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SAMMANFATTNING/SUMMARY 

 

Hur påverkar ansträngning och belöning sjuksköterskors avsikt att lämna sin arbetsplats? 

Bakgrund: Svenska sjukhus har en brist på sjuksköterskor och med framtidens ökande krav på 

vårdens omfattning är den höga omsättningen bland sjuksköterskor en utmaning.  

Syfte: Att undersöka om en eventuell obalans mellan ansträngning och belöning (ERI) hos 

sjuksköterskor kunde förutsäga sjuksköterskors avsikt att lämna sin arbetsplats. 

Metod: 60 sjuksköterskor svarade på en enkät i tvärsnittsstudien och svaren analyserades med 

hjälp av korstabeller och logistisk regressionsanalys. 

Resultat: Majoriteten av respondenterna (88,4%) uppgav en måttlig till hög grad av ERI. En hög 

grad av ERI ökade risken för tankar på att lämna sin arbetsplats (OR 2,54). 

Slutsats: Resultaten pekar på att en hög grad av ERI föreligger och att en förbättring av 

sjuksköterskors arbetssituation, särskilt graden av ansträngning och en mer rimlig lön, skulle 

kunna bidra till att behålla sjuksköterskor på arbetsplatsen. 

Nyckelord: arbetsförhållanden, sjuksköterskor, ansträngning, belöning, avsikt att lämna 

arbetsplatsen 

 

How do effort and reward influence nurses’ intention to leave their place of work? 

Background: Swedish hospitals have a shortage of nurses and with the future’s increasing 

demands on medical care the high turnover rates among nurses is a challenge.  

Objectives: To investigate if there was an imbalance between effort and reward (ERI) among 

nurses and if this could predict nurses’ intention to leave their workplace. 

Method: 60 nurses returned a questionnaire in this cross sectional study and the answers were 

analysed using crosstabs and logistic regression analysis. 

Results: The vast majority (88,4%) of the respondents reported average to high levels of ERI. A 

high level of ERI increased the risk of intention to leave the workplace (OR 2,54). 

Conclusion: The results indicate that a high level of ERI was present and by improving the 

nurses’ working conditions, especially the degree of effort spent and a more reasonable salary, 

could help in retaining nurses at the workplace. 

Key words: working conditions, nurses, effort, reward, intention to leave the workplace 
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BAKGRUND 

 

Arbetsförhållanden 

Stora förändringar har skett inom hälso- och sjukvården under de senaste decennierna, med mer 

komplexa och betungande arbetsuppgifter för hälso- och sjukvårdspersonal som följd (De Jonge, 

Vlerick, Büssing & Schaufeli, 2001). Sjuksköterskor är den grupp bland hälso- och 

sjukvårdspersonal som upplever mest stressrelaterade symtom och det finns ett samband mellan 

dessa symtom och det upplevda arbetsklimatet i organisationen (a.a.). De stora nedskärningar 

som gjordes inom den svenska sjukvården under 90-talet ledde till en ökad arbetsbelastning för 

vårdpersonalen (Hertting, Nilsson, Theorell & Larsson, 2004). 

 

Problemet med stress bland sjuksköterskor är inget nytt. Gray-Toft och Anderson (1981) visar att 

sjuksköterskor i stor utsträckning upplever stress på grund av hög fysisk och psykosocial 

arbetsbelastning och att graden av stress direkt påverkar graden av tillfredsställelse med arbetet. 

En undersökning av sjuksköterskor inom psykiatrin visar att en upplevelse av att ha kontroll i sitt 

arbete och närvaron av ett socialt stöd har en positiv inverkan på sjuksköterskors psykologiska 

välmående på arbetet (Munro, Rodwell & Harding, 1998). Även chefer inom vården (i Sverige) 

uppger kontroll över sina uppgifter som en viktig orsak till att kunna må bra av och stanna kvar 

på sitt arbete (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2011). Dock har chefer inom den svenska vården en 

hög personalomsättning med 40% som slutat inom 4 år (a.a.).  

 

Nästan alla länder inom EU, även Sverige, har idag brist på yrkesverksamma sjuksköterskor 

(Hasselhorn, Tackenberg & Mueller, 2003). Europeiska Registered Nurse Forecasting-studien 

(RN4CAST) bedrivs för att informera beslutsfattare om sjuksköterskors arbetssituation då dessa 

är en av sjukvårdens största yrkesgrupper (Aiken et al, 2014). En del i studien är att undersöka 

hur proportionen mellan sjuksköterskor och patienter påverkar mortalitet efter vanliga kirurgiska 

ingrepp (a.a.). Resultatet visar att för varje extra patient en sjuksköterska ansvarar för ökar risken 

för att en patient ska dö på sjukhuset inom 30 dagar efter inläggningen med 7% (a.a.). Förutom 

antalet patienter per sjuksköterska har även utbildningsnivån hos sjuksköterskorna betydelse 

(a.a.). För varje 10% ökning av andelen sjuksköterskor med kandidatexamen minskade risken att 

patienten skulle dö inom 30 dagar efter inläggningen med 7% (a.a.).  
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Avsikt att lämna yrket/arbetsplatsen 

Bristen på sjuksköterskor förklaras till viss del av den allt äldre befolkningen (som är i behov av 

mer vård), men även av att sjuksköterskor i mycket större utsträckning väljer att lämna sitt yrke 

än personer inom andra yrkesområden gör (Hasselhorn et al, 2003). I den europeiska Nurses’ 

early exit-studien (NEXT) undersöks troliga orsaker till att sjuksköterskor lämnar yrket före 

pensionsåldern och man försöker identifiera riskgrupper för tidigt utträde ur yrket för att kunna 

arbeta förbyggande för att behålla dessa i verksamheten (a.a.). NEXT-studien visar att 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus oftare har för avsikt att lämna yrket än sjuksköterskor som 

arbetar på exempelvis äldreboenden samt att arbetsvillkoren är av stor betydelse för hur ofta 

sjuksköterskor överväger att lämna yrket (a.a).  

