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                                         SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att beskriva undersköterskors upplevelser av arbetstillfredsställelse i 
sin arbetsmiljö inom Luleå kommun. Genom ett intervjuförfarande inklusive en skattningsskala 
söktes svar på frågorna: Vilka faktorer i arbetet gör att anställda trivs? Vilka faktorer i arbetet 
gör att anställda inte trivs? Vilka egenskaper kännetecknar arbetet? Tidigare forskning visar att 
det finns flera olika faktorer som påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Studiens 
teoretiska bakgrund utgörs av Herzberg tvåfaktorteori och Hackman och Oldham job 
characteristics model. Resultaten visade att anställda trivdes med kontakten med vårdtagare och 
arbetskamrater men inte med arbetstider och lönen. Vidare visade resultaten att anställda 
uppfattade sig ha ansvar för en stor del av vårdtagarnas välbefinnande och att arbetsuppgifterna 
är betydelsefulla för andra människor. De anställda var inte helt tillfredsställda med upplevelsen 
av variation, självständighet och feedback i arbetsuppgifterna.  
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, undersköterskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to describe assistant nurses experience of job satisfaction in their 
work environment in Luleå municipality. Through interviews and an estimate survey the 
following questions have been considered: Which factors at work do satisfy the employees? 
Which factors at work do not make employees satisfied? What are the characteristics of the 
work? Previous research shows that there are several factors that influence job satisfaction. The 
theoretical background of this study constitutes of Hertzberg’s two-factor theory and Hackman 
and Oldham’s job characteristics model. The results showed that employees were satisfied with 
the contact with the care receivers and their co-workers but not with the working hours and 
their salary. Further results showed that the employees experienced that they had great 
responsibility for the care receivers wellbeing and that their tasks had significance for other 
people. The employees were not entirely satisfied with the skill variety, autonomy and the 
feedback of the tasks.  
 
Keywords: job satisfaction, work environment, assistant nurses.    
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                                               INLEDNING 
 
På många arbetsplatser genomförs mätningar om hur anställda upplever sin arbetsmiljö. 
Avsikten med mätningarna är oftast att identifiera negativa aspekter i arbetsmiljön för att 
därmed avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga att förbättra. Då den fysiska arbetsmiljön har 
förbättrats avsevärt tycks den psykosociala miljön som innefattar interaktionen mellan 
människan och dess psykosociala omgivning nu få allt mer uppmärksamhet. 
Arbetstillfredsställelse är nära förknippat med trivsel eller arbetsglädje och definieras i termer av  
om den anställde gillar eller inte gillar olika aspekter av sina arbetsförhållanden (Lindell, 1982).   
 
Vad är arbetstillfredsställelse? 

För studien är det av central betydelse att definiera begreppet arbetstillfredsställelse. Begreppet 
är flertydigt och i vissa fall svårt att avgränsa. Paul Spector (1996) definierar 
arbetstillfredställelsen enligt följande: 
 

“Job satisfaction is an attitudinal variable that reflects how people feel about their 
jobs overall as well as various aspects of them. In simple terms job satisfaction is the 
extent to which people like their jobs; job dissatisfaction is the extent to which they 
dislike them.” (s. 214) 
 

Beskrivningen ovan anger att arbetstillfredsställelse är en attitydvariabel samt att det finns två 
olika metoder att studera arbetstillfredsställelse. Det ena är helhetssynen där 
arbetstillfredsställelsen betraktas som en allmän uppfattning om arbetet och det andra 
perspektivet har fokus på olika delar eller aspekter av arbetet. Spector (1996) anser att det 
senare erbjuder en nyanserad beskrivning av arbetstillfredsställelsen. Anställda kanske är 
otillfredsställda med lön och förmåner men samtidigt mycket tillfredställda med arbetet i övrigt. 
Vanligt för anställda är att de upplever olika grad av arbetstillfredsställelse med olika delar av 
arbetet.  
 
Varför undersöka arbetstillfredsställelse? 

Det antas ofta att arbetstillfredsställelse leder till högre produktivitet men detta är inte riktigt i 
överensstämmelse med tidigare forskningsresultat (Spector, 1997). Inga eller låga 
korrelationssamband mellan variablerna har kunnat påvisas. Motsatt orsakssamband kan finnas 
där individer som är motiverade arbetar mer och därför presterar bättre vilket i sin tur leder till 
bättre trivsel. Många studier (Spector, 1997) har även försökt påvisa samband mellan 
arbetstillfredsställelse och frånvaro. Det har antagits att anställda som inte trivs med sitt arbete 
förmodligen undviker att komma till arbetet vilket dock har varit svårt att styrka. Resultaten 
har visat på motstridiga resultat vilket kan bero på att begreppet frånvaro är komplext och 
innefattar en mängd orsaksförklaringar. Även samband mellan arbetstillfredsställelse och 
personalomsättning har undersökts och resultaten har varit ganska entydiga på att det finns ett 
orsakssamband, det vill säga att otillfredsställelse leder till högre personalomsättning. Sambandet 
verkar vara starkare ju lägre arbetslöshet som råder vilket förklaras med att anställda som är 
otillfredsställda säger upp sig i högre grad när det finns andra arbeten att tillgå. 
Arbetstillfredsställelsen påverkar även den anställdes psykologiska välmående. Forskare har 
rapporterat (Spector, 1997) signifikanta samband mellan låg arbetstillfredsställelse och fysiska 
eller psykosomatiska symtom som huvudvärk och magbesvär samt tillstånd som oro och 
depression.     
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Vad påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse? 

