetet i sig skapar arbetstillfredsställelse. Även 

Fried och Ferris (1987) menar att meningsfullhet i arbetet kan leda till en ökad motivation 

hos personalen. 

Enligt Herzberg m.fl. (1993) är även ansvar en motivationsfaktor som är avgörande för om en 

person ska öka sin nöjdhet på arbetsplatsen. De som ryms inom denna kategori är till exempel 

att en anställd tillåts att arbeta utan övervakning, ansvarig för sin egen prestation eller att få 

ansvar över andra i en arbetsprocess.  

1.2.2 Arbetstillfredsställelse utifrån hygienfaktorer 

För att personalen inte ska bli missnöjd måste hygienfaktorer på en arbetsplats vara så pass 

goda att de inte kan ge upphov till missnöje (Herzberg, 1993). Det är därför av vikt att 

undersöka hygienfaktorer för att upptäcka vad som kan leda till arbetstillfredsställelse. Detta 

eftersom de anställda inte kan bli tillfredsställda på arbetsplatsen om det finns en avsaknad av 

tillräckliga hygienfaktorer. Det är dessutom viktigt att inkludera hygienfaktorerna för att 

undersöka vad som leder till att personal inte blir missnöjd och i sin tur väljer att stanna kvar.  

Enligt Herzberg (1993) är exempelvis lön en utav hygienfaktorerna, det vill säga om lönen 

inte är godtagbar blir den anställde missnöjd. Det har dock visat sig att lön kan ha en effekt 

på anställdas arbetstillfredsställelse (Rynes m.fl., 2004), vilket kan styrka att 

hygienfaktorerna bör undersökas för att påträffa hur arbetstillfredsställelse påverkar 

personalens vilja att stanna kvar på en arbetsplats. Adzei och Atinga (2012) beskriver, i sin 

studie om sjuksköterskor, att lön har en stor betydelse för anställdas vilja att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Om de anställda inte är nöjda med lönen finns det en risk att de väljer att 

avsluta sin anställning på arbetsplatsen. En annan hygienfaktor är enligt Herzberg (1993) 

arbetsförhållanden och innefattar den fysiska arbetsmiljön, arbetsbelastningen samt de 

hjälpmedel som hör till arbetet som finns på arbetsplatsen. Arbetsförhållanden på en 

arbetsplats måste vara till belåtenhet för att det inte ska finna något missnöje hos personalen. 

Delobelle m.fl. (2010) menar i sin tur att om lön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen är 
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bristande uppstår missnöje hos de anställda och leder till en ökad vilja att lämna 

organisationen. En annan hygienfaktor som måste uppfyllas för att personalen inte ska bli 

missnöjd är anställningstrygghet, vilket innebär fast anställning och en stabil organisation 

(Herzberg, 1993).  

1.3 Problemformulering 
I ovan problembakgrund påvisas att vården har stora problem med att behålla personal och att 

det bland annat leder till sämre patienttrygghet samt ökade kostnader genom till exempel 

kompetensförluster. Att flertalet omständigheter påverkar en persons arbetstillfredsställelse 

positivt samt negativt diskuteras i ovan problemdiskussion, men vad är det som gör att vissa 

väljer att stanna på en arbetsplats i en bransch som lider av stor personalomsättning. Studien 

kommer att utgå från Herzbergs tvåfaktorteori och problemformuleringen är: 

• Hur påverkar arbetstillfredsställelse personalens vilja att stanna kvar på en 

arbetsplats?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur arbetstillfredsställelse påverkar personalens vilja 

att stanna på en arbetsplats inom en bransch med stor personalomsättning. För att utveckla 

detta syfte används Herzbergs tvåfaktorteori om motivations- och hygienfaktorer. Därför 

ställs följande forskningsfrågor: 

• Hur påverkar motivationsfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på 

en arbetsplats? 

• Hur påverkar hygienfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på en 

arbetsplats? 

1.5 Avgränsningar 

De motivationsfaktorer som har valts ut för denna studie är erkännande, arbetsuppgiftens 

karaktär och ansvar. Avgränsningen har gjorts för att de ovanstående motivationsfaktorerna 

ses som mest relevanta för studiens forskningsområde och de kan anses ha störst betydelse 

för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Vidare kommer de tre hygienfaktorerna lön, 

arbetsförhållanden och anställningstrygghet att behandlas i studien. Dessa tre ovan nämnda 

hygienfaktorer har valts ut eftersom dessa måste vara uppfyllda för att personalen inte ska bli 

missnöjd. Föreliggande studie menar att det krävs en viss nivå av hygienfaktorer för att 
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personal inte ska vara missnöjd vilket skulle omöjliggöra arbetstillfredsställelse. Därför måste 

hygienfaktorer undersökas för att få en uppfattning om vad som minskar missnöje. De 

utvalda hygienfaktorerna anses vara mest relevanta för studien och de bortvalda faktorerna 

anser författarna är mindre viktiga för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Att just dessa 

hygien- och motivationsfaktorer var viktigast undersöktes också vid inhämtandet av empiri 

genom att respondenterna tillfrågades om de utvalda hygien- samt motivationsfaktorerna men 

att de sedan blev tillfrågade om de ansåg att det fanns ytterligare påverkansfaktorer av vikt. 

Under intervjuerna framkom dock ej någon ytterligare aspekt som hade en påverkan på 

arbetstillfredsställelsen eller viljan att stanna kvar. Detta gör att avgränsningen är testad och 

får anses relevant. Därför har de övriga motivations- och hygienfaktorerna valts bort, vilket 

innebär att studien kan gå djupare med de utvalda faktorerna.  

2 Teoretisk referensram 
Teorierna som väljs i den teoretiska referensramen är dels en hjälp för att förstå 

arbetstillfredsställelse men också hur arbetstillfredsställelse skapar incitament för 

arbetstagares vilja att fortsätta en anställning. Teorierna är även av vikt vid analys av data 

för att öka förståelsen för de svar som insamlad data ger. 

2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 
För att arbetstillfredsställelse ska uppkomma måste de anställda vara nöjda på sin arbetsplats 

och om det finns ett missnöje bland personalen kan därför inte arbetstillfredsställelse uppstå. 

Herzberg (1987) delar denna uppfattning och lyfter fram de faktorer som påverkar nöjdhet 

och missnöjdhet på en arbetsplats.  

2.2 Kritik mot Herzberg 
Enligt Sanjeev och Surya (2016) finns det empiriskt stöd som både talar för och emot 

Herzbergs tvåfaktorteori. Den främsta kritiken som riktas mot tvåfaktorteorin är den metod 

som användes i den ursprungliga studien som ligger till grund för tvåfaktorteorin (Sanjeev & 

Surya, 2016). De studier som har replikerat Herzbergs metod har visat sig ge liknande 

resultat, men de studier som gjorts inom området med andra metoder har gett resultat som 

inte stämmer överens med Herzbergs (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Herzberg använde en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och svaren från respondenterna kan inte ge 

en generell bild av vad som motiverar människor i arbetet (Farr, 1977). Furnham (2005) 

menar dessutom att svaren på frågorna från respondenterna kan ha attributionsfel där 
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exempelvis individer kopplar personliga misslyckanden till externa faktorer, det vill säga 

hygienfaktorer, vilket kan vara ett felaktigt samband. Dessutom intervjuades endast 

tjänstemän som arbetade som revisorer och ingenjörer, vilket inte är representativt för den 

arbetande populationen i sin helhet. I föreliggande studie blir den generella bilden av en 

underordnad betydelse eftersom det som undersöks snarare är varje respondents upplevelse 

kring arbetstillfredsställelse. Vidare är det av intresse att Herzberg har fått kritik för att hans 

studie inte är representativ då urvalet som gjorts bara har fångat tjänstemän och chefer. 

Föreliggande studie ger då ett tillskott till detta genom att undersöka ytterligare en 

yrkesgrupp. Valet av att använda Herzbergs tvåfaktorteori kan förklaras eftersom den är av 

avgörande vikt för tidigare forskning inom arbetsmotivation vilket till stor del föreliggande 

studie kan anses falla inom ramen för. Det finns en medvetenhet kring den kritik som 

tvåfaktorteorin fått men kritiken är av underordnad betydelse för en kvalitativ studie likt 

denna eftersom samband inte söks utan individuella uppfattningar. De motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer som har valts ut som en avgränsning till studien kommer vidare beskrivas 

nedan.  

2.3 Motivationsfaktorer 
Som tidigare nämnts, för att arbetstillfredsställelse ska uppstå behöver motivationsfaktorerna 

vara tillräckliga. Därför är det viktigt att få en uppfattning om vad anställda anser är 

tillräckliga motivationsfaktorer. När motivationsfaktorerna är nöjdaktiga kan 

arbetstillfredställse uppstå. De tre motivationsfaktorer som föreliggande studie undersöker är 

erkännande, arbetsuppgiftens karaktär samt ansvar och därför kommer de behandlas nedan.  

Enligt Herzberg m.fl. (1993) är det bara motivationsfaktorer som kan leda till ökad 

arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer gör så eftersom de tillfredsställer individens 

självförverkligande. De menar vidare att det inom vissa yrken är svårare att jobba med 

motivationsfaktorer eftersom det till exempel eventuellt inte finns utrymme för att den 

anställde ska känna meningsfullhet. Ju sämre möjlighet den anställde har att självförverkligas 

desto större vikt har hygienfaktorerna för den anställdes upplevelse av arbetstillfredsställelse.  

2.3.1 Erkännande 

I den inledande delen av denna studie nämns det att Herzberg m.fl. (1993) beskriver att 

erkännande kan ges i verbal form, som exempelvis kan vara feedback från ledning där chefen 

talar om för de anställda att de gör ett bra jobb. Erkännande kan dessutom ges genom olika 

monetära belöningar i form av löneförhöjningar eller liknande. Föreliggande studie utgår från 
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att löneökningar och monetära bonusar kan ses som typer av erkännande om de ges som en 

belöning. En monetär belöning kommer därför att behandlas som en del i motivationsfaktorn 

erkännande och studien förutsätter alltså att löneökningar, som ligger utanför ordinarie 

löneökning, och monetära bonusar inte hör till hygienfaktorn lön. 

Det finns många olika källor som erkännandet kan komma från och de kan bland annat vara 

chefer, kunder, vänner samt andra kollegor (Herzberg m.fl., 1993). Martin och Schinke 

(1998) beskriver att beröm från chefer har en positiv koppling till arbetstillfredsställelse. 

Sveinsdóttir m.fl. (2016) beskriver i sin tur att sjuksköterskor som fick beröm av chefer 

tenderade att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. De sjuksköterskor som ofta fick beröm såg 

bland annat sin arbetsplats som mer bekväm och motiverande än de som sällan fick beröm. 

Uteblivet erkännande kan alltså ge negativa konsekvenser för sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Abualrub och Al-zaru (2008) menar att sjuksköterskor som blir 

erkända för sina prestationer upplever en lägre arbetsbelastning och är mer tillfredsställda 

med arbetet. De medarbetare som får erkännande känner sig mindre stressade och kan därför 

hantera arbetsbelastningen på ett bättre sätt än vad de som sällan blir erkända kan göra. 

Erkännandet får i sin tur positiva följder i form av att anställda väljer att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Jang m.fl. (2017) menar också att när anställda blir erkända från chefer och 

ledning presterar de bättre samtidigt som det leder till arbetstillfredsställelse. Arbetsplatsen 

får då i sin tur ett arbetsklimat som gör att anställda stannar kvar och personalomsättningen 

blir mindre.  

Olika typer av erkännande har olika påverkan på anställda. O’Driscoll och Randall (1999) 

menar att även om erkännande påverkar de anställdas engagemang i olika grad så diskuterar 

de inte kopplingen till arbetstillfredsställelse. Dock visar andra studier på att engagemang i 

sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen. O’Driscoll och Randall (1999) menar att inre 

belöningar som är kopplade till arbetet i sig självt, exempelvis självständighet och variation, 

har en större inverkan på en anställds engagemang och åtagande för arbetet än vad yttre 

belöningar såsom lön och befordringar har. Tillfredsställelse med yttre belöningar har ingen 

betydande effekt på en anställds fortsatta engagemang och istället menar O’Driscoll och 

Randall (1999) att det är icke-organisationsbundna omständigheter, det vill säga inre 

belöningar, som påverkar det fortsatta engagemanget hos individen. Engagemang i sin tur 

ökar arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna på en arbetsplats vilket Karsh m.fl. (2005) 

visar i sin studie. 
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2.3.2 Arbetsuppgiftens karaktär 

Herzberg m.fl. (1993) menar att arbetets karaktär går att knyta till de anställdas uppfattning 

när de är på jobbet eller utför en arbetsuppgift. En del enligt Herzberg är om den anställde får 

en bra eller dålig känsla som är kopplat till graden av meningsfullhet i arbetet. 

Om anställda upplever ett arbete eller en arbetsuppgift som meningsfull beror enligt 

Michaelson m.fl. (2013) på att det finns två dimensioner som båda påverkar 

meningsfullheten. Den första dimensionen beskrivs som objektiv och inom denna ryms allt 

som är kopplat till de arbetsförhållanden som finns på en arbetsplats. Den andra delen är 

subjektiv och är istället kopplad till den anställdes uppfattning om arbetet. De menar vidare 

att dessa två dimensioner är starkt knutna till varandra men att det skiljer sig mellan olika 

situationer och mellan olika individer eftersom personer uppfattar saker olika. En anställds 

relation till arbetet och dennes uppfattning om arbetets karaktär och utformning kan enligt 

Michaelson m.fl. (2013) kopplas till den anställdes självförtroende men kan även kopplas till 

välmående om den anställde ser att arbetet eller arbetsuppgiften har ett värde i sig.  