 

Stordeur och D’Hoore (2006) visar tillsammans med NEXT-studie-gruppen att sjukhus i Belgien 

som lyckats rekrytera och behålla sjuksköterskor inte skiljer sig strukturellt (det vill säga 

ekonomisk omsättning, typ av vård etc) från de sjukhus som misslyckas med att rekrytera och 

behålla sjuksköterskor. Däremot finns ett betydande samband mellan sjuksköterskornas 

uppfattning av framför allt tre arbetsmiljöfaktorer (fysiska riskmoment i arbetsmiljön, schema 

och upplevd arbetsbelastning) och hur hög personalomsättning sjukhuset har (a.a.). 

Sjuksköterskorna som stannar på sitt arbete rapporterar en säkrare fysisk arbetsmiljö och ett mer 

flexibelt schemasystem än de som väljer att lämna arbetet (a.a.). Den upplevda 

arbetsbelastningen är mindre, och förutsättningarna att hantera stressande situationer är bättre, på 

de sjukhus som lyckas behålla sina sjuksköterskor (a.a.). I en norsk undersökning visas att 

förutom arbetsmiljön har också lönen stor betydelse för om sjuksköterskor stannar på sin 

arbetsplats och att det är nödvändigt att kompensera för den del av lönen som kommer från 

obekväm arbetstid då man uppskattar lönens betydelse för sjuksköterskorna (Holmås, 2002).  

I Sverige har Fochsen, Sjögren, Josephson och Lagerström (2005) funnit att bland sjuksköterskor 

som slutar i yrket är just en otillfredsställande lön den viktigaste faktorn till beslutet att lämna 

yrket, följt av brist på karriärmöjligheter och en begränsad självständighet i yrket. En annan 

svensk studie är utförd med öppna frågor till sjuksköterskor som lämnat yrket och den visar att 

det framför allt är arbetsvillkoren som avgör, med hög arbetsbelastning som viktigaste faktor 

(Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström 2005). Fochsen, Josephson, Hagberg, Toomingas 

och Lagerström (2006) visar på resultat där muskel- och skelettproblem är den viktigaste 
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prediktorn för att sjuksköterskor ska lämna sina arbeten. I en svensk undersökning av 

sjuksköterskor och läkare i början av sina karriärer visar det sig att sjuksköterskor upplever en 

högre grad av obalans mellan ansträngning och belöning på arbetet än vad läkare gör, trots att de 

har samma arbetsgivare och arbetsplats (Enberg, Sundelin & Öhman, 2012).  

 

Det svenska LUST-projektet (Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro), som 

genomförs av forskare från Karolinska Institutet, följer sjuksköterskor från studietiden och några 

år in i arbetslivet och visar att 10% av sjuksköterskorna i undersökningsgruppen har tankar på att 

lämna yrket redan efter ett år (Rudman, Djordjevic, Frögéli & Gustavsson, 2009). Hälften av alla 

sjuksköterskor i studien upplever sin arbetssituation som mycket pressande och de känner en stor 

trötthet i relation till arbetet, vilket kan indikera starten på en utbränningsprocess (a.a.).  

 

Ansträngning och belöning 

Johannes Siegrists ”Effort-reward imbalance model” är ett verktyg för att uppskatta ömsesidighet 

mellan ansträngning och belöning på arbetsplatsen, baserat på de grundläggande förväntningar 

om ömsesidighet och utbyte som finns i det sociala livet (Siegrist, 1996). Hypotesen för 

modellen är att en arbetssituation som kräver hög ansträngning men ger låg belöning är 

belastande för individen och benämns i modellen som en obalans, Effort-Reward Imbalance 

(ERI) (a.a.). En sådan obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet är skadligt för hälsan 

och det finns ett tydligt samband mellan ERI och en biologisk respons i kroppen som ökar risken 

för hjärt- och kärlsjukdom (a.a.). 

 

Bland sjuksköterskor ses dålig självskattad hälsa hos dem som upplever en ERI på arbetet (van 

Vegchel, de Jonge, Bakker & Schaufeli, 2002; Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen & Siegrist, 

2006). Bakker, Killmer, Siegrist och Schaufeli (2000) visar också ett tydligt samband mellan ERI 

och utbrändhet hos sjuksköterskor med symptom som känslomässig utmattning och 

personlighetsförändringar. Utbrändhetssymptomen är inte enbart belastande för sjuksköterskan 

som upplever dem utan påverkar även patientens vård (a.a.).  

 

Bland sjuksköterskor har det också visat sig finnas ett samband mellan ERI och att ha för avsikt 

att lämna yrket (Hasselhorn, Tackenberg & Peter, 2004; Lavoie-Tremblay, O’Brien-Pallas, 
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Gélinas, Desforges & Marchionni, 2008; Derycke, Vlerick, Burnay, Decleire, Hoore, Hasselhorn 

& Braeckman, 2010; Li, Galatsch, Siegrist, Müller & Hasselhorn, 2011; Tominaga & Miki, 

2011). Från NEXT-studien visar Li et al (2011) hur ERI ökar risken för att sjuksköterskor ska 

lämna yrket samt att det är frustrationen över låg belöning som är den viktigaste faktorn. 

Derycke et al (2010) visar dessutom hur en upplevd obalans mellan ansträngning och belöning 

hos belgiska sjuksköterskor är en viktig prediktor för att överväga att lämna den nuvarande 

arbetsgivaren, vilket i sin tur faktiskt förutsäger att personen lämnar arbetsplatsen.  

 

Att anstränga sig i arbetet utan att få tillräcklig belöning har bevisligen en negativ inverkan på 

hälsan och ökar risken för att sjuksköterskor ska vilja lämna sin arbetsplats eller sitt yrke. Inom 

ett verksamhetsområde på Södersjukhuset i Stockholm är personalomsättningen hög bland 

sjuksköterskorna och verksamhetsområdets tre vårdavdelningar erbjöds att delta i studien. 

Författaren av studien var själv specialistsjuksköterska på samma sjukhus, men inte på någon av 

de avdelningar som deltog i undersökningen. En förförståelse för respondenternas övergripande 

arbetsförhållandena kan således anses ha funnits hos författaren.  