Påverkansfaktorer för arbetstillfredsställelse är, enligt Spector (1996), arbetsomgivningen och 
faktorer förbundna med arbetsuppgifterna. Även individuella faktorer inverkar såsom 
personlighet och tidigare erfarenhet. Ett fåtal studier (Spector, 1997) har påvisat samband 
mellan ålder och arbetstillfredsställelse där äldre anställda tycks vara mer nöjda med sitt arbete 
än yngre. Även kulturella och könsmässiga skillnader har påvisats (Spector, 1997). Förutom 
detta kan både omgivning och individ samverka för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Även 
om personlighet gör att somliga blir mer tillfredsställda så inverkar även arbetsuppgifterna 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare perspektiv är interaktionen mellan 
individen och arbetsuppgifterna. Utgångspunkten är att ju mer arbetskraven överensstämmer 
med individens egenskaper desto mer tillfredsställelse upplever den anställde. En dylik 
infallsvinkel ger bland annat Hackman och Oldham (1980) i sin teori som förklaras närmare 
längre fram.   
 
Överensstämmelsen mellan individen och arbetet har visat sig vara en viktig aspekt för 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Vissa forskare (Spector, 1997) hävdar att rolloklarhet och 
rollkonflikter inom organisationen också har ett samband med arbetstillfredsställelse även om 
beläggen än så länge verkar vara svaga. Konflikt mellan arbete och familj har påvisats korrelera 
signifikant med arbetstillfredsställelse, det vill säga anställda som erfar högre grad av konflikt 
upplever arbetstillfredsställelse i mindre grad. Sambandet mellan lön och arbetstillfredsställelse 
har visat sig vara överraskande svagt. Spector (1997) anser därför att lönen i sig inte påverkar 
arbetstillfredsställelsen i någon betydande utsträckning.   
 
Enligt Theandersson (2000) är forskarna inte överens om vilka aspekter som förefaller mest 
betydelsefulla för arbetstillfredsställelse då olika teorier betonar olika faktorer. Dessutom 
tenderar arbetstillfredsställelsen variera mellan olika individer. Forskarna (Theandersson, 2000) 
är dock relativt överens om att det är flera olika faktorer i arbetssituationen som påverkar 
arbetstillfredsställelsen. Istället för att tala om ett kausalt samband mellan arbetssituation och 
arbetstillfredsställelse föreslås ett ömsesidigt samband då den anställde oftast själv i viss grad 
”konstruerar” arbetstillfredsställelse. Höög (1985) hävdar att arbetstillfredsställelse är individens 
helhetsintryck av arbetsmiljön. Således menar Furåker (2002) behöver inte den enskilda 
individens upplevelser spegla den objektiva verkligheten i arbetsmiljön. Lindell (1982) förklarar 
att medan den fysiska arbetsmiljön som regel kan beskrivas på ett objektivt sätt så är den 
psykiska miljön oftast svårare att återge då den utgår från den anställdes subjektiva upplevelser. 
 
Tidigare forskning om arbetstillfredsställelse 

Forskningen om arbetstillfredsställelse har skett under en längre tid. Från att inledningsvis ha 
haft fokus på den fysiska arbetsmiljön riktades uppmärksamheten allt mer mot de sociala 
aspekterna i arbetslivet för att sedermera fokusera på andra faktorer som innefattar att arbetet i 
sig ska upplevas som meningsfullt och stimulerande och att individen har inflytande och 
kontroll över arbetsuppgifterna (Höög, 1985). 
 