Meningsfullhet i sin tur är en av de starkaste och bidragande orsakerna till att anställda väljer 

att stanna kvar på en arbetsplats enligt Fairlie (2011). Vidare menar de att anledningen till 

detta beror på att de anställda känner självförverkligande genom arbetet om det ligger i linje 

med den anställdes värderingar och mål samt mening i livet.  Detta påvisas även av Stewart 

m.fl. (2010) som menar att om den anställde känner att arbetsuppgiften är meningsfull 

påverkar detta arbetstillfredsställelse och uppfattningen till arbetet på ett positivt sätt.  

Det blir vidare viktigt i föreliggande studie att förstå varför meningsfullhet kan skilja sig åt 

mellan anställda och en förklaring till att en del anställda känner högre meningsfullhet med 

arbetet är att deras upplevelse av arbete skiljer sig från andra. En del anställda uppfattar enligt 

Beukes och Botha (2013) att jobbet är mer som ett kall medan andra ser arbetet som ett jobb. 

Om arbetet ses som ett kall finns det en positiv korrelation till det engagemang och 

hängivenhet som den anställde känner dels gentemot arbetsgivaren men även mot 

arbetsuppgiften. De menar vidare att ju större engagemanget till arbetsuppgiften är ju större 

hängivenhet mot arbetsgivaren kommer den anställde att uppleva. Detta samband menar de 

gäller även omvänt, det vill säga sambandet ju större hängivenhet till arbetsuppgiften ju större 

engagemang för den är också sant (Beukes & Botha, 2013).  
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2.3.3 Ansvar 

Som nämnt i inledningen menar Herzberg m.fl. (1993) att ansvar kan handla om att en 

individ får arbeta självständigt, vara ansvarig för sina egna prestationer, ha ansvarsfulla 

arbetsuppgifter och ansvara över andras arbeten.  

I inledningen beskrivs det att enligt Dinibutun (2012) kan ansvar kopplas till begreppet 

empowerment och Darling (1996) menar att empowerment handlar om att chefer för över 

ansvar som beslutsfattande till de anställda som anses vara tillräckligt kompetenta för att ta 

passande beslut. Ning m.fl. (2009) beskriver att empowerment kan leda till 

arbetstillfredsställelse hos anställda, vilket gör att en hög grad av empowerment ger en hög 

grad av arbetstillfredsställelse. Även Fernandez och Moldogaziev (2015) beskriver att 

empowerment har en positiv effekt på anställdas arbetstillfredsställelse. Sarmiento m.fl. 

(2004) menar att arbetsplatser där arbetet är utformat på ett sätt som främjar empowerment 

och ansvar skapar en högre arbetstillfredsställelse hos anställda samt bidrar till att färre blir 

utbrända. Anställda som är tillfredställda känner en större glädje med arbetet och presterar 

bättre. Även formell och informell makt har betydelse för de anställdas empowerment som i 

sin tur skapar arbetstillfredsställelse (Sarmiento, m.fl., 2004). Purdy m.fl. (2010) hävdar att 

en arbetsmiljö som främjar empowerment bidrar till att anställda känner sig mer 

självständiga, har en högre självtilltro och upplever att arbetet är meningsfullt, vilket i sin tur 

gör att de upplever arbetstillfredsställelse. Detta kan också bidra till att anställda väljer att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Riisgaard m.fl. (2017) menar också att en hög grad av 

delegering av ansvar för arbetsuppgifter kan leda till arbetstillfredsställelse hos anställda.  

Även en organisations arbetsklimat har betydelse för anställdas arbetstillfredsställelse. 

Organisationer som är uppbyggda på ett sätt som tillåter att chefer och medarbetare 

tillsammans tar beslut och sätter upp mål, kan positivt relateras till arbetstillfredsställelse. 

Mer möjligheter till att decentralisera beslut, det vill säga att beslut kan fattas utan att de 

måste gå en hierarkisk väg, kan leda till en ökad arbetstillfredsställelse. En decentraliserad 

organisationsstruktur, där det råder ett delat ansvar mellan chefer och medarbetare som kan 

samråda och ta beslut tillsammans, kan alltså leda till att de anställda upplever 

arbetstillfredsställelse då det skapar en delaktighet hos medarbetarna inom organisationen 

(Campbell m.fl., 2004).  
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2.4 Hygienfaktorer 
Även om hygienfaktorer inte kan bidra med arbetstillfredsställelse är det ändå av vikt att 

undersöka vad anställda har för uppfattning kring vad som leder till en avsaknad av missnöje.  

”All we can expect from satisfying the needs for hygiene is the prevention of 

dissatisfaction and poor job performance.”  

Herzberg m.fl. s.114 (1993). 

Godtagbara hygienfaktorer på en arbetsplats blir då en förutsättning för att det i 

överhuvudtaget ska finns en möjlighet för att arbetstillfredsställelse ska uppstå. Om det finns 

ett missnöje hos de anställda, kan inte goda motivationsfaktorer väga upp de otillräckliga 

hygienfaktorerna (Herzberg, 1987).  

Herzberg m.fl. (1993) beskriver detta förhållande med att hygienfaktorer inom en arbetsplats 

kan liknas vid dålig hygien hos en individ eller i ett samhälle. Dålig hygien leder till sjukdom 

och liknande är det inom en organisation om det saknas eller om hygienfaktorer inte är 

tillfredställande leder det till dåliga attityder inom arbetet. När hygienfaktorernas nivå är 

lägre än vad personalen anser är nödvändigt uppstår missnöje, men om de ligger på en 

optimal nivå ger de inte ökad nöjdhet om fler hygienfaktorer införs (Herzberg, 1987). Detta 

bekräftar det som är beskrivet ovan, det vill säga att motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

inte är varandras motsatser. Lön, anställningstrygghet och arbetsförhållanden kan minska 

missnöje och därför beskrivs de nedan. 

2.4.1 Lön  

Även annan forskning förutom den av Herzberg m.fl. (1993) visar på att det inte finns ett 

starkt samband mellan lön och arbetstillfredsställelse. En hög lön har exempelvis en mycket 

liten inverkan på anställdas arbetstillfredsställelse och anställda med en låg lön kan uppleva 

en högre arbetstillfredsställelse än de som arbetar med en hög lön (Jones & Sloane, 2007; 

Judge m.fl., 2010). Lönen i sig bör alltså inte bidra med en hög arbetstillfredsställelse och är 

endast en förutsättning för att en individ överhuvudtaget ska kunna tänka sig att påbörja en 

anställning på en arbetsplats. Det finns dock även forskning som talar för att lön kan vara 

tillfredsställande och detta påvisar Judge m.fl. (2010). Lön leder dock endast till 

arbetstillfredsställelse om den är högre i relation till vad andra tjänar. Detta innebär att om en 

anställd tjänar mest inom en organisation där personalen generellt är högavlönade, bidrar inte 

lönen med någon större arbetstillfredsställelse för den anställde eftersom de andra ändå tjänar 



  

    13 

mycket pengar. En hög lön ger därför endast arbetstillfredsställelse om det finns stora 

löneskillnader mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst inom en organisation 

(Judge m.fl., 2010). 

Det finns dock forskning som kan visa på att lön trots allt kan leda till arbetstillfredsställelse 

och motivation med arbetet. Exempelvis menar Vieira m.fl. (2005) att lågavlönade arbetare 

upplever en lägre arbetstillfredsställelse än de anställda som är högavlönade, de som tjänar 

mest är mer nöjda än de som tjänar minst, vilket alltså motsäger de ovanstående studierna av 

Jones och Sloane, 2007; Judge m.fl., 2010. Vieira m.fl. (2005) menar också att arbeten med 

låga löner tenderar till att vara av ”enklare” natur än arbeten som genererar höga löner. 

Vidare menar också författarna att hur pass mycket lönen påverkar arbetstillfredsställelse kan 

skilja sig åt beroende på kontext. De visade exempelvis på att deras empiriska resultat, som 

de inhämtade i Portugal, skiljde sig från det resultat som förelåg i liknande studier inom 

Storbritannien. Förhållandet mellan lön och arbetstillfredsställelse var motsatt i Portugal 

jämfört med i Storbritannien det vill säga att lön hade en betydelse för arbetstillfredsställelsen 

(Vieira m.fl., 2005).  

När det gäller sjuksköterskor visar tidigare studier att lön, även för just denna grupp, har en 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelse som i sin tur gör att de stannar kvar på en 

arbetsplats (Shields & Ward, 2001). Om lönen är för låg upplever sjuksköterskor en lägre 

arbetstillfredsställelse och blir mer benägna till att lämna arbetsplatsen (Shields & Ward, 

2001). En studie som gjordes av Fochsen m.fl. (2005) inom sjukvården i Sverige visade 

dessutom på att missnöjet med lönen var den främsta orsaken till att sjuksköterskor valde att 

avsluta sin anställning. Anledningen till missnöjet med lönen bland sjuksköterskor var att den 

var för låg i förhållande till den arbetsbelastningen som finns inom yrket och även att lönen 

var låg i relation till den utbildningsnivå som krävs för arbetet, lönetrender och vad andra 

tjänar på andra arbetsplatser. Författarna beskriver också att lönen kan ses som en orsak till 

varför många väljer att inte arbeta som sjuksköterska i Sverige (Fochsen m.fl., 2005).  

2.4.2 Anställningstrygghet 

I föreliggande studie förutsätts det att personalen inte samtidigt kan vara missnöjd och 

uppleva arbetstillfredsställelse och Herzberg m.fl. (1993) menar att anställda upplever 

missnöjdhet om anställningen inte är trygg. Därför blir den trygga anställningen en viktig del 

i den upplevda arbetstillfredsställelsen på en arbetsplats. Vad Herzberg m.fl. (1993) menar 
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med en trygg anställning nämns i inledningen, det vill säga att en trygg anställning innebär att 

den anställde har en fast anställning och arbetar i en stabil organisation.   

Dock finns det annan forskning som visar att även om en otrygg anställning har en påverkan 

på anställdas arbetstillfredsställelse så är anställningskontraktets utformning inte alltid det 

som är mest avgörande. Wilczyńska m.fl. (2015) stödjer denna syn när de beskriver att en 

flexibel anställning i vissa fall kan skapa större arbetstillfredsställelse bland personalen än en 

tillsvidareanställning. Detta kräver då att den anställde känner tryggheten på andra sätt och 

även om anställningen inte är tillsvidare upplevs befattningen och inkomsten som säkrad.  

Anställningstrygghet är därför viktigt för anställdas arbetstillfredsställelse inom samtliga 

typer av anställningar eftersom anställda måste ha en uppfattning om att anställningen är 

trygg för att arbetstillfredsställelse överhuvudtaget ska kunna uppstå (Wilczyńska m.fl., 

2015). 

Enligt Artz och Kaya (2014) är anställningstrygghet en mycket viktig källa till en arbetares 

arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar. I ekonomiska kristider är 

anställningstryggheten mer viktig än i tider med ekonomisk tillväxt eftersom 

anställningsmöjligheterna i kristider är betydligt färre. Anställningstryggheten i ekonomiska 

kristider bidrar därför till en ökad arbetstillfredsställelse och därmed blir anställda mindre 

benägna till att avsluta sin anställning.  

2.4.3 Arbetsförhållanden 

Arbetsförhållande handlar enligt Herzberg m.fl. (1993) som nämnt ovan om dels graden av 

arbete som måste läggas ner på uppgiften och de menar i sin studie att arbetarens missnöje 

dels påverkas av att arbetaren har för mycket att göra på arbetet men i lika stor utsträckning 

om arbetstagaren har för lite att göra. Vidare menar Herzberg m.fl. (1993) att fysisk 

arbetsmiljö också ingår inom begreppet arbetsförhållande.  

Även om Herzberg m.fl. (1993) menar att mängden av arbete kan leda till missnöje menar 

Liu m.fl. (2015) att det i sin tur inte leder till en ökad vilja att lämna arbetsplatsen om det inte 

kan kombineras med att arbetstagaren känner en utmattning till följd av den höga 

arbetsbelastningen. De menar dock vidare att arbetstidens längd har en direkt effekt på 

arbetstagarens utmattning.  

Den andra delen som Herzberg menar påverkar en anställds nöjdhet är den fysiska 

arbetsmiljön. Enligt Djukic m.fl. (2014) har den fysiska arbetsmiljön ingen direkt effekt på 
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den anställdes arbetstillfredsställelse men en indirekt effekt genom att den fysiska 

arbetsmiljön hade en effekt på andra arbetsmiljörelaterade områden vilka i sin tur enligt 

författarna ledde till en ökad arbetstillfredsställelse. De menar till exempel att den fysiska 

arbetsmiljön minskade negativa emotioner bland personalen, vilket i sin tur ledde till en ökad 

tillfredsställelse med arbetet. Övriga faktorer som de menar påverkas av den fysiska 

arbetsmiljön är bland annat sammanhållning, relationer, arbetsbelastning, organisatoriska 

begränsningar m.m. (Djukic m.fl., 2014).  