 

Studien kan visa hur balansen mellan ansträngning och belöning ser ut inom det aktuella 

verksamhetsområdet och tillföra kunskap om vad som kan prioriteras i arbetet med 

sjuksköterskornas arbetsmiljö för att i större utsträckning kunna behålla sjuksköterskor på 

arbetsplatsen. 

 

SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka om en obalans mellan ansträngning och belöning bland 

sjuksköterskorna föreligger samt om en sådan obalans har betydelse för sjuksköterskornas avsikt 

att lämna sin arbetsplats. 

  

Frågeställningar 

1. Föreligger det en obalans mellan ansträngning och belöning bland sjuksköterskorna? 

2. Är viljan att lämna arbetsplatsen större bland de sjuksköterskor som upplever en obalans 

mellan ansträngning och belöning? 

3. Kan något samband mellan de andra faktorerna (kön, ålder, år som sjuksköterska, år på SÖS, 
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hälsa, kompetensutveckling) och tankar på att lämna sin arbetsplats ses? 

 

METOD 

Urval 

En tvärsnittsstudie av sjuksköterskor på tre avdelningar inom ett verksamhetsområde på 

Södersjukhuset i Stockholm under februari 2014 genomfördes. Vårdavdelningarna som 

kontaktades bedriver vård av medicinska patienter dygnet runt under hela året. Samtliga 

sjuksköterskor (82 st) i tjänst på avdelningarna fick förfrågan om att delta i undersökningen. 

Ingen sjuksköterska exkluderades från deltagande på grund av låg sysselsättningsgrad, men de 

sjuksköterskor som var föräldralediga erbjöds inte att delta. 60 stycken svarade vilket motsvarar 

en svarsfrekvens på 73%.  

 

Datainsamling 

Efter ett informationsbrev (Bilaga 1) om studien via mail till hela urvalsgruppen distribuerade 

författaren enkäterna till respektive vårdavdelnings personalrum. Enkäterna bestod av 

kortversionen av Johannes Siegrists Effort-Reward Imbalance-modell samt ett antal övriga 

variabler (Bilaga 2). 

 

Enkäterna låg i ej förseglade kuvert. Varje anställd sjuksköterska hade sitt namn på ett kuvert för 

att underlätta kontrollen av svarsfrekvens. För att garantera konfidentialitet ombads 

sjuksköterskorna att lägga de ifyllda enkäterna i samma kuvert som de kommit, försegla dessa 

och lägga dem i en låda som ställts ut för ändamålet. I informationsbrevet framgick att 

deltagandet var frivilligt. Ett påminnelsemail skickades ut till samtliga av de som erbjudits att 

delta i studien då halva svarstiden gått. Kuverten och lådan stod i personalrummen på respektive 

avdelning i tretton dagar och hämtades sedan av författaren. Kuverten kasserades direkt då 

enkäten togs ur för att garantera anonymitet för respondenterna. De enkäter som ej var ifyllda 

kasserades utan att namnen på kuverten noterades. Varje besvarad enkät numrerades (1-60) för 

eventuell senare granskning.  
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Mätningar 

Ansträngnings- och belöningsmodellen  

För att mäta ansträngning och belöning användes Johannes Siegrists Effort-reward imbalance 

model (Siegrist, 1996). En förkortad version av en enkät utifrån modellen, på svenska, är 

validerad av Leineweber, Wege, Westerlund, Theorell, Wahrendorf och Siegrist (2010) och till 

den här studien har en svensk vidareutvecklad version av denna tillhandahållits av professor 

Constanze Leineweber på Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Denna kortversion bestod av 

tio påståenden med vardera fyra svarsalternativ på en Likert-skala; “stämmer helt och hållet”, 

“stämmer ganska bra”, “stämmer inte särskilt bra” och “stämmer inte alls”. De tio påståendena 

var uppdelade i två delar där den första delen (3 påståenden) mätte ansträngning (“effort”) och 

resterande (7 påståenden) mätte belöning (“reward”). Höga poäng i ansträngningsdelen 

indikerade en hög ansträngning och låga poäng i belöningsdelen motsvarade en låg belöning.  

 

Utifrån svaren i enkäten beräknades för varje respondent ett förhållande med poängen från 

ansträngningsdelen som täljare och poängen från belöningsdelen som nämnare för att få ett 

kvantitativt värde på den upplevda obalansen mellan ansträngning och belöning (Siegrist, Starke, 

Chandola, Godin, Marmot, Niedhammer & Peter, 2004). Poängen från belöningsdelen 

multiplicerades med en korrigerande faktor på 0,42857143 för att justera för det ojämna antalet 

påståenden i de båda skalorna (3/7) (a.a.). För förhållandet indikerade värden nära 0 fördelaktiga 

förhållanden medan värden över 1,0 indikerade en hög grad av ansträngning som inte 

kompenserades av tillräcklig belöning (a.a.). I analysen av resultaten delades graden av ERI in i 

tre grupper: låg (ERI 0-0,99), måttlig (ERI 1,0-1,49) och hög (ERI 1,5 och uppåt). 

 

En ytterligare del av instrumentet, “overcommitment”, finns men användes inte då denna del inte 

visat lika goda empiriska resultat som ERI-delen (van Vegchel, de Jonge, Bosma & Schaufeli, 

2005).  

 

Avsikt att lämna sin arbetsplats 

För att undersöka om respondenten hade för avsikt att lämna sin arbetsplats ställdes frågan ”Har 

du på allvar tänkt på att lämna din arbetsplats under de senaste tre månaderna?”. Svaren var 

uppdelade efter hur ofta den svarande hade tänkt på att lämna sin arbetsplats, från ”en gång” via 
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”ca en gång i månaden” till ”varje vecka”, samt innehöll också svarsalternativet ”nej”. De fyra 

svaren delades in i två variabler till analysen: ”sällan/aldrig” för svaren ”nej” och ”en gång”; 

”ofta” för svaren ”ca en gång i månaden” och ”varje vecka”. Hayes et al (2006) beskriver att 

avsikten att lämna sin arbetsplats är den viktigaste prediktorn för att sjuksköterskor verkligen 

lämnar sin arbetsplats.  