Forskningen inom området måste förstås i ljuset av samhällsutvecklingen. Framträdande 
undersökningar har också påskyndat utvecklingen (Rubenowitz, 2004). En av dessa studier var 
Hawthorne – undersökningarna (1924) refererad av Rubenowitz (2004) där forskarna genom 
att förändra yttre faktorer i arbetsmiljön hoppades kunna uppvisa förhållanden som var 
betydelsefulla för ökad verksamhetsproduktion. Forskarnas intresse för de anställdas 
arbetssituation ledde till att sammanhållningen inom arbetsgrupperna stärktes på arbetsplatsen 
och anställdas behov av uppskattning och social status uppmärksammades. Anställdas behov av 
social gemenskap visade sig vara viktigare för trivsel och produktion än den ekonomiska 
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förtjänsten. Slutsatserna ledde till att intresset för Human Relations betydelse stärktes, dvs. 
behovet av mänskliga relationer. Dessutom är det inte enbart den psykosociala miljön som är 
viktig för arbetstillfredsställelsen utan även inflytandet över den egna arbetssituationen och 
upplevelsen av meningsfullhet. Alienation eller bristfälligt arbetsengagemang kan leda till 
vantrivsel där arbetet endast blir ett redskap för att upprätthålla konsumtionen på fritiden.  
 
Enligt tidigare forskning (Jönsson, 2005) om arbetstillfredsställelse uppger vanligtvis 
övervägande delen av anställda, ca 70-80 %, att de trivs med sitt arbete. Det kan finnas flera 
orsaker till detta. En möjlig förklaring kan vara att individer som uppger sig vara otillfredsställda 
med arbetet har svårt att förklara varför de ändå är kvar i organisationen och därför besvarar 
frågan mer positivt. Individer söker efter konformitet mellan tankar och handlingar och 
försöker undvika kognitiv dissonans. Utöver att enskilda individer kan tolka sin verklighet på 
olika sätt kan de även ge arbetstillfredsställelsen skilda innebörder menar Månsson (2006). Hon 
tror också att anställda kan ha anpassat sitt liv så att det råder överensstämmelse mellan arbetet 
och livet i övrigt. Dessutom kan svårigheten med att byta arbete och den osäkra förtjänsten 
överväga så att anställda inte gärna vill erkänna att de inte trivs i sitt arbete. Theandersson 
(2000) föreslår att resultaten kan tyda på att de anställda har anpassat sina anspråk på arbetet till 
att vara mer realistiska. 
 
Enligt Månsson (2006) använder de ca 20 % som är missnöjda en annan strategi eller ett annat 
förhållningssätt än de tillfredsställda. Istället för att hitta handlingsstrategier för att hantera 
svårigheter som de upplever använder de strategin att vänta och hoppas på bättre tider. De 
missnöjda upplever även att det saknas balans mellan vad de ger och vad de får ut av arbetet. 
Förväntningar som upplevs i arbetet kan också vålla missnöje då de inte uppfylls som önskat. 
Även situationer där det saknas förutsättningar att använda kompetensen eller där kompetensen 
inte bekräftas i förväntad omfattning tycks förklara en del av missnöjet. 
 
Luleå kommun 
Luleå kommun genomförde hösten 2005 en enkätundersökning bland sina medarbetare vars 
syfte var att få en aktuell beskrivning av personalens upplevelser av sin arbetssituation, 
arbetsmiljö och hälsa. Resultaten ligger till grund för vidare satsningar och handlingsplaner på 
verksamhets- och arbetsplatsnivå. Medarbetarenkäten, som besvarades av 956 
undersköterskor/vårdbiträden, bestod av 56 frågor om arbetssituationen och ungefär 14 frågor 
berörde olika aspekter av arbetstillfredsställelse. Svarsfrekvensen bland månadsanställda 
undersköterskor/vårdbiträden inom enheten särskilt boende var 62 % (Luleå kommun, 2005).  
 
Ca 79 % av de tillfrågade tyckte att de i varierande grad hade möjlighet att påverka utförandet 
av arbetet. Ca 46 % ansåg arbetet vara ganska intressant och stimulerande. Ungefär hälften, 45 
%, uppfattade arbetet som både enformigt och omväxlande. Av svaren framgår också att 51 % 
tyckte om sina arbetsuppgifter ganska mycket samt att ingen av de tillfrågade uppgav att de inte 
alls tyckte om sina arbetsuppgifter. Hälften upplevde att de var ganska mycket intresserade av 
arbetets resultat. När det gäller behovet av kompetensutveckling menade 62 % att de i 
varierande grad fick möjlighet till fortbildning. Ca 71 % av personalen ansåg att de i varierande 
grad hade möjlighet att använda sin kompetens i arbetet. 
 
Omkring hälften, 48 %, uppgav att de var ganska nöjda med förläggningen av arbetstiden. Ca 
66 % ansåg att lönen var tillfredsställande i mindre grad och endast 1 % att den var 
tillfredsställande i hög grad. Ca 52 % av personalen uppgav sig trivas i hög grad med sina 
arbetskamrater medan ingen ansåg sig trivas i mindre grad. Av svaren framgick också att 41 % 
upplevde kontakten med närmaste chef ganska tillfredsställande samt ungefär lika många 
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uppfattade sig vara ganska nöjd med responsen för sina arbetsinsatser från sin närmaste chef. 
Hälften uppgav sig vara ganska nöjd med informationen gällande det egna arbetet.  
 