 

2.5 Analysmodell 

 

Figur 1 Analysmodell framtagen utifrån Herzberg tvåfaktorteori (Herzberg m.fl., 1993) 

Analysmodellen har sin grund i studiens teoretiska referensram och den visar hur hygien- och 

motivationsfaktorerna påverkar arbetstillfredsställelse. Hur väl teori stämmer överens med 

praktik kontrolleras genom intervjuer och underlag tas fram som beskriver de anställdas 

uppfattning om hur arbetstillfredsställelse påverkar deras vilja att stanna kvar på en 

arbetsplats.  
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3 Metod 
I denna del av studien beskrivs författarnas filosofiska syn på världen och forskning samt vad 

det har för betydelse för denna studie. Vidare beskrivs studiens genomförande och slutligen 

uppges metodkritik.  

3.1 Metodval 

Vårt sätt att se på världen, forskning och hur verkligheten formas i en interaktion mellan 

individer genomsyrade studiens uppbyggnad och val av metod var en del som hade en tydlig 

koppling till denna filosofiska utgångspunkt. Eftersom vi menar att verkligheten är något 

subjektivt som skapas i samspel mellan människor och inte något som pågår oberoende av 

dem, var en kvalitativ metod mest lämpad för att just fånga denna interaktion. Vidare är syftet 

med denna studie att beskriva hur arbetstillfredsställelse påverkar personalens vilja att stanna 

på en arbetsplats inom en bransch med stor personalomsättning, vilket ytterligare stärker 

detta metodval.  

En kvalitativ metod används för att skapa en förståelse för något och fokuserar på förståelsen 

utifrån respondenternas sätt att se på världen eller problemet. Detta gör den kvalitativa 

metoden till en tolkande och rationell metod som ger en subjektiv bild över verkligheten 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Detta styrks av Bryman och Bell (2013) som menar att tyngden 

inom kvalitativ forskning ligger på att förstå en verklighet utifrån hur den tolkas av 

respondenterna som lever i denna verklighet. Med detta i beaktan beslutades det att en 

kvalitativ metod var mest lämpad för att fånga respondenternas subjektiva bild av 

verkligheten.  

Anledningen till att en kvantitativ metod valdes bort i studien var att det var svårt på ett 

kvantitativt sätt fånga de tankar, åsikter och uppfattningar om vad som leder till 

arbetstillfredsställelse och dess påverkan på en anställds vilja att stanna på en arbetsplats. En 

kvantitativ metod fokuserar enligt Bryman och Bell (2013) på att samla in numerisk data som 

visar på samband eller ger förklaringar på det som studeras. Vidare har den kvantitativa 

metoden en objektiv syn på verkligheten vilket går emot vår filosofiska utgångspunkt. 

För studien valdes en deduktiv ansats men dock inte en deduktivt renlärig. En deduktiv ansats 

startar enligt Alvehus (2013) i teorin och tydliga frågeställningar som sätts upp testas mot det 

empiriska material som samlas in i studien. Till skillnad mot en induktiv ansats som börjar i 

empirin där forskaren studerar något och tar fram en teori för det som empiriskt visas. I denna 
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studie inhämtades teori som utgångspunkt för besvarande och tolkande av de empiriska 

fynden, men om empirin visade på något annat än vad som var förväntat inhämtades 

ytterligare teori inom området för att förklara fynden. Det skulle därför kunna argumenteras 

för att denna studie snarare har en abduktiv ansats som enligt Alvehus (2013) innebär just att 

forskaren växlar mellan teori och empiri för att förstå de upptäckter som görs och där en 

förklaring på problemet växer fram efterhand i takt med arbetet i studien fortskrider. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom studien undersöker uppfattningar och vad som leder till upplevd 

arbetstillfredsställelse får det anses att intervjuer av anställda som datainsamlingsmetod var 

bäst lämpade för att önskat resultat skulle uppnås. För att det skulle vara möjligt att få fram 

de uppfattningar som var avgörande för studien valdes semistrukturerade intervjuer. Fördelen 

med denna datainsamlingsmetod är enligt Ghauri och Grønhaug (2010) att det blir ett större 

djup och att det därför är möjligt att få en klarare och mer korrekt avspegling av 

respondenters åsikter eller handling. Anledningen till detta är att frågorna som ställs inte har 

ett fåtal svarsalternativ utan är mer öppna, vilket resulterar i att respondenterna kan vara mer 

frispråkiga eftersom de inte är låsta till ett specifikt antal svarsalternativ (Ghauri & Grønhaug, 

2010).  

En ytterligare fördel med denna metod är att det finns möjligheter att ställa följdfrågor vilket 

kan vara gynnande vid svåra eller känsliga frågor (Kvale m.fl. 2009). Ämnet 

arbetstillfredsställelse som påverkas av uppfattningar kan lätt ses som känsligt vilket 

ytterligare talar för denna datainsamlingsmetod. Enligt Alvehus (2013) är en semistrukturerad 

intervju när det finns ett fåtal frågor som intervjun kommer att kretsa kring, till skillnad mot 

en ostrukturerad där enbart en huvudfråga ställs. Vidare är en standardiserad intervju då både 

frågor och svar struktureras likt en enkät (Alvehus, 2013). Fortsättningsvis beskrivs det i 

Ghauri och Grønhaug (2010) att antalet intervjuer, frågor som ska ställas och längd på 

intervju är bestämt i förväg vid en semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad intervju 

hanteras risken för partiskhet genom en noga utarbetad plan för hur intervjuerna ska gå till 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Datainsamlingen skulle innefatta 10 semistrukturerande intervjuer där sjuksköterskor inom 

samma organisation intervjuades enskilt, men utfallet blev 9 intervjuer på grund av ett 

bortfall. Varje intervjutillfälle med respektive respondent tog ungefär en timme i anspråk. 9 

semistrukturerade intervjuer på en timme ansågs ge tillräckligt med material för att besvara 
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frågeställningarna för uppsatsen.  Det ansågs också att en intervju inte skulle ta betydligt mer 

än en timme att genomföra med hänsyn till respondenternas begränsade tid. Detta är något 

som Ghauri och Grønhaug (2010) menar måste tas i beaktande eftersom de flesta chefer anser 

att tid är pengar. Med detta i beaktande ansågs längre intervjuer än en timme begränsa 

möjligheterna att få tillstånd till att genomföra de intervjuer som var nödvändiga för att 

besvara uppsatsens frågeställning. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) bör en intervju inte 

vara längre än en och en halv timme, de menar att idealet är att en intervju bör ta cirka en 

timme att genomföra.  

3.2.1 Intervjuguide 

En intervjuguide menar Bryman och Bell (2013) är de teman som omsluter en 

semistrukturerad intervju. Det är just detta som gör intervjun semistrukturerad. I denna studie 

byggdes intervjuerna upp utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. Trots att teman för intervjuerna 

sattes upp fanns det utrymme för att låta respondenterna berätta hur de uppfattade sin 

situation även om svaren föll utanför intervjuguiden. De teman som aktualiserades styrdes av 

referensramen och var då följaktligen knutna till erkännande, arbetets karaktär, ansvar, lön, 

anställningstrygghet och anställningsförhållanden (se bilaga 1 – Intervjuguide).  

3.2.2 Val av respondenter 

Endast vårdsektorn behandlades för att det finns ett underskott på personal inom denna 

marknad. Detta innebär att missnöjd personal fritt kan byta anställning och att de inte är låsta 

vid sin arbetsplats eftersom det finns en hög efterfrågan på arbetstagare. Begreppet 

personalomsättning behandlade enbart frivilliga avgångar och inte de händelser som kan 

kopplas till uppsägningar på grund av arbetsbrist eller uppsägningar som kan kopplas till det 

som inom arbetsrätt benämns personliga skäl. 

För att undersökningen som ska göras inte ska bli skev är urvalet av respondenter av stor vikt 

(Bryman & Bell, 2013). Den urvalsmetod som användes för att få den information som 

behövdes i denna studie var strategiskt urval. Ett strategiskt urval gjordes för att få de 

respondenter som kunde förhålla sig till de saker som studien behandlar (Alvehus, 2013). 

Eftersom intervjuerna berörde vårdpersonal gjordes ett urval inom denna yrkeskategori. 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan på Skövde kommun kontaktades för att få ett urval av 

möjliga respondenter för studien. Efter samråd togs kontakt med ansvarig chef som valde ut 

de sjuksköterskor som ansågs ha tid för medverkan i föreliggande studie. Informationsbrev 

skickades ut till chef samt utvalda respondenter (se bilaga 2 – Informationsbrev). 
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På grund av datainsamlingsmetod och beräknad tidsåtgång för varje intervju ansågs det av 

vikt att de respondenter som valdes ut hade tid till att genomföra studien och därför var 

möjligheterna till ett slumpmässigt urval begränsade. Anledningen till att respondenterna ska 

anse sig ha tid till intervjuerna är att om respondenterna inte är villiga att frivilligt bidra med 

den tid som intervjun kräver kommer svaren bli undermåliga (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Detta menar de beror på att om respondenterna inte är frivilliga till att bidra med tid kommer 

svaren som ges vara forcerade och intresset av den som intervjuas kommer vara lågt (Ghauri 

& Grønhaug, 2010).  

3.2.3 Dataanalys 

Som analysmodellen i 2.5 beskriver gicks insamlad data igenom för att skapa en bild av 

respondenternas uppfattningar och om hur arbetstillfredsställelse påverkar deras vilja att 

stanna på en arbetsplats. Respondenterna intervjuades enskilt och intervjuerna genomfördes 

av oss tillsammans. Intervjuerna som gjordes spelades in på en ljudfil som i sin tur 

transkriberades. Allt nedskrivet datamaterial i respektive fråga samlades därefter i en excel-fil 

för att underlätta tematiseringen som sedan genomfördes. Datamaterialet lästes och 

diskuterades av oss tillsammans för att säkerställa en korrekt återgivelse av respondenternas 

uppfattningar om hur arbetstillfredsställelse påverkar viljan att stanna kvar på en arbetsplats.  

Insamlade data kategoriserades och kodades på ett tillvägagångssätt som liknar begreppet 

öppen kodning inom grundad teori som enligt Bryman och Bell (2011) innebär att kodningen 

skedde genom att bryta ned, studera, för att sedan konceptualisera samt kategorisera data. 

Syftet med tematiseringen var att finna samstämmigheten i de intervjuades uppfattningar och 

därigenom hitta teman som låg till grund för analysen samt diskussionen. I resultatet 

redovisas också några citat från de intervjuade som speglar den allmänna uppfattningen. 

Vidare har en kontinuerlig jämförelse mellan data och tematisering skett under kodningens 

gång för att respondenternas uppfattningar inte skulle misstolkas eller gå förlorade (Bryman 

& Bell, 2011).  

En av oss har tidigare erfarenheter som undersköterska inom sjukvården. Dessa erfarenheter 

från sjukvården har i sin tur bidragit med viss förståelse och kunskap inom branschen under 

arbetets gång.  

3.3 Metodkritik 
Metoden att använda intervjuer kan kritiseras utifrån två aspekter, [1] respondenterna kan 

finna ovilja att på ett korrekt sätt uttala hur de uppfattar arbetstillfredsställelse. [2] Intervjuare 
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kommer medvetet eller omedvetet att påverka respondenterna och deras vilja att uttrycka sig, 

dessutom tolkas sedan empirin av intervjuare (Alvehus, 2013). På grund av detta samt att alla 

respondenter har en egen syn på den sociala verklighet de befinner sig i menar Bryman och 

Bell (2013) att det är av vikt att diskutera tillförlitlighet och trovärdighet på den data som 

presenteras. De menar att ett sätt att öka tillförlitligheten är att använda respondentvalidering, 

det vill säga att respondenterna får godkänna datan som kan komma att publiceras för att ge 

en bekräftelse på att det som tagits fram är uppfattat på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2013). 

Det finns dock risker med denna typ av validering, att respondenterna ges för stort mandat att 

påverka vad som presenteras vilket kan leda till en form av censur (Bryman & Bell, 2013). 

För att stärka denna studies tillförlitlighet fattades beslut om att endast ge respondenterna en 

resultatredovisning och på detta sätt riskeras inte censur.  

Ett annat sätt att öka trovärdigheten för denna studie är dess överförbarhet, det vill säga i 

vilken utsträckning resultaten kan överföras i en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). För att 

det ska vara möjligt för andra forskare att göra denna bedömning beskrivs kontexten i 

föreliggande studie så utförligt som möjligt, vilket Bryman och Bell (2013) menar är av vikt 

för överförbarheten och trovärdigheten. Det som menas med att föra över till en annan miljö 

är inte att det är möjligt att göra om studien i annan kontext utan snarare att det är möjligt att 

hämta inspiration från delar av denna studie eller att föreliggande studie kan bidra till tankar 

och idéer. 

Vidare är det av vikt att diskutera studiens äkthet vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar om att ge en rättvisande bild av det som studeras. Föreliggande studie kontrollerar 

personalens uppfattningar kring vad som skapar arbetstillfredsställelse och de respondenter 

som valdes ut får anses representera den grupp som är intressant för studien på ett 

tillfredsställande sätt. 