 

Övriga variabler 

Respondenterna ombads att uppge kön och ålder, antal år de arbetat som sjuksköterska, antal år 

de arbetat som sjuksköterska på den aktuella arbetsplatsen samt huruvida de arbetade heltid eller 

inte. Tidsrymder kortare än ett år avrundades till närmaste kvartal och grupper för ålder, år som 

sjuksköterska och år på arbetsplatsen konstruerades för att underlätta analysarbetet. 

Respondenterna ombads också att skatta sin nuvarande hälsa på en femgradig skala. Svaren 

”mycket god” och ”god” kodades som ”bra hälsa”, medan svaren ”varken god eller dålig”, 

”dålig” och ”mycket dålig” kodades som ”suboptimal hälsa”. Detta sätt att undersöka en persons 

självskattade hälsa har visat sig vara en god prediktor för såväl mortalitet, 

rehabiliteringsförmåga, specifika hälsoproblem som i vilken utsträckning man använder sig av 

sjukvården (Bowling, 2005). Respondenterna ombads även svara på frågan om de tyckte sig ha 

tillgång till den kompetensutveckling som var nödvändig för att utföra arbetet (ja/nej). 

 

Databearbetning 

Först numrerades enkäterna (1-60) och alla svaren kodades efter en på förhand utarbetad 

kodningsmall. För svaren på påståendena i ansträngnings- och belöningsmodellen utfördes riktig 

omkodning utifrån den användarmanual som rekommenderas (Siegrist & Montano, 2012). De 

kodade svaren lades därefter in i ett statistikprogram. Beskrivande statistik för respondenterna, 

utifrån variablerna som efterfrågats i enkäten, sammanställdes i en tabell.  

 

Sex av respondenterna hade inte fyllt i ERI-modellens alla påståenden. För de uteblivna svaren 

tilldelades ett svar i form av medelvärdet för de övriga respondenternas svar för att inte gå miste 

om fullständiga värden för ERI. Tabell 1 visar vilka respondenter som tilldelats svar och vilka 

dessa svar var.  
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Tabell 1. Respondenter som fått tilldelade svar. 
ID ERI-påstående Tilldelat svar 
13 1 3 
10 3 3 
32 3 3 
50 3 3 
8 7 3 
27 7 3 

 

Den interna reliabiliteten för ansträngnings- och belöningsmodellen beräknades med hjälp av 

Crohnbach’s α. För ansträngning var Crohnbach’s α 0,61 och för belöning 0,65. Crohnbach’s α 

bör ligga över 0,70 för intern reliabilitet, men värden över 0,60 kan anses tillfredsställande 

(Bryman, 2011), särskilt med tanke på det ringa antalet frågor i modellen. Leineweber, Wege, 

Westerlund, Theorell, Wahrendorf och Siegrist (2010) hade Crohnbach’s α över 0,80 i samtliga 

analyser. Den korrigerade korrelationen mellan frågorna (item-total correlation) varierade från 

0,18 till 0,55 med tre värden under det tröskelvärde på 0,30 som Leineweber, Wege, Westerlund, 

Theorell, Wahrendorf och Siegrist (2010) uppger för god intern reliabilitet.  

 

Utifrån de resultat som tidigare forskning visat beslutades att inkludera ålder och självskattad 

hälsa i den logistiska regressionsanalysen. För att bedöma eventuell kolinearitet utfördes en linjär 

regressionsanalys med kolinearitetsdiagnos genom beräkning av Variance Inflation Factor, VIF. 

Inga tecken på kolinearitet kunde visas (VIF 1,024-1,081). Stevens (2012) skriver hur det inte 

finns någon exakt definition på hur hög VIF kan vara innan det ställer till problem, men vid 

värden över 10 borde variablerna ses över. 

 

En första analys av svaren från ansträngnings- och belöningsmodellen gjordes med hjälp av en 

frekvenstabell. För att se om ett samband mellan ERI och avsikt att lämna arbetsplatsen förelåg 

analyserades graden av ERI och frekvensen av allvarliga tankar på att lämna sin arbetsplats först 

i en korstabell och sedan med hjälp av logistisk regressionsanalys. Den enklare korstabellen 

valdes för att närmast visuellt åskådligöra ett eventuellt samband mellan de två variablerna. Den 

mer avancerade logistiska regressionsanalysen utfördes för att statistiskt visa ett eventuellt 

samband mellan de tre olika graderna av ERI och hur ofta respondenten tänkte på att lämna sin 

arbetsplats. Då den beroende variabeln (tankar på att lämna arbetsplatsen) var kodad till att 
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endast omfatta två alternativa svar (”ofta” eller ”sällan/aldrig”) valdes logistisk regressionsanalys 

framför linjär regressionsanalys. En logistisk regressionsanalys som omfattade ytterligare två 

oberoende variabler (ålder och hälsa) utfördes också. 

 

För samtliga analyser användes programmet IBM SPSS Statistics version 21. 

 

Etiska överväganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor gäller ej för vetenskapligt 

arbete inom en högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå som ej avses att publiceras. 

Dock är ett etiskt ställningstagande ändå nödvändigt vid all typ av samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman 2011). Författaren av studien har informerat berörda personer om studien, 

dess syfte och att ett eventuellt deltagande var frivilligt. Frågeformulären fylldes i anonymt och 

kan inte i efterhand spåras till en individ. Studiens resultat kan bidra i arbetet med att förbättra 

arbetssituationen för en stor grupp av sjuksköterskor.  
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RESULTAT 
 
Beskrivning av respondenterna visas i Tabell 2. Respondenterna var i genomsnitt 35 år gamla, 

hade arbetat som sjuksköterska i knappt åtta år och som sjuksköterska på Södersjukhuset i drygt 

fem år. 82% av respondenterna var kvinnor, 12% var män (saknade värden 6%). 80% arbetade 

heltid, 17% arbetade deltid (saknade värden 3%). Majoriteten av respondenterna skattade sin 

hälsa som god (83%), medan 17% uppgav suboptimal hälsa. 64% av respondenterna uppgav att 

de hade tillgång till tillräcklig kompetensutveckling för att utföra sitt arbete. 