Arbetet som undersköterska 

Arbetsuppgifterna som undersköterska på ett äldreboende kan innefatta många olika praktiska 
uppgifter som matservering, beställning, bäddning, städning, sårvård, medicinutdelning och 
andra liknande göromål. Arbetet består inte enbart av fysiska uppgifter utan också av 
”kvalitativa dimensioner” (Franssén, 1997) där vårdtagarens psykiska och sociala behov 
tillfredsställs genom ett ”emotionellt bemötande”. Det kan innebära att det finns någon nära till 
hands som lyssnar, ger tröst och visar omtanke. Dessa uppgifter har ingen framträdande plats i 
den medicinska föreställningsvärlden då de oftast inte är direkt synliga utan är dolda och 
betraktas som kvinnoarbete med lågt socialt anseende. Under sin vistelse bland vårdpersonal 
iakttog Franssén (1997) en vilja från vårdgivarnas sida att oftare få ta del av medicinska och 
sjukvårdande uppgifter vilket hon tolkade som en ambition att förstärka den egna yrkesrollen. 
Den vetenskapligt baserade medicinska kunskapen värderas högre och belönas bättre i vårt 
samhälle än kunskap förvärvad genom erfarenhet och omvårdnad. Motsvarande uppger 
Gardell, Gustafsson, Brandt, Tillström och Torbiörn (1979) då de menar att de omvårdande 
arbetsuppgifterna uppfattas som en självklar resurs i arbetet men erkänns inte lika självklart i 
form av ekonomiska och statusmässiga belöningar. Waerness (1983) delar in omsorgsarbetet i 
tre kategorier beroende på vad arbetet är orienterat mot. Akutvården är exempel på 
resultatorienterad omsorg medan handikappomsorg har anknytning till att upprätthålla vissa 
funktioner. Omsorgen inom äldrevården kallas däremot gärna för den ”resultatlösa omsorgen” 
där arbetet till skillnad från övrig omsorg präglas av nedgång i funktioner hos vårdtagarna vilket 
bidrar till att hjälpbehovet snarare ökar än minskar.  
 
Det är emellertid undersköterskan som står vårdtagaren närmast och det är denna närhet och 
relation som utgör det centrala i arbetet. Enligt Alsterdal (2002) kan arbetet upplevas som 
upprepande genom att omvårdnadsuppgifterna återkommer dag efter dag. En liknande 
beskrivning ger Franssén (1997) i sina deltagarobservationer vid ett sjukhem. Efter en tid 
förstod hon inte hur personalen orkade upprepa samma ensidiga rutiner varje dag. 
Socialstyrelsen (2003) uppger i sin utredning att en väsentlig orsak till otillfredsställelse bland 
vårdpersonal var arbetsuppgifterna som ofta upplevdes enformiga utan möjlighet att kunna 
använda den formella kompetensen fullt ut.  
 
Responsen från vårdtagaren har en viktig funktion för återspegling av arbetets resultat. Arbetet 
inom äldreomsorgen leder som tidigare nämndes sällan till förbättringar i vårdtagarnas 
allmäntillstånd. Enligt Franssén (1997) fanns det hos vårdpersonalen en stark koppling mellan 
vårdtagarnas välmående och personalens upplevelser av arbetstillfredsställelse. Uppskattningen 
från både vårdtagare och anhöriga i form av tacksamhet eller erkänsla stärkte 
arbetstillfredsställelsen. Ingvad (2003) menar att erkännandet och uppskattningen från 
vårdtagarna bidrar till att arbetet upplevs som meningsfullt samtidigt som vårdgivarens egen 
värdering av sig själv och sitt arbete blir positivt. Det är oftast den här delen av arbetet som 
värderas mest av vårdpersonalen. Det upplevs som tillfredsställande att kunna stödja och vara 
nära någon. Samtidigt kan dock denna relation ge upphov till stor emotionell påfrestning. 
Franssén (1997) anser att kvinnor inom vård och omsorg ofta utsätts för motstridiga 
förväntningar mellan olika krav från den egna familjen, arbetskamrater, organisationen och 
vårdtagare respektive anhöriga vilket kan skapa osäkerhet och spänningar om vem som ska 
prioriteras. När kraven från de olika grupperna kommer i konflikt med varandra innebär det en 
lojalitetskonflikt för kvinnorna. 
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En försvårande omständighet för vårdarbetet är oftast de otydliga målen inom organisationen 
menar Jönsson, Tranqvist och Petersson (2003). Om den anställde är osäker på hur målen ska 
uppnås eller vilken roll hon skall ha i verksamheten kan detta mynna ut i minskad 
arbetstillfredsställelse. Målen för verksamheten upplevs i allmänhet som vaga och oklara vilket 
medför att de i praktisk handling måste tydas och konkretiseras av de enskilda medarbetarna. 
För anställda medför detta att de inte riktigt vet när måluppfyllelsen är uppnådd när det inte 
finns klara mått på en bra prestation. Detta kan vara anledningen till att anställda blir beroende 
av feedback från sina vårdtagare. Enligt Ingvad (2003) består arbetet ofta av diffusa mål- och 
ansvarsbeskrivningar. En ytterligare utmärkande egenskap i vårdarbetet är enligt Gardell et al. 
(1979) att arbetsuppläggningen inte tar i beaktande arbetets särdrag. Arbetet med människor 
kan sällan detaljstyras och förutsägas då det handlar om människor med varierande behov och 
hälsoproblematik som även förändras med tiden. Oftast är arbetet organiserat efter 
effektivitetstänkande som inte alls ger utrymme för det oförutsedda. Förhållandena skapar en 
form av stress som kallas för en ”beredskapskänsla” där personalen hela tiden försöker arbeta 
undan för att ha beredskap om något oförutsett inträffar.  
 