4 Resultat 
Nedan redovisas resultaten från de semistrukturerade intervjuerna men först kommer en 

introduktion till arbetsgivaren som föreliggande studie har genomförts hos. 

Samtliga respondenterna som i föreliggande studie valdes ut arbetar inom Skövde Kommun. 

Kommunen är en av de största arbetsgivarna i Skaraborg med över 4400 anställda 

medarbetare. Kommunen arbetar för att skapa en bra vardag för dess 54 000 invånare men 
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även för besökare (Skövde Kommun, 2016). Kommunkoncernens intäkter för år 2015 var 

cirka 824 miljoner kronor och resultatet uppgick till 77,9 miljoner kronor. Inom koncernen 

finns det ett flertal aktiebolag som kommunen äger antingen helt eller delvis (Skövde 

Kommun, 2016). Kommunen har under de senaste åren haft goda ekonomiska resultat och en 

stark ekonomisk ställning. Skövde kommuns stabila ekonomiska ställning beror till stor del 

på att verksamheterna inom organisationen tar ansvar för sin egen budget (Skövde Kommun, 

2016). Den största inkomstkällan för Skövde Kommun uppges i årsredovisningen för år 2015 

vara statsbidrag och skatteintäkter. Organisationens intäkter har i sin tur ökat med cirka 26 

miljoner kronor per år under de senaste åren och detta beror främst på att staten har ökat 

kommunens driftsbidrag under samma period (Skövde Kommun, 2016).  

I föreliggande studie intervjuas sjuksköterskor inom vård och omsorg och den bild som 

Skövde kommun ger angående vård och omsorgsinsatser beskrivs i nedan citat och det är 

också den bild som respondenterna gav under intervjuerna. 

”De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga 

livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i 

samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt 

bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet 

genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.” 

 (Skövde Kommun, 2017) 

Den bild som i inledningen målas upp, att personalomsättningen är hög inom vård och 

omsorg, förstärktes av Skövde kommun som menar att personalomsättningen är 8,4 % och 

har de senaste åren ökat med 1 % varje år. Även en ökad omsättning av personal och då 

främst inom vården förutspås eftersom kommunen har drygt 500 medarbetare som inom de 

närmaste åren kommer att gå i pension (Skövde kommun, 2015). Inom vård och omsorg finns 

det tre enheter som är avdelningen för funktionsnedsättningen, avdelningen för äldreomsorg 

och avdelningen för sektorsövergripande resurser. Sektorn vård och omsorg är den näst 

största sektorn efter barn och utbildning och består av 1500 medarbetare. Vårdpersonalens 

huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar insatser i hemmet, dagverksamhet, särskilda 

boendeformer, anhörigstöd och rehabilitering (Skövde Kommun, 2017). Resultatet från 

intervjuerna kommer att presenteras i ordning efter betydelse för arbetstillfredsställelse och 

som tidigare nämnt är det motivationsfaktorerna som har störst betydelse medan 
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hygienfaktorernas främsta betydelse är att motverka missnöje. Motivationsfaktorerna 

redovisas därför först och hygienfaktorerna sist.  

4.1 Hur påverkar motivationsfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna kvar på en arbetsplats? 
Intervjuerna har utgått från respondenternas uppfattning angående hur erkännande, 

arbetsuppgiftens karaktär och ansvar påverkar deras arbetstillfredsställelse och vilja att stanna 

kvar på en arbetsplats. 

4.1.1 Erkännande 

Samtliga respondenter uttryckte att erkännande var viktigt och att det hade en betydelse för 

deras arbetstillfredsställelse. Erkännandet kunde ges av patienter, anhöriga till patienter, 

arbetskollegor och chefer. Respondenterna upplevde att erkännande kunde väga olika tungt 

beroende på vem det kom från. Erkännande hade inte en lika stark påverkan på 

arbetstillfredsställelsen från alla, utan vissa erkännanden var viktigare än andra.  

”Det går inte att jobba utan någon bekräftelse. Inte veta om man gör rätt eller fel. 

Förhoppningsvis säger väl chefen till om man gör rätt eller fel. Riktigt stora fel. 

Erkännande väger ju olika tungt du vet. Det beror ju på vem som säger det.”  

(Sjuksköterska R:1) 

Det var framförallt erkännandet från patienter och de anhöriga till patienterna som gav 

arbetstillfredsställelse. Erkännandet från patienterna gavs främst i form av psykologisk 

feedback där de exempelvis berättade att personalen gjorde ett bra jobb eller gav dem en 

blick som bekräftade att de var nöjda med den anställdes utförande av arbetsuppgiften. Det 

var erkännandet från patienterna som för de flesta respondenter hade störst betydelse för 

deras arbetstillfredsställelse.  

”Ja först och främst är det ju patienterna [som ger feedback, författarnas anm.] i så 

fall. Sen är det väl aldrig fel att få en klapp på axeln utav sina kollegor. För det 

tycker jag nog att vi är rätt dåliga på att göra men jag försöker. Nej men vår grupp 

gör nog det ändå.”  

(Sjuksköterska R:2)  
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Respondenterna uppgav att chefen inte kunde känna till vad personalen gjorde när de utförde 

sina arbetsuppgifter hos patienterna eftersom chefen aldrig var med de anställda när de tog 

hand om patienterna. Men de anställda upplevde ändå att erkännande från chefen i form av 

feedback var viktigt. Chefen kunde exempelvis tala om för sjuksköterskorna att de gjorde ett 

bra jobb och var en välfungerande grupp.  

”Jag tycker även att min chef har en stor roll i att ge feedback, uppmärksamma det 

arbete jag gör. Det är ganska svårt för våra chefer att göra det ibland för de är inte 

med oss ute hos patienterna så de ser ju inte den delen, de ser ju mest den 

administrativa delen när vi finns på plats på våra kontor. Men det är viktigt att få 

erkännanden och uppmärksamhet för det med. ” 

(Sjuksköterska R:3) 

Erkännandet från andra arbetskollegor var också viktigt för respondenterna och det kunde ske 

genom exempelvis feedback där de anställda talade om för varandra att de gjorde ett bra jobb. 

Det kunde också handla om bekräftelse, att de anställda såg varandra och exempelvis gav sin 

arbetskollega en ”klapp på axeln”. Erkännandet handlade alltså inte alltid om att de anställda 

utvärderade varandras prestationer, utan ibland var det också viktigt att bli sedd och känna sig 

som en i gänget.  

”Det kan ju komma från chefer och det kan ju komma från kollegor och det är ju 

jätteviktigt. Likväl att man måste få höra på ett bra sätt om det är något man kanske 

inte har gjort lika bra för att man ska kunna bättra sig.”  

(Sjuksköterska R:8)  

En respondent beskrev att missnöje skulle uppkomma om det skulle finnas en avsaknad av 

erkännande på arbetsplatsen. Om erkännande inte var förekommande skulle respondenten 

troligtvis inte trivas på jobbet och därmed avsluta sin anställning.  

”Mm. Det skulle jag. Jag tycker att det är jätteviktigt att få reda på hur man fungerar 

som arbetare, det är klart får man inget erkännande från någon eller bara får negativ 

feedback då tror jag man slutar till slut. Det är nog ingen som mår bra av det. Så 

upplever jag det i alla fall.”  

(Sjuksköterska R:3).  
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Ingen av respondenterna uppgav att de fick erkännande i form av monetära bonusar. En av 

respondenterna sa dock att de anställda som presterade bäst fick de högsta löneförhöjningarna 

och att detta i sin tur var bra för erkännandet och arbetstillfredsställelsen. En annan 

respondent hade vid ett tillfälle fått en stor löneökning, utanför ordinarie löneförhandling, på 

grund av bra prestationer. Detta förbättrade arbetstillfredsställelsen och välmåendet för den 

anställde. En löneökning kunde alltså ses som ett erkännande för vissa av respondenterna.  

Sammanfattningsvis konstateras det att erkännande är viktigt för anställdas 

arbetstillfredsställelse och påverkar i sin tur viljan att stanna kvar. Erkännandet väger olika 

tungt för arbetstillfredsställelse beroende på vem feedbacken kommer ifrån. Här var det 

viktigast att feedback kom från patienterna.  

4.1.2 Arbetsuppgiftens karaktär 

De flesta respondenter framförde att arbetsuppgiftens karaktär var det som vägde tyngst i 

valet av arbete och för arbetstillfredsställelsen. Att få arbeta med människor och därigenom 

skapa en meningsfullhet menade de anställda var en av de viktigaste anledningarna till att de 

valde att stanna på arbetsplatsen. En sjuksköterska uttryckte det:  

”Mycket av tillfredsställelsen tycker jag är att möta patienter och möta människor 

och få känna att man gör en skillnad i någons vardag.”  

(Sjuksköterska R:3) 

Att just arbeta som sjuksköterska och arbeta med att hjälpa människor beskrevs av flertalet 

respondenter som meningsfullt och att det var avgörande för valet av just detta yrke. Att få 

betyda något för någon var avgörande och skapade arbetstillfredsställelse för respondenterna. 

Att inte bara vara en kugge i hjulet utan snarare vara saknad vid till exempel lediga dagar var 

viktigt. Som en sjuksköterska sa som tidigare arbetade inom industrin: 

”Jag betydde inte något för någon [när jag jobbade inom industrin, författarnas 

anm.]. Det känns viktigt att vara saknad. De kunde ställa vem som helst där istället 

för mig, det kvittade.”  

(Sjuksköterska R:9) 

Vidare beskrev en sjuksköterska att vid tuffa perioder då det kollegiala inte fungerat att det 

som gjort att respondenten valt att stanna kvar på arbetsplatsen var just arbetets karaktär. 
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Arbetet beskrevs som så pass roligt och tillfredsställande att byte av arbetsplats, även om det 

funnits i tanken, aldrig varit aktuellt. Respondenten menade att detta inte hade varit möjligt 

om problematiken som fanns hade varit mer långdragen men att arbetstillfredsställelsen 

genom arbetets karaktär haft en direkt påverkan på beslutet att stanna kvar på arbetsplatsen. 

En annan av respondenterna menade dock att även om arbetsuppgifterna var stimulerande 

och skapade arbetstillfredsställelse så kunde detta påverkas av andra faktorer som i sin tur 

gjorde att meningsfullheten och arbetstillfredsställelsen med arbetsuppgiftens karaktär 

påverkades negativt.  

”Ja men det här är stimulerande men grejen är ju alltså att jag kan känna att 

förutsättningarna inte är optimala och då blir det inte stimulerande.”  

(Sjuksköterska R:6) 

En utav respondenterna beskrev att vårdens karaktär håller på att försvinna. Vården går mer 

åt att drivas som ett maskineri där fokus ligger på att tidseffektivisera och producera snarare 

än att vårda. Respondenten beskrev exempelvis ett datasystem som effektiviserar besöken 

och inte lämnar utrymme för att det kan hända något oförutsägbart med patienterna. 

Exempelvis om en patient blev akut sjuk fallerade hela tidsplanen för dagen. Fokus på 

människan försvann och verksamheten drevs på ett sätt som inte passade vården. Själva 

arbetssättet som vården drevs på gjorde respondenten missnöjd och yrkets karaktär, som var 

anledningen till att respondenten överhuvudtaget valde att arbeta som sjuksköterska, gick till 

viss del förlorad då verksamhetens upplägg började allt mer likna industrin snarare än vården.  

Den sammanfattade bild som respondenterna gav är att arbetsuppgiftens karaktär är en av de 

viktigaste faktorerna till arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar på en arbetsplats. 

Det är meningsfullhet i arbetet som gör att de svarande känner arbetstillfredsställelse. 

4.1.3 Ansvar 

Respondenterna beskrev att ansvar var viktigt för deras arbetstillfredsställelse och de 

anställda trivdes för det mesta med att ta ansvar på jobbet. Men samtliga respondenter 

uttryckte dock att ansvar inte alltid var positivt för deras arbetstillfredsställelse. Ansvar kunde 

i många fall vara en belastning som gjorde att de blev stressade och inte kände sig 

tillfredsställda. Många upplevde att det i perioder hade varit mer tillfredsställande att ha ett 

arbete, inom exempelvis en fabrik, som innebar mindre ansvar. Men detta var inte något som 
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de alltid upplevde, utan det var endast tillfälliga reflektioner när det var som mest att göra på 

jobbet. De flesta menade att ansvar var övervägande positivt trots att det i perioder kunde 

vara en belastning.  

”Det är både positivt och negativt kan jag tala om. Vi har ju väldigt mycket ansvar. 

Så ibland är det riktigt jävligt en del kvällar. Vi jobbar ju bara två sköterskor på 

nästan 60 patienter – då tänker man, nehe jag åker tillbaka och ställer mig i fabriken, 

då har jag inget ansvar. För man har jättemycket ansvar både med avlidna och med 

anhöriga och sånt där. Fast det är ju också en utmaning… Ansvar är ju övervägande 

positivt. Det väger över den belastning som finns med ansvar.”  

(Sjuksköterska R:1).  

De anställda beskrev att sjuksköterskor har bland annat ett medicinskt ansvar och ett ansvar 

över läkemedelshantering, omvårdnad som exempelvis innebar att ge patienter dropp eller 

lägga om sår osv. De hade ansvar över många patienter samtidigt och en respondent vågade 

inte ens tänka på hur mycket ansvar en sjuksköterska faktiskt hade.  