 
Tabell 2. Beskrivning av respondenterna. 
 Medel / % 
Ålder 35 år 
År som sjuksköterska 8 år 
År på SÖS 5 år 
Kön 
        Kvinna 
        Man 

  
82% 
12% 

Arbetsgrad 
        Heltid 
        Deltid 

 
80% 
17% 

Självskattad hälsa 
        God 
        Suboptimal 

 
83% 
17% 

Tillgång till kompetensutveckling 
         Ja 
         Nej 

 
64% 
36% 

 

Graden av ERI på arbetsplatsen 

11,7% av respondenterna uppgav en låg grad av ERI medan 41,7% uppgav en måttlig grad av 

ERI och 46,7% uppgav en hög grad av ERI.  

 

Tre påståenden mätte ansträngning (ERI 1-3) och de visade att majoriteten av respondenterna 

upplevde tidspress på grund av den höga arbetsbelastningen, de blev ofta avbrutna och störda i 

sitt arbete och de hade också fått alltmer att göra på arbetet under de senaste åren. De övriga sju 

påståendena (ERI 4-10) mätte belöning. 76,7% av respondenterna svarade ”stämmer inte alls” på 

påståendet om att de med tanke på allt de uträttat hade en rimlig lön. Där framkom också att 

endast 3,3% av respondenterna svarat ”stämmer helt och hållet” på påståendet om huruvida 
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arbetet upplevs som hotat. Däremot hade 15% svarat ”stämmer helt och hållet” på påståendet om 

en förväntad försämring i sin arbetssituation. På påståendet om de upplevde att de fick det 

erkännande de förtjänade från sina överordnade svarade 11,7% ”stämmer helt och hållet” och 

43,3% ”stämmer ganska bra”. På påståendet om att få det erkännande de förtjänar utifrån den 

möda de lagt ned svarade dock 15% ”stämmer inte alls” och 50% ”stämmer inte särskilt bra”. 

Gällande små möjligheter till befordran svarade 33,3% ”stämmer helt och hållet” och 43,3% 

”stämmer ganska bra”. Påståendet om huruvida möjligheterna till avancemang inom yrkeslivet 

utifrån den möda som lagts ned upplevdes som rimliga svarade 46,7% ”stämmer inte särskilt 

bra” och 41,7% ”stämmer ganska bra”. ERI-påstående 1-10 representerar de tio påståendena från 

ansträngnings- och belöningsmodellen. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3.  Svar i % för samtliga påståenden i frågeformuläret. 
ERI-påstående Stämmer inte 

alls (%) 
Stämmer inte 
särskilt bra (%) 

Stämmer 
ganska bra (%) 

Stämmer helt 
och hållet (%) 

1 (tidspress) 1,7 11,7 41,7 45,0 
2 (ofta avbruten och 
störd) 

1,7 3,3 26,7 68,3 

3 (allt mer att göra) 0,0 15,0 48,3 36,7 
4 (erkännande av 
överordande) 

6,7 38,3 43,3 11,7 

5 (små 
befordringsmöjligheter) 

1,7 21,7 43,3 33,3 

6 (förväntan om 
försämring) 

21,7 28,3 35,0 15,0 

7 (arbetet hotat) 60,0 25,0 11,7 3,3 
8 (rimligt erkännande) 15,0 50,0 30,0 5,0 
9 (rimliga möjligheter 
att avancera) 

3,3 46,7 41,7 8,3 

10 (rimlig lön) 76,7 18,3 3,3 1,7 
 

 

ERI och tankar på att lämna sin arbetsplats 

Sambandet mellan respondenternas vilja att lämna sin arbetsplats och graden av ERI undersöktes 

först med hjälp av en korstabell. Tankar på att lämna arbetsplatsen utgjorde den beroende 

variabeln och ERI var den oberoende variabeln. Chi-två för korstabellen var 0,09. Det visade sig 

att bland de respondenter som uppgav en hög grad av ERI tänkte fler (53,6%) ofta på att lämna 

sin arbetsplats jämfört med de som sällan eller aldrig tänkte på att lämna sin arbetsplats (46,4%). 
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Av de respondenter som uppgav en måttlig grad av ERI tänkte 32% ofta på att lämna sin 

arbetsplats medan 68% sällan eller aldrig tänkte på att lämna sin arbetsplats. Bland de 

respondenter som uppgav en låg grad av ERI tänkte 14,3% ofta på att lämna sin arbetsplats och 

85,7% tänkte sällan eller aldrig på att lämna sin arbetsplats. Se Tabell 4.  

 

Tabell 4. Tankar på att lämna sin arbetsplats och ERI. 
Tankar på att lämna Låg ERI  Måttlig ERI  Hög ERI  Totalt 
Sällan/aldrig (antal) 6 17 13 36 
Sällan/aldrig (%) 85,7% 68,0% 46,4% 60% 
Ofta (antal) 1 8 15 24 
Ofta (%) 14,3% 32,0% 53,6% 40% 

 
Vidare analyserades ett eventuellt samband mellan ERI och tankar på att lämna sin arbetsplats 

med hjälp av logistisk regressionsanalys. Andelen korrekta förväntade värden var 63,3% med en 

signifikansnivå på 0,035. Odds ratio (OR) var 2,54. En ökad grad av ERI ökade troligheten för 

att respondenten ofta tänkte på att lämna sin arbetsplats. I den logistiska regressionsanalys som 

även omfattade ålder och hälsa visades samma förhållande för grad av ERI och tankar på att 

lämna arbetsplatsen (OR: 2,6, p=0,037). Varken ålder eller hälsa hade en signifikant inverkan på 

hur ofta respondenten hade tankar på att lämna sin arbetsplats. Se Tabell 5. 