I mötet med vårdtagarna kommer vårdgivarna ofta i kontakt med de anhöriga. Hur detta möte 
kommer att utvecklas beror helt och hållet, enligt Bergh (1996), på olika roller och relationer 
som inblandade parter uppbär. Han vill betona att det är två helt skilda saker att ha ett yrke för 
att hjälpa vårdtagaren jämfört med att ha stått nära den hjälpbehövande under en större del av 
livet. Den här åtskillnaden leder till att de olika parterna kan ha olika åsikter om vad som är bra 
och inte bra för vårdtagaren. Waerness (1983) menar att det handlar om två skilda handlingar 
”att ha omsorg om andra” och ”att ha omsorg om varandra.” Det senare syftar på att den 
enskilda parten kan skifta som givare och mottagare. Samtidigt som anhöriga känner till mycket 
om den gamles livshistoria och har mycket individuella kunskaper om vad som är och har varit 
bra, har vårdgivarna i sin tur, som med tiden har lärt känna den gamle, mycket kunskap om 
dennes aktuella livssituation. Bergh (1996) menar att vårdpersonalen till och med känner till 
aspekter som anhöriga inte känner till då de dagligen står i kontakt med den gamla.  
 
Dessutom kan olika ideologier ställa till problem i samspelet mellan anhöriga och vårdgivare. 
Eftersom vårdpersonalen utifrån sina yrkeskunskaper vill hjälpa vårdtagaren att bevara eller 
rehabilitera kroppsfunktioner och därför ibland passivt ser på när vårdtagaren anstränger sig till 
det yttersta med enkla praktiska uppgifter kan denna arbetsmetod verka egendomlig för 
anhöriga som själva kanske gärna vill stödja den hjälpbehövande på alla sätt. Således menar 
Bergh (1996) kan vårdpersonalen inte förväntas inträda i rollen som nära anhörig samtidigt som 
de anhöriga heller inte kan fordras handla enligt en professionell yrkesroll.  
 
Arbetsuppgifterna utförs och fördelas i samarbete med arbetsgruppens medlemmar. Franssén 
fann (1997) gemenskapen med arbetskamraterna som en viktig källa för arbetstillfredsställelse 
hos vårdpersonalen eftersom det var hos arbetskamraterna personalen oftast fick stöd och 
uppskattning. För flera anställda var det en orsak till att de inte sökte sig ett annat arbete. Detta 
menar Franssén (1997) beror på att anställda inom lågstatusyrken ersätter bristen på bekräftelse 
från organisationen med uppskattning från arbetskamraterna. Anställda som inte får erkännande 
för sina arbetsinsatser får en ”försvagad yrkesidentitet” och för att stärka sin identitet förstärker 
personalen relationerna med arbetskamraterna. Olika egenskaper i arbetsuppgifterna kan också 
påverka arbetsgruppens betydelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Westlander (1976) menar 
att för anställda med rutinbetonade arbetsuppgifter blir gemenskapen med arbetskamraterna 
oftast ”räddningen” som minskar enformigheten.  
 
Vidare anser Franssén (1997) att omsorgsarbetet karakteriserades av ett högt kollektivt 
självbestämmande med låg individuell frihet. Friheten inskränks till att gälla arbetstakt och 
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ordningsföljd mellan olika aktiviteter. Trots detta upplevde personalen frihet i sitt arbete vilket 
uppfattades av personalen som frihet från kontroll och styrning av det dagliga arbetet. Enligt 
Viklund (1981) kan denna frihet som vårdpersonalen upplever i sitt arbete vara en risk i form 
av att den egna yrkesrollen blir oklar och diffus. Det blir svårt att veta hur långt ansvaret i den 
egna yrkesrollen sträcker sig och när man har gjort tillräckligt. 
 