”När jag började jobba ute i hemsjukvården ville jag ha en förteckning på alla som 

är inskrivna på hemsjukvården som jag är ansvarig för – då tittade de erfarna 

sjuksköterskorna på mig och skrattade. De sa att det vill du inte ha för du anar inte… 

Så det är bara att be en liten bön att inte alla behöver hjälp samtidigt. Så vissa 

kvällar känner man att man får prioritera, det här droppet behöver inte sättas precis 

nu, vi kan aldrig lova tider, vi kan försöka tillfredsställa patienterna eller de anhöriga 

så mycket som möjligt men aldrig [bortprioritera, författarnas anm.] de här allvarligt 

sjuka, de som har ont och de som håller på att dö – det måste få gå först.”  

(Sjuksköterska R:9) 

Respondenterna beskrev att sjuksköterskor har frihet under ansvar. Många hade friheten att 

lägga upp sitt arbete på det sätt som passade dem bäst. De kunde själva planera när de skulle 

utföra sina arbetsuppgifter och i vilken ordning de skulle göra dem. Respondenterna kunde 

också vara flexibla och ändra sin planering när det behövdes eftersom de aldrig i förväg 

kunde veta hur en arbetsdag kommer att se ut. Detta innebar att de hade ett eget ansvar över 

hur de skötte sina arbetsuppgifter och la upp sina arbetsdagar.  
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”Vi bedriver ju bara planerad sjukvård vilket gör att vi kan planera våra dagar i stort 

sätt fritt – det finns ingen som säger till mig vad jag ska göra på vissa dagar eller hur 

mycket patienter vi ska klämma in på en dag. Utan jag har ju mina patienter och vad 

jag planerar för hembesök och åtgärder är ju helt upp till mig.”		

(Sjuksköterska R:3) 	

De flesta respondenter upplevde att de hade mycket handlingsutrymme i sitt yrke och att de 

kunde påverka mycket på sin arbetsplats. Däremot beskrev vissa respondenter att de är 

mycket styrda av läkare och att de ibland får order på vad de ska göra från dem. Samtidigt 

måste sjuksköterskorna förhålla sig till olika lagar och regler som gäller i arbetet med 

patienterna.  

Självständigheten och ansvaret kunde dock göra att de ibland inte kunde släppa sitt arbete när 

de kom hem. Detta bidrog med en stress eftersom ansvaret var så pass stort att verksamheten 

påverkades när de exempelvis var hemma och sjuka, vilket gjorde att de ibland tog med 

jobbet hem. Om de hade varit borta från jobbet i några dagar var de tvungna att ta ikapp det 

arbete som de egentligen skulle ha utfört under den tiden som de var borta. De flesta ansåg 

dock att de oftast kunde släppa arbetet när de kom hem, när de hade avslutat sitt arbetspass 

kunde de fokusera på annat än jobbet.  

Ett par respondenter svarade också att ansvar var viktigt för att de skulle stanna kvar på 

arbetsplatsen. De ville ha ett ansvarsfullt jobb och skulle troligtvis sluta om de blev fråntagna 

sitt ansvar. Att ha ett arbete som innebar mycket ansvar var alltså viktigt för de anställdas 

vilja att stanna kvar på en arbetsplats.  

Sammanfattningsvis visade respondenterna en bild av att ansvar hade två sidor. Det kan både 

vara något positivt som bidrar till arbetstillfredsställelse men kan också ses som en 

belastning.  

4.2 Hur påverkar hygienfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna 

kvar på en arbetsplats? 
Genom intervjuer har även respondenternas uppfattning angående hur lön, 

anställningstrygghet och arbetsförhållanden påverkar deras arbetstillfredsställelse och vilja att 

stanna kvar på arbetsplatsen. 
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4.2.1 Lön 

Att få en betalning för utförd uppgift ansåg respondenterna var viktigt men det sågs snarare 

som en självklarhet än något som ökade anställdas arbetstillfredsställelse. De menade vidare 

att även om lön är viktigt påverkade andra faktorer arbetstillfredsställelse och de ansåg att 

lönen snarare var en morot och en viktig inkörsport. Nedan citat påvisar detta. 

”jag skulle aldrig gått till ett arbete om jag inte trivdes. Även om de betalade mig hur 

mycket som helst.”  

(Sjuksköterska R:1) 

De gånger som lönen har haft en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen har det oftast berott 

på att den anställde har haft en förhållandevis låg lön i jämförelse med andra kollegor och då 

har en löneökning ökat arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen hos denne anställd. Men även 

god lön kan ha en positiv effekt på välmående och arbetstillfredsställelsen i de fall som den 

anställde ansåg sig kunna avstå delar av lönen och istället öka sin ledighet som en 

sjuksköterska sa:  

”Jo men alltså lön påverkar på det sättet att som nu tjänar jag ju hyfsat och då har 

jag ju kunnat gå ner i tid. Det hade jag ju inte kunnat göra på samma sätt om jag 

hade haft en lägre lön. Det ger ju mig tillfredsställelse eftersom jag får en balans 

mellan arbete och privatliv, och det är det viktigaste för mig, i att vara en 

småbarnsförälder”  

(Sjuksköterska R:6)	

Denna bild av att de anställda inte ansåg lönen som en avgörande anledning till valet av 

arbetsplats förstärktes av den beskrivning de gav över möjligheterna att jobba inom 

bemanningsföretag. En av respondenterna påpekade att om ett bemanningsföretag istället 

skulle väljas som arbetsgivare skulle det öka lönen med 10-15 tusen kronor. Anledningen till 

att bemanningsföretag valdes bort var enligt en av respondenterna kontinuiteten:  

”Det är rätt skönt att komma till en arbetsgrupp där de känner dig och man kan få ha 

den där lite dåliga dagen också för de vet vem du är. ”  

(Sjuksköterska R:9) 
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Trots att de tillfrågade menade att lön inte ökar trivseln på arbetsplatsen skulle ett missnöje 

uppstå om lönen sänktes och det skulle då ha en negativ påverkan på den upplevda 

arbetstillfredsställelsen. 

Den bild som sammanfattningsvis visas är att lönens nivå har en påverkan på 

arbetstillfredsställelsen men att det snarare är beroende av lönens storlek i förhållandet till 

kollegorna än lönens storlek i sig. Det vill säga att de anställda har ”rätt” lön. 

4.2.2 Anställningstrygghet 

Anställningstrygghetens påverkan på arbetstillfredsställelsen skiljde sig mycket bland 

respondenterna. Vissa uttryckte att anställningstryggheten hade en betydelse för deras 

arbetstillfredsställelse och tyckte att en fast anställning inom en stabil organisation bidrog 

med trygghet. Vikten av anställningstryggheten påverkades också av vilken livssituation som 

den anställde befann sig i. En fast anställning kunde exempelvis göra att en anställd kunde ta 

ett lån för att köpa ett hus osv. En respondent påstod också att tryggheten med en fast 

anställning och en stabil organisation var viktigare än exempelvis en hög lön. Respondenten 

skulle inte välja ett jobb på en annan arbetsplats även om lönen skulle vara högre där och om 

tryggheten var sämre. En annan respondent berättade också att en stabil organisation, som 

kommunen i det här fallet, påverkade respondentens vilja att stanna kvar. Stabiliteten och 

tryggheten med organisationen gjorde att respondenten ville vara kvar. De respondenter som 

inte upplevde att anställningstryggheten hade en större påverkan på deras 

arbetstillfredsställelse förklarade också att det berodde på deras livssituation, det vill säga de 

hade en livssituation som gjorde dem mindre beroende av en tillsvidareanställning.  

”Hade jag inte haft den sociala biten som jag har hemma, hade jag varit 

ensamstående naturligtvis hade det nog blivit tungt. Att inte veta om man får in så 

man klarar sig. Men jag som gift och två barn, då spelar det inte så mycket roll. Men 

jag tror annars att det nog är tufft för den som är själv. Då tror jag att det hade 

spelat roll. För då vet du ju inte om du har råd till hyran denna månad.”  

(Sjuksköterska R:1).  

Många upplevde ingen oro över att inte få en tillsvidareanställning eftersom det råder en brist 

på sjuksköterskor på arbetsmarknaden. En respondent berättade exempelvis att det alltid 

kommer att finnas jobb som sjuksköterska och att de aldrig kommer att behöva gå arbetslösa. 

Det var också en av anledningarna till att en annan respondent inte upplevde att 
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anställningstryggheten påverkade arbetstillfredsställelsen, att fritt kunna byta arbetsplats om 

det inte passade.  

”Nej inte i nuläget eftersom jag känner att jag inte är bunden. Jag skulle kunna gå till 

en annan kommun. Det är nog också beroende på att det finns så gott om jobb, jag 

tror inte att jag skulle ha svarat samma svar om det inte fanns några jobb – då skulle 

jag bara sagt att det är viktigt för mig. Så det har ju med att göra hur mycket arbete 

det finns. Jag känner ju bara att vi bara kommer få mer jobb, det är ju bara början.”  

(Sjuksköterska R:9)  

Ett fast jobb menade en sjuksköterska påverkade löneökningen negativt, att när en anställd 

fick en fast anställning kunde den anställde inte påverka sin löneökning särskilt mycket. De 

som inte hade en fast anställning, exempelvis sommarvikarier, tjänar ofta mer än de som var 

fast anställda. Respondenten menade därför att en fast anställning inte ger någon större 

arbetstillfredsställelse med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut idag och att det är enkelt att 

byta till ett nytt arbete.  

Sammanfattningsvis återges en diversifierad bild av anställningstrygghetens betydelse för 

arbetstillfredsställelse och viljan att stanna på en arbetsplats. En fast anställning sågs som 

något grundläggande, att det var som en slags rättighet att få ha det. Att ha en fast anställning 

var inte något som respondenterna var särskilt tacksamma över, utan det var mer ett 

grundläggande krav om behov av en tillsvidareanställning fanns. 

4.2.3 Arbetsförhållanden 

Den bild som de flesta respondenter målade upp är att det är en stressig miljö som 

sjuksköterska och att arbetsgruppen är den del som hjälper personalen att må bra. Den höga 

arbetsbelastningen som beskrevs hade en påverkan på personalens välmående men de flesta 

menade att den är möjlig att härda ut eftersom den går i vågor och att det inte är lika stressigt 

hela tiden.  

”Vårt arbete går väldigt i vågor… I de här topparna då mår man ganska dåligt kan 

jag säga, då går man upp med huvudvärk och så hemma.”  

(Sjuksköterska R:3) 
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Flera av respondenterna beskrev arbetsgruppens betydelse för att finna stöd och avlastning 

vid dessa perioder och arbetsgruppen ser ut att ha den största betydelsen för individens val att 

härda ut och stanna kvar inom organisationen. 

Respondenterna gav i övrigt en ganska splittrad bild över arbetsförhållandena, det kan handla 

om att det är mycket att bära när de är ute hos patienterna eller att kontoren inte har 

tillräckligt med plats. Den bild de gav är dock att det inte har någon större betydelse för 

arbetstillfredsställelsen så länge förhållandena håller en miniminivå som är acceptabel. De 

menade att man vänjer sig vid arbetsförhållandena.  

”Det är ju lite charmen med det hela så man lär sig att hantera det.”  

(Sjuksköterska R:4) 

Samtliga respondenter upplevde att arbetskollegorna var en av de främsta faktorerna som 

påverkade arbetstillfredsställelsen och som i sin tur ledde till att de stannade kvar på 

arbetsplatsen. Kollegorna var viktiga att ha som stöd i svåra situationer och fanns tillgängliga 

när respondenterna behövde någon att diskutera olika beslut med, men även om saker som 

tyngde respondenterna i och utanför jobbet. De kände också en tillfredsställelse i att arbeta 

med bra kollegor och känna sig som en del i ett sammansvetsat arbetslag där alla blev sedda. 

En av respondenterna såg till och med sitt arbetslag som sin andra familj: 

”Det allra viktigaste det är att man kommer in på morgonen och säger ”hej”, ”var 

har du varit?”, ”har du varit ledig?”, ”jag har inte sett dig på ett tag”, bekräftelsen 

– att man blir sedd. Det är så viktigt. Och att alla blir sedda. Att känna sig som att 

man kommer hem. Att det är min andra familj.”  

(Sjuksköterska R:1)  

En annan respondent upplevde att bra kollegor var viktigare för arbetstillfredsställelsen än att 

ha meningsfulla arbetsuppgifter. Vissa menade också att om arbetskollegorna inte var 

tillräckligt tillfredsställande skulle vården av patienterna bli mindre bra. Tydligast blev detta 

enligt respondenten i stressiga situationer. Arbetsgruppen blev då viktig för att frigöra tid så 

att patienter fick den vård de behövde. Utan detta sammansvetsade arbetslag menade 

respondenten att känslan av missnöjdhet skulle uppstå eftersom yrkesstoltheten skulle 

påverkas negativt. 
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Det fanns en respondent som vid ett tillfälle hade arbetat i en dysfunktionell arbetsgrupp, 

trots den negativa påverkan som detta gav fann respondenten viljan att stanna kvar i 

arbetsuppgiften. Det meningsfulla arbetet vägde upp den dysfunktionella arbetsgruppen, men 

under förutsättning att detta enbart var under kortare perioder.  