 

Tabell 5. Logistisk regressionsanalys med tre variabler 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Grad av ERI ,957 ,458 4,362 1 ,037 2,603 
åldersgrupp -,167 ,249 ,447 1 ,504 ,847 
hälsagrupp ,147 ,736 ,040 1 ,842 1,158 
 

Constant -2,468 1,369 3,252 1 ,071 ,085 
 

 
Övriga variabler 

Både de som arbetade heltid och de som arbetade deltid tänkte i större utsträckning ofta på att 

lämna sin arbetsplats (52,4% respektive 60%) om de hade uppgivit en hög grad av ERI. Vid 

måttlig grad av ERI tänkte 31,8% respektive 33,3% ofta på att lämna sin arbetsplats. Detsamma 

gällde för hälsotillståndet; oavsett om respondenten uppgivit god eller suboptimal hälsa tänkte 

man oftare på att lämna sin arbetsplats om man samtidigt uppgivit en hög grad av ERI (52,4% 

respektive 57,1%) och vid måttlig grad av ERI tänkte 31,8% respektive 33,3% ofta på att lämna 
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sin arbetsplats. Gällande kompetensutveckling kunde man se att de respondenter som uppgivit att 

de hade tillräcklig tillgång till kompetensutveckling var mer benägna att sällan eller aldrig tänka 

på att lämna sin arbetsplats. 

 

För åldersgrupperna observerades att i grupperna 26-35 år samt 56-65 år var det inte vanligare att 

ofta tänka på att lämna sin arbetsplats om man uppgivit en hög grad av ERI (45,5% respektive 

33,3%).  

 

Det var vanligare att ofta tänka på att lämna sin arbetsplats i samband med hög grad av ERI 

oavsett hur länge man hade arbetat som sjuksköterska, förutom i gruppen som varit 

sjuksköterskor i ett till tre år där endast 37,5% ofta tänkte på att lämna sin arbetsplats vid 

samtidig hög grad av upplevd ERI. Vid måttlig grad av ERI tänkte hälften av sjuksköterskorna 

som arbetat 0-3 år ofta på att lämna sin arbetsplats. Sjuksköterskor som arbetat i över tre år och 

upplevde en måttlig grad av ERI tänkte i större utsträckning (66,7-100%) sällan eller aldrig på att 

lämna sin arbetsplats.  

 

Bland de sjuksköterskor som arbetat mellan ett och tre år samt över 15 år på den aktuella 

arbetsplatsen tänkte fler sällan eller aldrig på att lämna sin arbetsplats trots en hög grad av ERI 

(63,6 respektive 57,1%).  

 

 

DISKUSSION 

En rubbad balans 

Resultaten visar att det föreligger en måttlig till hög obalans mellan ansträngning och belöning, 

ERI, hos 88,4% av respondenterna. Ett signifikant samband mellan grad av ERI och tankar på att 

lämna sin arbetsplats visades. De respondenter som uppgav en hög grad av ERI tänkte i större 

utsträckning på att lämna sin arbetsplats än de respondenter som uppgav en måttlig eller låg grad 

av ERI. Detta förhållande gällde oavsett hälsotillstånd, anställningsgrad eller om man ansåg sig 

ha tillgång till kompetensutveckling eller inte. För två åldersgrupper (26-35 år och 56-65 år) 

observerades ett omvänt förhållande. 
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En måttlig till hög grad av ERI (ERI>1,0) på arbetet har visat sig ha samband med både dålig 

självskattad hälsa (van Vegchel et al, 2002; Weyers et al, 2006), utbrändhetssymptom (Bakker et 

al, 2000) och avsikt att lämna sin arbetsplats (Hasselhorn et al, 2004; Lavoie-Tremblay et al, 

2008; Derycke et al, 2010; Li et al, 2011). Den stora andelen av respondenterna i föreliggande 

studie som uppgav en måttlig till hög grad av ERI är således i riskzonen för flertalet 

ogynnsamma förhållanden. Trots att majoriteten av respondenterna i studien uppgav en god hälsa 

finns ett tydligt samband mellan hög grad av ERI och ohälsa (Siegrist, 1996), vilket kanske kan 

visa sig hos respondenterna senare i karriären då många av dem fortfarande var relativt nya i 

yrket. 

 

Den höga grad av ansträngning som respondenterna uppgav, (ERI 1-3), kan vara talande för den 

arbetsmiljö för sjuksköterskor i Sverige som beskrivs i samhällsdebatten. Den höga 

arbetsbelastningen som viktig orsak till att sjuksköterskor väljer att lämna yrket fann även 

Sjögren et al (2005) hos svenska sjuksköterskor. Många sjukhus i Sverige har problem med att 

rekrytera och behålla personal och arbetsmiljön är ofta i fokus i rapporterna kring detta. Ett stort 

antal svenska sjuksköterskor väljer att arbeta i Norge, där både lönerna och arbetsmiljön upplevs 

som avsevärt bättre än i Sverige. Brist på personal blir så både en orsak och en konsekvens och 

kan ge en ogynnsam arbetsmiljö och situation för de sjuksköterskor som väljer att stanna på de 

svenska sjukhusen.  

 

Belöningsfaktorerna i ERI-modellen tar hänsyn till flera olika faktorer relaterade till 

uppskattning/erkännande, lön/befordran och anställningstrygghet (Leineweber et al, 2010). 

Sjuksköterskor i Sverige försöker få till stånd en höjning av ingångslönerna genom att enhetligt 

inte godta ingångslöner under en viss nivå. Majoriteten (76,7%) av respondenterna i studien 

svarade att de inte tyckte att den lön de hade var rimlig i förhållande till den arbetsinsats de 

utförde och detta speglar väl den bild som beskrivs i debatten kring svenska sjuksköterskors 

arbetsvillkor. Tillsammans med upplevelsen av små möjligheter till befordran stämmer detta 

resultat väl överens med Fochsens et al (2005) resultat från en studie av svenska sjuksköterskor. 

En aspekt är dock om frågan om lönen även speglar ett missnöje som går utöver frågans omfång 

då även de sjuksköterskor som endast arbetat några månader i yrket upplevde att deras 

arbetsinsats översteg deras lönenivå.  
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En fråga som däremot resulterade i väldigt höga poäng i belöningsdelen (hög belöning) handlade 

om huruvida man upplevde sitt arbete som hotat. Endast dryga 3% av respondenterna uppgav att 

de upplevde detta och det stämmer också med situationen i Sverige där det snarare råder brist på 

sjuksköterskor. De 15% som uppgav att de förväntade sig en ”försämring av arbetssituationen” 

kan ha tolkat frågan som om den innefattade risken för större arbetsbelastning, snarare än 

försämrade anställningsvillkor.  