Franssén (1997) refererar Szebehely (1995) när hon beskriver hur vårdpersonalens 
arbetsgrupper har ett bra inflytande över arbetet men inflytandet i arbetet är begränsat. Inom 
arbetsgruppen kan de tillsammans avgöra hur, när och vem som ska göra vad medan däremot 
den enskildes inflytande i själva arbetet förefaller reducerad vilket begränsas av gruppens egna 
normsystem (Gustafsson, Carlson & Henriksson, 1991). Handlingsmönstret i normsystemet 
karakteriserades ofta, enligt Franssén (1997), av bland annat markeringar av att uppfattningar 
som var emot arbetsgruppens regler inte accepterades. Ogillandet från gruppen antogs få 
avvikaren att anpassa sig till reglerna för att inte bli utestängd från gemenskapen. Risken för 
kritik från arbetskamraterna var mycket större än från exempelvis vårdtagare och anhöriga. 
Bland annat fanns det outsagda krav i arbetsgruppen att de mest synliga uppgifterna och 
umgänget med arbetskamraterna skulle prioriteras framför de ”kvalitativa” aspekterna av 
arbetet. Vårdpersonalens handlande styrdes av ett gemensamt handlingssätt där alla 
hjälpbehövande skulle få lika mycket hjälp på likartat sätt. Den inre kontrollen inom gruppen 
hindrade personalen från att omvandla det egna omdömet till praktiskt handlande. Motsvarande 
beskriver Ingvad (2003) då han menar att det är arbetsgruppen som i vissa fall avgör vad som 
ska betonas i arbetet antingen omsorgsuppgifterna eller den individuella relationen till 
vårdtagaren. Gardell et al. (1979) förvånas dock inte över att vårdpersonalen ofta vill hålla 
kontakten med vårdtagarna mer ytlig och istället prioritera kontakten till arbetskamraterna. De 
anser att arbetet innehåller för mycket ”av det goda”, det vill säga även om kontakten med 
vårdtagaren är ett uppskattat inslag i arbetet kan det bli för mycket av den goda kontakten och 
personalen måste söka sig ett slags ”psykologiskt andrum” för att vila från vårdtagarnas 
kontaktbehov.  
 
Omsorgsarbetet är ett av Sveriges största kvinnoyrken men samtidigt också ett av de lägst 
betalda. Den låga lönen inom omsorgsarbetet är en del av lågstatusprofilen. En viktig 
förutsättning för en god omvårdnad är en adekvat lön menar Astvik (2002). När vårdgivarna 
märker att arbetet inte anses så viktigt av arbetsgivare och andra ansvariga överförs 
nedvärderingen till kontakten med vårdtagarna. Det väsentliga blir att de praktiska 
arbetsuppgifterna utförs medan vårdtagarnas personliga behov blir mindre viktiga. Om 
vårdgivarnas behov av bekräftelse inte uppfylls är risken stor att syftet med arbetet glöms bort. 
Organisationen bestående av arbetsledning och politiker spelar en viktig roll för vårdgivarnas 
värdering av sitt arbete och inte så sällan bedöms arbetet okvalificerat med låga utbildningskrav 
(Ingvad, 2003). Socialstyrelsen (2003) delger i sin utredning att den mest frekventa orsaken till 
att vårdpersonal valde att avsluta sin anställning var lönen. Om lönen är låg kan inte heller 
statusen höjas och för att höja statusen borde det ställas krav på utbildning innan någon anställs 
påpekar utredarna.  
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                                           TEORETISK REFERENSRAM 
 
Herzbergs tvåfaktorteori 

För att förstå arbetstillfredsställelsens innebörd har ett antal teorier utvecklats för att klarlägga 
vilka aspekter i arbetet som är av betydelse för de anställda. Herzberg, Mausner och Snyderman 
(1993) utgår från att det är olika förhållanden som leder till arbetstillfredsställelse och 
otillfredsställelse. De fann att otillfredsställelse orsakas av de s.k. hygienfaktorerna, dvs. 
förhållanden som antas finnas utanför själva arbetsuppgifterna medan faktorer inom arbetet, 
motivationsfaktorer, förväntas motivera de anställda och främja arbetstillfredsställelse. Till 
hygienfaktorerna räknas organisation och politik, arbetsledning, mellanmänskliga relationer, 
arbetsmiljö, säkerhet, lön och status. Motivationsfaktorerna innefattar förhållanden som 
erkännande, prestationer, ansvar, befordran, arbetet i sig och utveckling. 
 