Den samlade bilden var att arbetsgrupperna var starka och ofta den avgörande faktorn till den 

höga trivseln samt arbetstillfredsställelsen. Denna arbetstillfredsställelse som teamkänslan 

gav var i sin tur en av de främsta anledningarna till att de stannade kvar på arbetsplatsen.  

5 Analys och diskussion 
Detta kapitel jämför och tolkar resultatet i den föreliggande studien med tidigare forskning.  

5.1 Hur påverkar motivationsfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna kvar på en arbetsplats?  

Respondenternas uppfattning angående hur erkännande, arbetsuppgiftens karaktär och ansvar 

påverkar deras arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar på arbetsplatsen analyseras och 

diskuteras utifrån det underlag som framkommit under intervjuerna och med tidigare studier 

inom området. 

5.1.1 Erkännande – Feedback ger olika genomslag  

Feedback är viktig, men inte vilken feedback som helst. Erkännandets genomslag på 

arbetstillfredsställelse är beroende av vem som ger erkännandet. Studien av vård och omsorg 

påvisar att patienternas feedback har den största betydelsen för arbetstillfredsställelsen och 

viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Studien visar att feedbacken från chefer inte har lika 

stort genomslag på arbetstillfredsställelsen hos den anställde. Anledningen till denna skillnad 

skulle kunna vara att föreliggande studie har undersökt verksamheter där anställda har ett 

självständigt arbete där chefen inte har haft insyn i det operativa arbetet. Detta skulle då 

kunna vara en anledning till chefens underordnade betydelse för att erkännande ska leda till 

arbetstillfredsställelse och därigenom en ökad vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Ingen av respondenterna hade fått monetära belöningar av arbetsgivaren. Därför kan inte 

studien bekräfta vilken påverkan denna typ av erkännande kan ha på anställdas 

arbetstillfredsställelse som i sin tur gör att de stannar kvar på arbetsplatsen. Dock påvisas att 

löneökningar kunde ses som en belöning och därigenom anses vara en form av erkännande. 
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En förutsättning för att en löneökning ska ses som belöning är att den måste ligga utöver den 

årliga avtalade löneökningen.  

Även om föreliggande studie visar att erkännande har en direkt betydelse på 

arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar på en arbetsplats likt tidigare studier visar 

(Herzberg m.fl. 1993; Abualrub & Al-zaru 2008) finns det vissa distinkta skillnader som 

särskiljer föreliggande studie med tidigare studier. Även om erkännande kan ha olika 

betydelse på vem det kommer ifrån visas i föreliggande studie att erkännande från patient är 

viktigare än erkännande från chefen som Martin och Shinke (1998); Sveinsdóttir m.fl. (2016); 

Jang m.fl., (2017) visar.  

Även att löneökningar kunde upplevas som en belöning och typ av erkännande är ett 

intressant resultat som ligger i linje med Herzberg m.fl. (1993). Men det som framkommer i 

föreliggande studie är att dessa typer av monetära belöningar inte har samma betydelse för 

arbetstillfredsställelsen som när arbetet i sig har lett till ett önskat resultat. Detta kan liknas 

den forskning i vilken O’Driscoll och Randall (1999) presenterar att inre belöningar som är 

kopplade till arbetet i sig har störst påverkan på engagemanget. Detta engagemang har i sin 

tur en direkt positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen (Karsh m.fl. 2005) vilket också 

föreliggande studie visar. Varför monetära belöningar i form av lönepåslag inte är lika viktiga 

för anställda inom vård och omsorg kan eventuellt förklaras med att de brinner för sina jobb 

och därav blir belöningen att hjälpa en annan människa viktigare än lön. 

Sammanfattningsvis påvisar föreliggande studie att erkännande är att betrakta som en 

motivationsfaktor som leder till arbetstillfredsställelse och en ökad vilja att stanna kvar på 

arbetsplatsen. Även om det finns likheter mellan föreliggande studie och tidigare forskning 

finns det vissa distinkta skillnader som kan förklaras genom kontextuella olikheter. 

5.1.2 Arbetsuppgiftens karaktär – Vikten av ett meningsfullt arbete 

Föreliggande studie visar på att meningsfullt arbete har en stor påverkan på 

arbetstillfredsställelse och personalens vilja att stanna kvar på en arbetsplats. Anledningen till 

att meningsfullhet och arbetstillfredsställelse skapas är att arbetet i sig ses som ett kall, alltså 

någonting mer än bara ett arbete. Samtidigt konstateras att arbetsuppgiften kan överskugga 

andra aspekter kopplade till arbetet om de är bristfälliga. Även ett motsatsförhållande till det 

ovan framkommer, det vill säga att andra faktorer också kan påverka arbetstillfredsställelsen 

kopplat till arbetsuppgiftens karaktär negativt. Slutligen fastslår studien att arbetsuppgiftens 
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karaktär, genom meningsfullhet och förmåga att överskugga andra bristfälliga delar, är en av 

de viktigaste anledningarna till att personalen finner arbetstillfredsställelse och en vilja att 

stanna kvar på arbetsplatsen. 

Att arbetsuppgiftens karaktär påverkar meningsfullheten och är en av de viktigaste delarna 

för arbetstillfredsställelse och viljan att stanna på en arbetsplats är ett resultat som bekräftar 

tidigare studier (Herzberg m.fl. 1993; Stewart m.fl. 2010). Vidare är resultatet som påvisas i 

föreliggande studie att arbetsuppgiftens karaktär kan överskugga andra faktorer, då främst de 

som ligger inom kategorin ”hygienfaktorer”, är även det ett intressant resultat som bekräftas 

av tidigare studier (Herzberg m.fl. 1993; Michaelson m.fl. 2013). Arbetet som sjuksköterska 

kan ha brister i hygienfaktorer som exempelvis arbetsförhållanden och en förklaring till att 

arbetstagare ändå söker sig till detta arbete och finner avvikelserna som mindre viktiga kan 

vara just denna starka meningsfullhet med arbetet. Det vill säga att vissa söker sig till arbetet 

som sjuksköterska för att de brinner för arbetet och vill göra nytta genom att hjälpa andra. 

Det ”kall” som personalen upplever och att det i sig skapar engagemang, meningsfullhet och 

arbetstillfredsställelse bekräftas av Beukes och Botha (2013). Detta innebär att föreliggande 

studie finner att meningsfullheten i arbetet kan bero på att arbetsuppgiften har ett värde i sig 

likt resultatet i Michaelson m.fl. (2013). Det som dock skiljer denna studie från tidigare 

forskning är det motsatsförhållande som beskrivs i ovan analys, att andra faktorer kan 

påverka arbetstillfredsställelsen negativt om de är bristande, nämns inte i tidigare studier 

vilket är intressant. En förklaring till att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt kan vara att 

den anställde inte får möjligheten att göra det arbete som denne brinner för och som i många 

fall är en avgörande del i valet av arbete som sjuksköterska.  

Sammanfattningvis kan det konstateras att föreliggande studie visar, likt tidigare studier, att 

arbetsuppgiftens karaktär påverkar arbetstillfredsställelsen positivt och är en av de främsta 

aspekterna kopplat till arbetet som gör att anställda stannar kvar på en arbetsplats. 

Meningsfullheten i arbetet kan också väga upp andra aspekter i arbetet som kan vara 

bristfälliga, men samtidigt kan inte meningsfullheten skapas om personalen inte har de rätta 

förutsättningarna för att utföra arbetet i önskad och tillfredsställande grad.   

5.1.3 Ansvar – Ansvarets dubbla sidor 

Föreliggande studie visar även att ansvar hade en betydelse för arbetstillfredsställelse och 

viljan att stanna kvar på en arbetsplats. Ansvar kunde dock i föreliggande studie även 

uppfattas vara en belastning för de anställda. Trots att ansvar kunde ha en positiv effekt på 
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arbetstillfredsställelsen kunde självständigheten och ansvaret leda till stress och mindre 

arbetstillfredsställelse. Med detta i beaktan kan föreliggande studie konstatera att ansvaret har 

dubbla sidor.  

Även om ansvar kan bidra till personalens upplevda arbetstillfredsställelse och vilja att stanna 

kvar, vilket stödjs av tidigare forskning, (Herzberg m.fl., 1993; Ning m.fl., 2009; Fernandez 

& Moldogaziev, 2015; Purdy m.fl., 2010; Sarmiento m.fl., 2004) kan det också konstateras 

att ansvar kan leda till en negativ påverkan på arbetstillfredsställelse. Orsaken till den 

negativa effekten på arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar skulle kunna bero på 

att sjuksköterskeyrket kan vara stressigt men har ett stort inslag av frihet under ansvar. Det är 

denna typ av ansvar som kan bli tung under stressiga perioder eftersom personalen tenderar 

att ”ta med sig jobbet hem”. Frihet under ansvar kan liknas med begreppet empowerment 

(Darling, 1996; Sarmiento m.fl., 2004). Trots denna liknelse visar inte den tidigare 

forskningen, som behandlas i föreliggande studie, att empowerment kan ha denna negativa 

effekt utan beskrivs som något positivt där de anställda för ett större ansvar genom 

medledarskap.  

Sammanfattningsvis kan det påvisas att det som är avgörande för om ansvar ses som positivt 

eller negativt, för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna på en arbetsplats, är om de 

anställda ges möjligheten att styra sin egen arbetssituation inom ramen för vad de mentalt och 

fysiskt klarar av. Om belastningen blir för hög har det en negativ påverkan på 

arbetstillfredsställelse men om belastningen är rimlig har ansvar och självständighet en 

positiv effekt på arbetstillfredsställelse.  

5.2 Hur påverkar hygienfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna 

kvar på en arbetsplats?  
Vidare diskuteras och analyseras även respondenternas uppfattning angående hur lön, 

anställningstrygghet och arbetsförhållanden påverkar deras arbetstillfredsställelse och vilja att 

stanna kvar på arbetsplatsen utifrån det underlag som framkommit under intervjuerna och 

med tidigare studier inom området. 

5.2.1 Lön – Vikten av ”rätt” lön 

Lön beskrivs oftast som något självklart och inte något som har en direkt påverkan för de 

anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Detta förhållande att lön ses som en självklarhet 

och inte något som påverkar arbetstillfredsställelse är enbart gällande om de anställda 
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uppfattar att lönen är rätt i förhållande till kollegor. Om lönen istället är låg i förhållande till 

kollegor kan en löneökning ha positiva effekter på arbetstillfredsställelsen. Dock påvisas det 

att lön i vissa fall även kan ha en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse om den är hög 

oavsett förhållande till kollegor. Även om det framkommer att lön kan ha en positiv effekt på 

arbetstillfredsställelse finnes inga belägg för att lön som ensam faktor kan påverka den 

anställda att avsluta en anställning. Även om lön inte påverkar valet att avsluta en anställning 

är den en viktig del för att en person ska välja ett specifikt arbete. Men när en person väl är 

anställd är inte lön den avgörande delen för viljan att lämna eller stanna på en arbetsplats. 

Beskrivningen att lön ses som något självklart och som inte har en direkt påverkan på 

arbetstillfredsställelse går i linje med Herzberg m.fl. (1993). Men samtidigt påvisar resultatet 

i föreliggande studie att lön i vissa fall kan ha en effekt på arbetstillfredsställelsen och viljan 

att stanna kvar på en arbetsplats, vilket alltså avviker från Herzberg m.fl. (1993). Den 

insamlade empirin i föreliggande studie avviker också från Judge m.fl. (2010) genom att den 

tyder på att lön i vissa fall kan ge arbetstillfredsställelse och inte enbart när den är hög i 

förhållande till kollegor utan även i de fall där samtliga kollegor tjänar bra. De indikationer 

som föreliggande studie ger, är att en hög lön kan öka arbetstillfredsställelsen oberoende av 

kollegors lön. Resultatet avviker dock från den forskning som Vieira m.fl. (2005) gör där de 

menar att lågavlönade generellt har en lägre arbetstillfredsställelse än de anställda som har en 

hög lön. Även om förhållandet som nämns ovan att anställda med en hög lön har en högre 

arbetstillfredsställelse påvisar resultatet i föreliggande studie inte att de anställda skulle ha en 

lägre arbetstillfredsställelse med en låg lön så länge det inte finns några avvikelser mellan 

kollegorna.  

Detta faktum att lön inte påverkar viljan att sluta eller stanna kvar avviker från tidigare 

forskning som är gjord av Fochsen (2005) som menar att en låg lön är den främsta 

anledningen till att sjuksköterskor valde att avsluta sin anställning.  

Det kan summeras att även om lön har en påverkan enligt resultatet i föreliggande studie för 

arbetstillfredsställelsen så är det inte lönens storlek som är den mest avgörande delen utan 

lönens nivå i förhållande till arbetskollegorna.  

5.2.2 Anställningstrygghet som en grundläggande rättighet 

Anställningstrygghet kan ses som en grundläggande rättighet men kan samtidigt också leda 

till arbetstillfredsställelse som i sin tur ökar viljan att stanna kvar. I föreliggande studie 
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framkommer det att livssituationen och arbetsmarknaden får en avgörande betydelse för hur 

viktig anställningstryggheten uppfattas av de anställda och deras arbetstillfredsställelse. Vissa 

livssituationer kräver en tillsvidareanställning för att skapa en säkerhet för den anställde 

medan andra livssituationer snarare bidrar till att en mindre trygg anställning efterfrågas.  