 

Den minskade tendensen att ofta tänka på att lämna sin arbetsplats trots en hög grad av ERI i 

åldersgrupperna 26-35 år och 56-65 år kan tänkas bero på att detta ofta är tider i livet då 

prioriteringar kan förändras genom att man bildar familj och har små barn respektive närmar sig 

tiden för pension. Det liknande förhållandet som återfanns bland de sjuksköterskor som arbetat 

väldigt kort alternativt en lång tid på arbetsplatsen kanske även speglar just dessa åldersgrupper. 

På grund av det ringa antalet män i undersökningen går inga tydliga jämförelser mellan könen att 

utföras, men sjuksköterskeyrket är av tradition kvinnodominerat och det är fortfarande så att 

kvinnor i Sverige tar större ansvar för hem och barn än vad männen gör. Det kan också tänkas att 

de som arbetat länge på arbetsplatsen redan skulle ha lämnat densamma om de hade haft den 

intentionen.  

 

Det observerade sambandet mellan en hög grad av ERI och en ökad avsikt att lämna sin 

arbetsplats stämmer väl med tidigare forskning (Hasselhorn et al, 2004; Derycke et al, 2010; Li 

et al, 2011). Av de respondenter som uppgav en hög ansträngning (ERI1-3) var det en hög andel 

som också uppgav att de ofta tänkte på att sluta på arbetsplatsen. Tominaga och Miki (2011) fann 

i sin studie av nyutexaminerade sjuksköterskor i Japan att för dessa var det just den höga 

ansträngningen som var mest avgörande för att sjuksköterskorna skulle vilja lämna sin 

arbetsplats. I belöningsdelen uppgav däremot respondenterna mer spridda svar, vilket skiljer sig 

från resultaten från NEXT-studien (Li et al, 2011) där en frustration över låg belöning verkade 

vara den viktigaste faktorn för att sjuksköterskorna skulle vilja lämna sin arbetsplats. Den 

konsekvent höga graden av ansträngning som visade sig kan ha en stor betydelse för att också 

ERI blev så hög, trots att exempelvis de påståenden som rörde anställningstrygghet endast i liten 

utsträckning upplevdes som negativa. Anmärkningsvärt är att av de respondenter som uppgav en 

måttlig grad av ERI tänkte hela 68% sällan eller aldrig på att lämna sin arbetsplats. Som 
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nämndes ovan är sjuksköterskors arbetsförhållanden ofta omnämnda i samhällsdebatten som 

påfrestande, vilket eventuellt kan bidra till att många sjuksköterskor helt enkelt inte förväntar sig 

något annat och därför accepterar situationen.  

 

Betydelse för arbetsliv och hälsa 

Studien var liten och begränsad till endast ett verksamhetsområde på ett sjukhus. Inte desto 

mindre visade den att en stor majoritet av respondenterna upplevde en hög grad av ERI på sin 

arbetsplats och att detta hade ett signifikant samband med att ofta tänka på att lämna sin 

arbetsplats. Resultaten kan användas i arbetet med sjuksköterskornas arbetsmiljö och kan öka 

förståelsen för sambanden mellan delar i denna och den höga sjuksköterskeomsättningen inom 

verksamhetsområdet. För att behålla sjuksköterskor i yrket och på arbetsplatserna behöver 

arbetsgivarna i framtiden fokusera på att åtgärda faktorer som idag orsakar en hög ERI hos deras 

medarbetare.  

 

Framtida forskning 

En fråga som skulle vara intressant att få svar på skulle vara vad som skulle kunna få 

ansträngning och belöning i balans hos sjuksköterskorna. Med en kvalitativ ansats kunde mer 

djupgående frågor ställas för att försöka reda ut vad sjuksköterskorna själva skulle vilja ha på sin 

arbetsplats för att minska ansträngningen, eller i tillräcklig utsträckning öka belöningen. Jag 

skulle även gärna se en interventionsstudie där insatser görs för att förbättra sjuksköterskornas 

arbetsmiljö utifrån målsättningen att minska graden av ansträngning.  

 

Metoddiskussion 

Siegrists ERI-modell är validerad, kontrollerad och välanvänd inom forskning på sjukhusmiljö. 

Valet att endast använda ERI-delen och inte ”overcomittment” grundades på att ERI-delen visat 

mer konsekventa resultat. Kortversionen av ERI-modellen är framtagen för att förenkla studier 

av ansträngning och belöning i stora populationer. Denna studie var dock liten, men valet av den 

kortare versionen grundades på att respondenterna förväntades svara på enkäten under sin 

arbetstid och därför behövde tidsåtgången beaktas. Den begränsade studiepopulationen, både 

med avseende på storlek och arbetsgivare, möjliggjorde ett kort steg mellan studien och en 

presentation av resultaten på de berörda avdelningarna. De kvantitativa statistiska analyser som 
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genomfördes visade på en del signifikanta samband med många likheter med större studier. Dock 

bör nog resultaten inte generaliseras till en vidare population än den undersökta. 

 

Angående användningen av två olika statistiska analysmodeller (korstabeller och logistisk 

regressionsanalys) förklaras detta av viljan att undersöka vad de olika metoderna kunde tillföra, 

även om en logistisk regressionsanalys bäst lämpar sig för frågeställningen. I korstabellen var 

chi-två 0,09 och fördelningen av respondenterna i de tre olika grupperna var sned. Valet att ändå 

behålla indelningen av ERI som den var grundades på det naturliga gränsvärdet 1,0 för modellen. 

Signifikansen för den logistiska regressionsanalysen var 0,035 och således statistiskt signifikant. 

Stevens (2012) menar att det behövs minst 15 respondenter per variabel i samhällsforskning, 

vilket skulle motsvara 45 respondenter för de tre variablerna i analysen. De 60 respondenterna i 

studien skulle då motsvara detta krav, men det måste ändå betonas att studien var liten och 

deltagarna få. 