 

 Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
Finns Trivsel Icke vantrivsel 
Finns ej Icke trivsel Vantrivsel 

 
            Figur1. Resultaten enligt tvåfaktorteorin. (efter Abrahamsson & Andersen, 2005).  
 
 
Som Figur 1 visar leder motivationsfaktorer till trivsel medan frånvaron av dessa kan leda till 
utebliven trivsel men inte till vantrivsel. Hygienfaktorer i sin tur leder till vantrivsel och som 
bäst kan de åstadkomma att vantrivsel upphör men inte trivsel. Teorin antyder att den anställde 
samtidigt kan vara både tillfredsställd och otillfredsställd eftersom dessa två begrepp indikerar 
två olika förhållanden.  
 
Herzberg et al. (1993) konstaterar också att de motivationsfaktorer som leder till 
arbetstillfredsställelse vanligen är relaterade till arbetsuppgifterna snarare än till yttre faktorer i 
arbetsmiljön. Det är oftast personlig utveckling och självförverkligande som är inblandade vid 
positiva upplevelser av arbetet. Prestation, erkännande och ansvar verkar vara de mest frekventa 
faktorerna förbundna med ökad arbetstillfredsställelse.  
 
Hygienfaktorerna är nära knutna till sociala och fysiska förhållanden i arbetet, däribland status, 
trygghet i anställningen och organisatoriska villkor. Arbetsmiljön innefattar fysiska förhållanden 
men även andra aspekter i miljön. Lönen har enligt Herzberg et al. (1993) starkare inverkan 
som hygienfaktor snarare än som motivationsfaktor samt att de mellanmänskliga relationerna 
och kompetensen hos arbetsledningen har inverkan på otillfredsställelsen.    
 
Herzbergs tvåfaktorteori (1993) ger en ganska övertygande och okomplicerad bild av hur 
förändringar i arbetet påverkar de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse och har 
bidragit till att fokusera på viktiga faktorer inom arbetslivet (Spector, 1996). Vissa resultat 
indikerar ändå att uppdelningen mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer har skett av 
metodologiska orsaker samt att vissa av faktorerna samtidigt kan vara både hygien- och 
motivationsfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
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Hackman och Oldhams “job characteristics model”. 

Arbetsberikning och arbetsbreddning har under längre tid varit centrala begrepp inom 
arbetsvetenskapen medan egenskaper hos arbetsuppgifterna och enskilda anställda senare har 
innefattats. Hackman och Oldhams (1980) ”job characteristics model” som är avsedd att 
analysera och utforma arbetet med hänsyn till arbetstillfredsställelse och motivation hos anställda 
är ett exempel på detta.  
 
 
ARBETETS EGENSKAPER   PSYKOLOGISKA TILLSTÅND            RESULTAT                       
 
 
 
 
 Uppgiftsvariation 
                                                                                                                                                     
 
 Uppgiftsidentifikation                      Upplevd meningsfullhet                                           
 
 
 Uppgiftens betydelse                                                                                                                                 
                                                                                                            Arbetstillfreds-                              
                                                                                                            ställelse 
 
                                                                                                                                                      
 Självständighet                               Upplevt ansvar för resultat                             
 
 
 Feedback                                       Kunskaper om resultat 
 
 
 
 
Figur 2. Hackman och Oldhams (1980) job characteristics model. 
 
 
I Hackman och Oldhams modell (1980) antas att egenskaper i arbetet främjar vissa psykologiska 
tillstånd hos de anställda (Figur 2). Om anställda upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla, 
känner ett personligt ansvar för arbetsresultaten och har kunskap om resultaten kommer detta 
att leda till högre arbetstillfredsställelse, bättre prestationer och ökad motivation. Individuella 
skillnader hos enskilda anställda kan antingen förstärka eller försvaga effekterna av 
arbetsegenskaperna. Hackman och Oldham (1980) preciserade vissa egenskaper hos 
arbetsuppgifterna som enligt modellen skulle gynna de psykologiska tillstånden. För att uppleva 
arbetet meningsfullt fordras enligt modellen följande egenskaper i ett arbete:    
 

Uppgiftsvariation – syftar till om anställda kan använda varierande förmågor och 
färdigheter i sitt arbete. När arbetsuppgifterna kräver att anställda utnyttjar sina 
kunskaper fullt ut upplever de uppgiften ofta mer meningsfull. Ju fler förmågor 
som används desto mer meningsfullt upplevs arbetet. Även om ett arbete i sig inte 
är betydelsefullt eller viktigt kan det upplevas meningsfullt om uppgifterna kräver 
varierande färdigheter.  