Det faktum att anställningstrygghet kan ses som en grundläggande rättighet och då inte direkt 

bidrar med arbetstillfredsställelse ligger i linje med Herzbergs m.fl. (1993) forskning där 

anställningstrygghet är en hygienfaktor. Däremot när anställningstryggheten på grund av 

livssituation blir en avgörande faktor för arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar 

avviker det från Herzbergs m.fl. (1993). Livssituationens betydelse för om 

anställningstrygghet är viktigt för arbetstillfredsställelse och viljan att stanna på en arbetsplats 

är inget som Herzberg m.fl. (1993) nämner.  

Föreliggande studie påvisar dock att det är av vikt att anställda känner en trygghet med 

arbetsgivaren och i anställningen vilket ligger i linje med Wilczyńska m.fl. (2015). 

Arbetsmarknadens förhållande mellan utbud och efterfrågan på den marknad som de 

anställda arbetar inom, i föreliggande studie, skapar denna trygghet och arbetstillfredsställelse 

utan att en tillsvidareanställning alltid är nödvändig. Därmed skapas en trygghet i alla 

anställningsformer och detta är viktigt för arbetstillfredsställelsen vilket också stöds av 

Wilczyńska m.fl. (2015). Det som föreliggande studie indikerar att anställningstryggheten får 

en minskad betydelse när arbetsmarknaden ser ut som den gör och att det finns gott om jobb 

är något som bekräftas i tidigare forskning (Artz & Kayas, 2014). 

Sammanfattningsvis är det två saker som avgör anställningstrygghetens betydelse för 

arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar på en arbetsplats. Den första delen som är 

avgörande är livssituation och den andra handlar om arbetsmarknadsförhållanden. En 

trygghet är avgörande för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på en arbetsplats 

men kan på grund av livssituation och arbetsmarknadsförhållanden uppstå på andra sätt än 

genom tillsvidareanställning.  

5.2.3 Arbetsförhållanden – Vikten av ett bra team 

Det som framkommer i föreliggande studie kring arbetsförhållanden är att det likt lön är 

något som personalen räknar med ska hålla en nivå som är acceptabel. Det är också något 

som personalen vänjer sig vid även om förhållandena inte är de bästa. Arbetsförhållanden kan 

dock leda till en negativ påverkan på välmående och därigenom ha en negativ effekt på 
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arbetstillfredsställelsen. Ett ytterligare intressant resultat är att sammanhållning mellan 

personalen påverkar acceptansen för den fysiska arbetsmiljön. Arbetskollegornas relation är 

av vikt för att personalen ska finna arbetstillfredsställelse även om förhållandena på arbetet 

under en period är bristfälliga. Det finns indikationer på att arbetsgruppen har en betydelse 

för att personalen ska finna stöd och avlastning under perioder med till exempel hög 

arbetsbelastning. 

Att en acceptabel nivå av arbetsförhållanden krävs för att personalen inte ska bli missnöjd 

bekräftas av Herzbergs m.fl. (1993) och visar på att arbetsförhållanden i föreliggande studie 

uppfattas likt i tidigare studier som en hygienfaktor som inte direkt kan leda till 

arbetstillfredsställelse (Herzbergs m.fl.,1993). Det blir dock tydligt att det är av vikt att 

arbetsförhållanden håller den av personalen önskade nivån och att det annars har en negativ 

effekt på arbetstillfredsställelsen. Förhållandet att sammanhållningen i gruppen kan påverka 

acceptansen för arbetsförhållanden är något som inte nämns i tidigare studier. Däremot menar 

Djukic m.fl. (2014) att arbetsförhållanden har en indirekt effekt på arbetstillfredsställelsen 

genom att den fysiska arbetsmiljön påverkar negativa emotioner som i sin tur påverkar till 

exempel sammanhållningen. En förklaring till detta omvända resultat skulle kunna vara att 

möjligheten att påverka den fysiska arbetsmiljön, inom yrket som studerats, till viss del är 

begränsad. Därav blir arbetsgruppens betydelse viktig för att hantera de arbetsförhållanden 

som kan vara bristfälliga. 

Sammanfattningsvis kan arbetsgruppens betydelse påvisas och att den starka teamkänslan 

beskrivs som avgörande för acceptansen av arbetsförhållanden. Teamet är en av de främsta 

anledningarna till arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Det 

framkommer att kollegorna är viktiga för varandra för att finna stöd i frågor som anses som 

tunga både i frågor kopplade till arbetet men också gällande privata angelägenheter.  

6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras studiens problemformulering. Vidare tar föreliggande studie upp det 

praktiska och teoretiska bidraget. Sedan beskrivs studiens samhälleliga bidrag och slutligen 

tas kritik till studien upp. 



  

    39 

Vården har problem med att behålla personal. Missnöjd personal slutar vilket leder till att 

vårdsektorn har en stor personalomsättning. Med anledning av detta har problemet för studien 

formulerats: 

Hur påverkar arbetstillfredsställelse personalens vilja att stanna kvar på en arbetsplats?  

Ovan problemformulering har besvarats utifrån ett syfte som är att beskriva hur 

arbetstillfredsställelse påverkar personalens vilja att stanna på en arbetsplats inom en bransch 

med stor personalomsättning. För att utveckla detta syfte används Herzbergs tvåfaktorteori 

om motivation och hygienfaktorer. För att svara på syftet har två forskningsfrågor ställts som 

besvaras nedan: 

Fråga 1: Hur påverkar motivationsfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att 

stanna kvar på en arbetsplats?   

• Erkännande är viktigt för viljan att stanna kvar och för arbetstillfredsställelsen men 

påverkas av vem som ger det. I den här studien är det erkännandet från patienterna 

som påvisas ha högst positiv effekt på arbetstillfredsställelse och viljan att stanna 

kvar.  

• Arbetsuppgiftens karaktär handlar om meningsfullhet i arbetet och att arbetet många 

gånger ses som ett kall bidrar till meningsfullheten. Om meningsfullheten är 

tillräckligt stark ökar arbetstillfredsställelsen och personalens vilja att stanna kvar på 

arbetsplatsen även om det finns andra missförhållanden under en period. 

• Ansvar påverkar arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Ansvar är dock inte enbart positivt, utan kan i vissa situationer vid hård 

arbetsbelastning även vara negativt för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna 

kvar. Då kan tankar om att byta till ett mindre ansvarsfullt arbete uppstå hos de 

anställda. 

Fråga 2: Hur påverkar hygienfaktorer arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna 

kvar på en arbetsplats? 

• Lönens storlek i förhållande till övriga kollegor har också en betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. En lön som var ”rätt” i förhållande till andra kollegor kan inte 

bidra med någon ytterligare arbetstillfredsställelse eller vilja att stanna kvar, dock kan 

en hög lön bidra med detta.  
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• Anställningstrygghet bidrar till arbetstillfredsställelse men i vilken grad beror på 

livssituation och arbetsmarknadsförhållanden. En trygg livssituation kan göra 

anställda oberoende av en tillsvidareanställning. Även arbetsmarknadsförhållanden 

gällande utbud och efterfrågan påverkar anställningstrygghetens betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar på en arbetsplats. Trygghet är viktigt 

men då inte nödvändigtvis genom tillsvidareanställning.  

• Arbetsförhållanden har ingen större betydelse, det är istället arbetsgruppen som 

positivt påverkar arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. 

Arbetsförhållanden är något som anställda vänjer sig vid även om de är bristfälliga. 

Arbetsgruppen får då en stor betydelse för att hantera dessa bristfälliga förhållanden 

och agerar som stöd i perioder med en hög arbetsbelastning.  

I föreliggande studie framkommer att det finns två avgörande delar som påverkar 

arbetstillfredsställelse och som får personal att stanna kvar inom den organisation där 

respondenterna är verksamma. Dessa två är arbetsuppgiftens karaktär och arbetskollegor och 

det kan räcka att en av dessa är stark för att en person ska finna den arbetstillfredsställelse 

som krävs för att stanna på en arbetsplats. Arbetsgruppen är väldigt stark bland de 

arbetstagare som medverkat i studien och en bild av ett välfungerande team målas upp. 

Denna teamkänsla är avgörande för respondenternas vilja att stanna på arbetsplatsen. Just att 

yrket som sjuksköterska är ett ibland psykiskt tungt jobb är det som gör att de anställda har 

behovet av teamet för att prata om saker som upplevs tufft. 

Slutligen visar studien på att motivationsfaktorer men även i vissa fall hygienfaktorer har en 

betydelse för arbetstillfredsställelsen som i sin tur påverkar viljan att stanna kvar på en 

arbetsplats och det är teamkänslan samt meningsfullheten, som arbetsuppgiftens karaktär 

bidrar med, som har den absolut största påverkan på arbetstillfredsställelsen och personalens 

vilja att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta är också studiens bidrag.  

6.1 Praktiska implikationer 

Genom en ökad förståelse för arbetstillfredsställelsens betydelse för att personal ska stanna på 

en arbetsplats kan arbetsgivare mer aktivt arbeta med att minska personalomsättningen. Att 

arbetsgivaren många gånger har möjlighet att påverka framkommer av studien och genom en 

ökad medvetenhet över till exempel teamets betydelse kan arbetsgivaren försöka att inte bryta 

väl fungerande team. Även en ökad förståelse kring lönens betydelse får anses av vikt för 

arbetsgivaren för att behålla personal. Medarbetare kan också ta till sig studien och få en 
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uppfattning om hur de på sin arbetsplats kan främja arbetstillfredsställelse och personalens 

vilja att stanna kvar på en arbetsplats.  

6.2 Samhälleligt och etiskt bidrag 

Den samhälleliga betydelsen som föreliggande studie bidrar med är att genom denna studies 

resultat finns det möjligheter att öka personalbehållning inom undersökt bransch vilket får 

positiva konsekvenser för samhället i form av en ökad patientsäkerhet inom vård och omsorg 

samt en minskad kostnad då denna bransch i huvudsak finansieras av skattemedel. 

Föreliggande studie skulle också kunna ha en negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen om 

organisationer väljer att fokusera endast på de faktorer som studien tar upp och att andra 

viktiga delar därför blir lidande. Detta skulle kunna ha en påverkan både på de anställda och 

på organisationen genom att personalens vilja att stanna skulle kunna minska istället för att 

öka vilket då i sin tur kan få en negativ effekt för samhället. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att undersöka lönens betydelse för 

arbetstagare för att säkerställa ett samband på de indikationer som föreliggande studie bidrar 

med gällande att lön har tre olika nivåer (låg, ”rätt” och hög lön). Föreliggande studie påvisar 

att dessa nivåer påverkar arbetstillfredsställelse på olika sätt vilket är intressant. En fråga som 

vi ställer oss som inte besvaras i denna studie är psykiskt tunga arbeten så som sjuksköterska 

bidrar till skapandet av starka team i större grad än i andra branscher. Om detta samband går 

att påvisa kan ett förslag vara att undersöka orsaken till föreliggande samband.  

6.4 Kritik till studien 

Det kan diskuteras hur avgränsningen påverkar studien. De uteslutna motivations- och 

hygienfaktorerna skulle kunna påverka anställdas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna 

kvar på en arbetsplats. En konsekvens av avgränsningen blir att studien inte kan svara för hur 

de övriga faktorerna påverkar anställdas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar. 

Risken är att arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar på en arbetsplats kan påverkas 

av de övriga faktorerna som inte behandlas i studien. Detta gör att resultat som skulle kunna 

vara av vikt inte fångas vilket kan påverkar förståelsen för studiens område i sin helhet.  
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8 Bilagor   
Bilaga 1 – Intervjuguide 

I den här delen redovisas de frågor som har ställts under intervjuerna med respondenterna.  

Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Antal år i yrket:  

Var det tänkt att du skulle vara kvar på arbetsplatsen en längre tid när du blev anställd? Eller 
var det från början en tillfällig anställning?  

Arbetsuppgiftens karaktär 

• Vad är det som gör att du valt att jobba som sjuksköterska?  
• Förklara vad arbete innebär för dig? 

o Känner du att ditt arbete är meningsfullt? Beskriv varför eller varför inte? 
o Är arbetsuppgifterna i sig viktiga för ditt val av yrke? 

• Hur påverkar arbetsuppgifterna din arbetstillfredsställelse?  

Hur påverkar dina arbetsuppgifter ditt välmående på jobbet?  

Erkännande för prestation  

• Är det viktigt för dig att du blir uppmärksammad för det du gör? Varför/varför inte 
Förklara? 

• Kan du beskriva på vilka sätt du blir uppmärksammad i ditt arbete? 
o Hur upplever du detta? 

• Hur påverkar dessa typer av erkännande din arbetstillfredsställelse? 

Ansvar  

• Beskriv ditt ansvar som sjuksköterska? 
• Hur känner du kring betydelsen av ansvar i arbetet? 
• Ser du någon koppling mellan ansvar på arbetet och önskan att fortsätta ditt arbete? 
•  Hur pass mycket handlingsutrymme finns inom ditt yrke?   
• Är ansvar viktigt för dig att du ska känna dig tillfredsställd med arbetet?  

 

Vad har du för minimikrav på ett arbete? 
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Lön 

• Är lön en viktig del i valet av arbetsplats? 
• Hur påverkar lön din arbetstillfredsställelse? 