 

Det interna bortfallet i ERI-modellen var koncentrerat till tre av påståendena, vilket skulle kunna 

bero på ouppmärksamhet och tillfälligheter men jag vill ändå diskutera kring vilka påståenden 

det gällde. En respondent hade inte svarat på påståendet om arbete under tidspress. Tre av 

respondenterna hade inte svarat på påståendet om en ökande arbetsbörda under de senaste åren 

och med tanke på hur stor andel av respondenterna som arbetat mindre än ett år kan förklaringen 

tänkas ligga däri. Två respondenter hade inte svarat på påståendet om att hens arbete skulle vara 

hotat, vilket skulle kunna indikera en otydlig formulering av frågan eller en så stor 

anställningstrygghet att frågan känns orimlig. Att tilldela dessa respondenter svar som 

motsvarade medelvärdet för de andra respondenternas svar på samma påstående gjordes 

för att inte gå miste om ERI-förhållandet för de sex respondenterna . De enkäter som ej var 

ifyllda kasserades utan att namnen noterades för att garantera anonymitet och därav finns inte 

några karaktäristika på de som inte svarade. En tanke kan vara att man inte är benägen att svara 

på enkät om arbetsmiljö och avsikt att lämna sin arbetsplats om man exempelvis är helt nöjd 

alternativt redan har sagt upp sig. 
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Slutsatser 

 

• Balansen mellan ansträngning och belöning var långt ifrån optimal bland 

sjuksköterskorna i studien. 

• Den rubbade balansen mellan ansträngning och belöning hade ett samband med tankar på 

att lämna arbetsplatsen. 

• Framtidens sjukvård behöver sjuksköterskor så insatser för att förbättra sjuksköterskors 

arbetsmiljö behövs. Inom de aktuella vårdavdelningarna behöver framför allt arbetet med 

att minska graden av ansträngning prioriteras.  

 

 

Tack till mina tålmodiga och visa handledare Stig Vinberg och Olle Lundberg. Tack också till 

Constanze Leineweber som så generöst delat med sig av sin kunskap om ERI-modellen. 
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Bilaga 1. Informationsbrevet. 
 
Hej! 
 
Jag heter Erika Backman och jobbar som sjuksköterska på MIVA. Du får det här mailet av mig 
för att jag läser en magisterutbildning i Arbetsliv, hälsa och rehabilitering och i min uppsats nu i 
vår vill jag undersöka arbetsförhållanden för sjuksköterskor på avdelning 31, 51 och 52.  
 
Mitt syfte är att med hjälp av en modell se på hur sjuksköterskor på vo Kardiologi upplever sina 
arbetsförhållanden och sin hälsosituation.  
 
Det är en oberoende undersökning, genomförd som en magisteruppsats inom Arbetsliv, hälsa och 
rehabilitering vid Mittuniversitetet. Medverkan är frivillig. För att kunna hålla reda på hur stor 
andel som svarar på enkäten kommer du att få ett kuvert med ditt namn på i avdelningens 
personalrum och där i ligger enkäten. Kuvertet är öppet och efter att du fyllt i enkäten lägger du 
tillbaka den i kuvertet, försluter detta och lägger det i en låda märkt ”Magister, Erika” i 
personalrummet. Då jag tar enkäterna ur kuverten kasseras kuverten direkt och ingen koppling 
mellan din ifyllda enkät och ditt namn kommer att göras.  
 
Återkoppling på resultaten kommer ske till er som deltagare, till facklig representant och till 
avdelningscheferna.  
 
Jag hoppas att du tar dig tid att svara på enkäten, det tar ca 5 minuter, och lägger den i lådan 
innan den 4:e mars, då jag hämtar in lådorna kl 13:00. 
 
Vänliga hälsningar, 
Erika Backman 
Tel 070-2642209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

Bilaga 2. Enkäten. 
 

Arbetsförhållanden 
En undersökning av hur du som sjuksköterska upplever dina arbetsförhållanden. Undersökningen 

utförs som en del av en magisterutbildning i Arbetsliv, hälsa och rehabilitering. 
 
 
Kön (ringa in)   Kvinna / Man 

Heltidsarbete (ringa in)  JA / NEJ 

Ålder    ……år 

Antal år som sjuksköterska  …….år 

Antal år som sjuksköterska på SÖS …….år 

 
 
Har du på allvar tänkt på att lämna din arbetsplats under de senaste 3 månaderna? Kryssa ett 
alternativ. 

 
!   Nej 
 
! Ja, en gång 
 
! Ja, ca en gång i månaden 
 
! Ja, varje vecka 
 

 
Hur skulle du skatta din hälsa idag? Kryssa ett alternativ. 
 

! Mycket god 
 
! God 
 
! Varken god eller dålig 
 
! Dålig 
 
! Mycket dålig 
     
 

Fortsätt till nästa sida! 
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Tycker du att du har tillgång till den kompetensutveckling som du behöver för att utföra ditt 
arbete? Kryssa ett alternativ. 
 

! Ja 
 
! Nej     
 

 
 Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer 

på dig?   
   

   Stämmer 
helt och 
hållet 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
inte 

särskilt bra 

Stämm-
er inte 

alls 
   1 2 3 4 

a.  På grund av den höga 
arbetsbelastningen arbetar jag ofta 
under stor tidspress. 

    

b.  Jag blir ofta avbruten och störd i mitt 
arbete.     

c. Jag har fått allt mer att göra på arbetet 
under de senaste åren.     

d.  Jag får det erkännande av mina 
överordnade som jag förtjänar.     

e.  Möjligheterna till befordran inom mitt 
arbetsområde är små.     

f. Jag upplever för närvarande eller 
förväntar mig en försämring i min 
arbetssituation. 

    

g.  Mitt arbete är hotat.     

h.  Med tanke på den möda jag har lagt ned 
och allt jag har uträttat, så får jag i mitt 
arbete det erkännande som jag förtjänar. 

    

i. Med tanke på den möda jag har lagt ned 
och allt jag har uträttat, är mina 
möjligheter att avancera inom yrkeslivet 
rimliga.  

    

j.  Med tanke på allt jag har uträttat, har jag 
en rimlig lön.     

 
Tack för din medverkan! Lägg det förslutna kuvertet i lådan. 