 

Arbetsförhållanden 

• Anser du att arbetsförhållandena är tillfredställande på din arbetsplats? 
o Ge exempel på bra respektive dåliga arbetsförhållanden  

• Hur påverkar arbetsmiljön din arbetstillfredsställelse?  

 

Anställningstrygghet 

• Är anställningstrygghet viktigt i valet av arbetsplats?  
• Hur påverkar anställningstrygghet din arbetstillfredsställelse?  

 

Viljan att stanna kvar på arbetsplatsen 

• På vilket sätt anser du att arbetstillfredsställelse påverkar din vilja att stanna kvar på 
arbetsplatsen? 

• Vad får dig att må bra på din arbetsplats?  
• Har du funderat på att byta arbetsplats, i så fall varför? 

 

Övrigt 

Är det något som du vill tillägga som du tycker vi missat? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej,    

Vi är två studenter som studerar Personal, organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde 

och under vår sista termin skriver vi en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Vår studie 

syftar till att undersöka vad som skapar arbetstillfredsställelse hos vårdpersonal. Tanken är att 

genomföra flertalet intervjuer med anställda där ni får svara på frågor om 

arbetstillfredsställelse. Varje intervju kommer att ta ungefär en timme att genomföra och vi 

kan garantera full anonymitet. Intervjuerna kommer alltså att vara helt konfidentiella och 

frivilliga.   

För att delta i intervju krävs ingen förberedelse, det vi är intresserade av är hur ni upplever 

arbetstillfredsställelse.   

Vi vore mycket tacksamma om ni ville samarbeta med oss och bidra till vår kandidatuppsats. 

Ni kommer också att få ta del av vår studie när den är klar.   

 

Våra kontaktuppgifter:  

Elliot Fransson  

Email: c14ellfr@student.his.se  

 

Jonas Nyberg  

Email: a14jonny@student.his.se  

 

Med vänlig hälsning  

Jonas Nyberg och Elliot Fransson 
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Individuella reflektioner Elliot Fransson 

Examensarbetet har varit en utmaning för mig då jag inte hade någon tidigare erfarenhet av 

att skriva en kandidatuppsats innan denna vårtermin. Jag kände därför på mig att detta skulle 

bli en krävande period av min utbildning. Redan i början av arbetsprocessen stötte jag och 

Jonas på utmaningar med att hitta en bra vinkel på det vi ville skriva om. Vi var tvungna att 

fördjupa oss om inom studiens område för att hitta ett problem som vi kunde undersöka. Jag 

upplevde denna process som krävande eftersom både jag och Jonas ville komma igång med 

skrivandet. Denna period är också ett mycket kritiskt moment eftersom de beslut som tas i 

denna fas kommer att genomsyra hela uppsatsen och därför kunde jag ibland känna mig 

stressad över min upplevda osäkerhet som fanns i början av terminen. Till slut lyckades vi 

hitta en vinkel på det problem som vi ville undersöka och i samråd med vår handledare kunde 

vi påbörja arbetet med den inledande delen av examensarbetet.  

Under tiden då vi skrev den inledande delen, den teoretiska referensramen och metodkapitlet 

kontaktade vi Skövde Kommun och bokade in möten för intervjuer. Denna process var 

lärorik för mig då jag inte hade gjort någonting liknande förut och detta ledde i sin tur till att 

mina färdigheter inom planering och att knyta nya kontakter förbättrades. Jag fick också nya 

insikter om hur mycket tid och planering som kan krävas för att kunna boka in möten samt få 

till bra intervjuer. Under den här perioden utökades också mina kunskaper inom vetenskaplig 

metod då både jag och Jonas fördjupade oss inom kvalitativ forskningsmetod. Jag konstaterar 

dock att vi endast har skrapat på ytan inom metoden och att det finns mycket kvar att lära sig.  

Efter att vi hade samlat in empirin som sedan utgjorde uppsatsens resultat, påbörjade vi 

arbetet med analys- och diskussionsdelen. Denna del av examensarbetet var en utmaning för 

mig och jag lärde mig mycket även under den perioden. Mina kunskaper inom att skriva en 

analys och diskussion utökades, men precis som med de övriga delarna i uppsatsen fick jag 

pröva mig fram och läsa på för att tillsammans med Jonas lyckas skriva detta kapitel. Att 

analysera och koppla empiri till teori är en förmåga som har utvecklats hos mig, vilket är 

något som jag tror att jag kan ta med mig ut i mitt kommande yrkesliv. Jag kan exempelvis 

använda denna förmåga för att förstå varför personal väljer att sluta eller stanna kvar på en 

arbetsplats.  

Efter att vi hade analyserat och diskuterat uppsatsens empiri påbörjades arbetet med 

slutsatsdelen. Denna process var en av de delar i examensarbetet som tog minst tid att slutföra 
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eftersom uppsatsens övriga delar ligger till grund för slutsatsen. Även här utvecklades mina 

färdigheter och kunskaper inom att skriva en uppsats på kandidatnivå. I denna fas av 

examensarbetet började jag också fundera över vad vi hade kommit fram till för svar på våra 

forskningsfrågor och vår problemformulering. Detta utvecklade mina färdigheter i 

uppsatsskrivande och analys ytterligare. Slutligen korrekturläste vi arbetet och detta ledde till 

att jag reflekterade över arbetets gång samt hur jag kan ta med mig denna erfarenhet till en 

anställning på en arbetsplats.  

Både jag och Jonas var från början inställda på att, så mycket som möjligt, dela arbetsbördan 

jämnt mellan oss och det tycker jag att vi har lyckats med. Vi har under vissa perioder delat 

upp arbetets delar mellan oss för att hinna nå våra och kursens deadlines. Den teoretiska 

referensramen är exempelvis en av de delar i examensarbetet som vi delade upp. Men vi har 

givetvis alltid kommenterat och arbetat med varandras texter, varje mening har vi 

tillsammans arbetat med för att få ihop ett så bra arbete som möjligt. Detta samarbete har 

fungerat bra och vi har båda haft ambitionen att slutföra examensarbetet efter utsatt tid, vilket 

vi har lyckats med.  

Examensarbetet har bidragit med nya kunskaper och färdigheter för mig personligen. Jag 

tycker att jag har blivit bättre på att skriva akademiskt och på ett sätt som leder läsaren genom 

uppsatsen. Jag har också fått en bredare kunskap inom det område som denna studie har 

behandlat och fått nya insikter som kan komma att vara välbehövliga i framtiden. En annan 

lärdom som jag tar med mig från detta examensarbete är att se till att få en balans mellan 

arbete och fritid då dessa faktorer kan påverka varandra. Under stressiga perioder har 

examensarbetet påverkat min fritid och därför har jag insett vikten av att finna just denna 

balans. Nu vet jag också vad det innebär att skriva ett examensarbete på kandidatnivå och vad 

som krävs av mig som student. Samtidigt har jag utvecklat min förmåga att ta mig igenom 

stressiga och krävande perioder samt hålla motivationen uppe i motgångar. Jag har också lärt 

mig att hantera den osäkerhet som kan uppkomma i de perioder då jag ger min in i nya 

situationer som jag inte har befunnit mig i tidigare. Detta examensarbete har varit givande för 

mig och är något som jag kommer att bära med mig in i mitt framtida yrkesliv.  
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Individuella reflektioner Jonas Nyberg 

Att skriva en uppsatts på c-nivå har varit en emotionell bergodalbana och bitvis har det varit 

riktigt tufft. Den första och största färdigheten som har varit viktig för färdigställandet av 

studien har varit att bita ihop och jobba på även om det ibland har varit tungt. Första hindret 

som vi stötte på var att välja ett problem. Vi var från början inställda på att skriva om något 

angående en reducerad arbetstid och vad det har för påverkan på organisationen och 

individen. Vi insåg ganska snart att en studie inom detta område skulle blivit för omfattande 

och för beroende av att vi fick tag på rätt organisationer för deltagande i studien. Att förkasta 

en idé som vi var intresserade av var tufft och vi stod då dessutom utan ett 

undersökningsområde som intresserade oss. Att gå tillbaka till ritbordet och fundera på ett 

nytt ämne var vi inte beredda på att behöva göra och det kändes därför som ett misslyckande i 

tidigt skede men genom att fortsätta arbeta och inte ge upp kom vi fram till ett nytt område 

som intresserade oss. Denna förmåga att inte ge upp och gå vidare är något som jag anser att 

jag har utvecklat under arbetets gång och det är en förmåga som jag anser och tror att jag 

kommer ha en stor användning av min framtida yrkeskarriär. 

Eftersom problemet som studien har behandlat handlade om att fånga personals uppfattningar 

föll sig en kvalitativ metod som ett självklart val. Vi valde att göra intervjuer vilket är ett 

metodval som jag innan denna studie inte var speciellt förtrogen eller bekväm med. Jag har 

tidigare arbetslivserfarenhet i att samla in data och presentera den men då enbart i kvantitativ 

form. Arbetet mellan att sammanställa data kvalitativt skiljer sig mycket från det kvantitativa 

och det har givit mig nya erfarenheter och kunskaper. Jag har tillexempel fått en ökad 

förståelse för att materialet som samlas in genom en intervju är direkt beroende på mig som 

intervjuare. Det blir mycket viktigare att under tiden försöka analysera det man får och ställa 

intressanta följdfrågor under intervjun. Även om jag redan innan var en bra lyssnare och att 

jag alltid har haft lätt att ta in det som sägs skapa en förståelse på en gång är det en förmåga 

som har utvecklats som jag kommer ha hjälp utav i framtiden. Nu i efterhand kan ja se att en 

kvalitativ metod har givit mig mer nya erfarenheter och kunskaper även om en kvantitativ 

metod hade känts mer naturligt för mig eftersom jag alltid har haft lättare att arbeta med 

siffror och se samband. Jag läste dessutom statistik utöver kursplanen eftersom det 

intresserade mig men det var ändå intressant att få nya erfarenheter och kunskaper som den 

kvalitativa metoden medförde. 
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Vidare har arbetet med uppsatsen gett en ökad självinsikt och något jag tydligt märkt under 

arbetets gång är att min förmåga att hantera kritik har blivit bättre. Efter färdigställandet av 

planeringsrapporten hade vi en tanke över hur studien skulle se ut i sin helhet men fick 

ganska omfattande kritik. Att ta till sig den och göra något kreativt av kritiken var något som 

jag fick arbeta med. Att se möjligheterna med att få kritik och inte gräva ner sig i känslan av 

misslyckande är något som jag ibland kan ha svårt med. Detta är dock något som jag ser att 

arbetet med uppsatsen har givit och som är en viktig kunskap och erfarenhet inför kommande 

yrken.  

Jag och Elliot har under alla tre åren arbetat tillsammans och det föll sig naturligt att vi även 

skulle skriva uppsatsen tillsammans. Att vi känt varandra i tre år och hunnit skapa 

vänskapsband oss emellan har varit både något positivt och något negativt. Vi har inte behövt 

lägga någon tid på att lära känna varandra och vi har haft högt till tak och ganska fritt kunnat 

diskutera om vi drar åt olika håll i arbetet. Nackdelen har dock varit att det ibland har tärt på 

vår relation men vi har alltid kunnat prata om vad som varit och gå vidare. Jag anser att 

erfarenheten att skriva ett arbete tillsammans med någon som man känner är viktig inför 

framtiden att det ofta är så inom en organisation. I början lär man känna varandra men med 

tiden blir man ofta vänner och att det då är viktigt att kunna säga vad man tycker utan att det 

ska påverka relationen negativt. En annan sak som påverkat arbetet positivt är att vi har 

ganska olika tidigare erfarenheter och det är ganska stora skillnader på vårt sätt att skriva. 

Detta har varit en styrka eftersom vi har kunnat diskutera och få fram det som fungerat bäst 

för uppsatsen.  

Vi har tidsmässigt lagt ungefär samma mängd av tid på uppsatsen men det som slagit mig är 

hur mycket mer tid det tagit än 20 timmar i veckan som denna kurs borde ta. Vi har båda 

jobbat minst 40 timmar i veckan från vecka ett fram till dags datum. Vi har försökt att ha en 

så jämn fördelning som möjligt men ibland har Elliot varit drivande och ibland har jag istället 

hållit i pennan. Vi ofta suttit tillsammans under arbetets gång vilket har underlättat diskussion 

och skrivande men vi har också delat upp arbetet när det behövts för att nå deadlines. 

Sammanfattningsvis, att skriva ett examensarbete har varit intressant och jag har fått en ökad 

förståelse inom ämnet arbetstillfredsställelse vilket har varit mycket intressant. Det har bitvis 

varit mycket stressigt eftersom vi medvetet har satt tuffa deadlines tillsammans med vår 

handledare. Detta är något som jag tycker att jag har fått med mig från detta arbete. Att tuffa 

deadlines även om de skapar stress ger ett bättre resultat eftersom det finns mer tid över i 
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slutet att förbättra det man gjort. Jag var innan arbetet ganska slarvig med planering men har 

nu verkligen sett värdet i att planera. Genom denna noga strukturerade planering har vi 

lyckats att ligga i fas under hela arbetets gång. Arbetet har ökad min förmåga att söka 

information, kritiskt granska det som jag läst och skriva akademiskt.  

 

 

 

 