 
Uppgiftsidentifikation – avser om arbetsuppgiften kan identifieras som en helhet. 
Individer upplever arbetet som mer meningsfullt om de är ansvariga för en enhetlig 
produkt istället för en del av den slutliga produkten. Detsamma gäller exempelvis 
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för socialarbetare inom offentlig förvaltning. När denne ansvarar för samtliga 
uppgifter som rör klientens behov och problem istället för enbart förslagsvis 
inkomstrelaterade arbetsuppgifter upplevs arbetet mer meningsfullt. 
 
Uppgiftens betydelse – syftar till om arbetsuppgifterna har väsentlig/verklig betydelse 
för andra människors fysiska och psykiska välmående. Upplevelsen av 
meningsfullhet ökar om anställda vet att arbetsuppgifterna påverkar en annan 
människas hälsa eller trygghet antingen det handlar om individer i organisationen 
eller omgivningen i övrigt. 

 
Dessa tre beskrivna egenskaper i arbetet bidrar till upplevelsen av meningsfullhet. Även om en 
eller två av egenskaperna i ett arbete är mindre framträdande kan individen trots detta uppleva 
arbetet meningsfullt. Egenskaper i arbetet som främjar upplevelserna av personligt ansvar för 
arbetets resultat anses vara: 
 

Självständighet – syftar till om arbetet ger möjlighet att självständigt kunna planera 
och besluta om sitt arbete. När arbetet ger förutsättningar för självständighet 
upplevs resultaten av individerna som mer beroende av egna ansträngningar och 
beslut snarare än av instruktioner från arbetsledning. Då självständigheten ökar har 
individerna enligt Hackman och Oldham (1980) en benägenhet att uppleva mer 
personligt ansvar för framgång och misslyckanden.  
 
Feedback – syftar till kunskapen som individen får av arbetets resultat. 
Utgångspunkten ligger här på feedback som erhålls direkt från arbetsuppgifterna. 
Även om feedback från omgivningen också kan leda till ökade kunskaper om 
arbetsresultaten är det väsentliga feedback från själva arbetet.  

 
Hackman och Oldham (1980) understryker att egenskaperna i arbetet inte orsakar inre 
motivation och arbetstillfredsställelse utan istället skapar förhållanden där individer som matchar 
arbetskraven troligen upplever de önskvärda tillstånden. En del individer har bättre 
förutsättningar att nyttja möjligheterna i utvidgade arbeten. Egenskaper hos enskilda anställda 
påverkar utfallet av modellen och är ytterst viktigt att ta i beaktande vid utformning av 
arbetssituationen. Det är i synnerhet tre faktorer som modifierar sambandet mellan 
arbetsegenskaperna och resultaten i arbetet. Dessa kan tillsammans eller var för sig förändra 
effekterna: 
 

Otillräckliga kunskaper och färdigheter – Anställda som inte har tillräckliga kunskaper 
och färdigheter för ett arbete kommer inte att uppleva positiva känslor av sina 
arbetsprestationer. De kan inte prestera tillfredsställande och kommer därför att 
känna sig frustrerade eftersom det förväntas att de ska prestera bra men de kan inte 
leva upp till dessa förväntningar (Hackman & Oldham, 1980).  
 
Svagt behov av utveckling – En ytterligare variabel som inverkar på 
arbetstillfredsställelsen är behovet av utveckling. De psykologiska behoven är 
avgörande för hur individen svarar på ett arbetsutvidgat arbete. Individer som har 
ett svagt behov av personlig prestation och självförverkligande kommer att reagera 
mindre positivt på komplexa arbeten. De är mindre angelägna att ta tillvara 
möjligheterna för personlig prestation och uppmärksammar eller värderar inte de 
möjligheter som ett arbetsutvidgat arbete erbjuder.  
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Otillfredsställelse med arbetsomgivningen – Omgivningen utanför arbetet har väsentlig 
betydelse för hur anställda utnyttjar möjligheterna i ett arbetsutvidgat arbete. 
Anställd som är ytterst otillfredsställd med lönen, arbetsledningen, arbetskamraterna 
eller känner sig otrygg i sin anställning kommer sannolikt inte att värdesätta ett 
komplext arbete då hanteringen av de otillfredsställda aspekterna i omgivningen 
fordrar en stor del av individens resurser.  

 
Hackman och Oldhams (1980) modell inriktar sig på arbeten som utförs mer eller mindre 
självständigt av enskilda individer och ger därför lite vägledning i hur arbetet bör utformas för 
arbetsgrupper. De flesta studier (Spector, 1997) uppvisar samband mellan egenskaperna i 
arbetet och arbetstillfredsställelse men det har inte kunnat fastställas om sambandet är ett 
orsakssamband. Det är möjligt att resultaten bevisar det motsatta, det vill säga att 
arbetstillfredsställelse påverkar hur människor upplever de olika arbetsegenskaperna (Spector, 
1997). Trots att modellen inte är oproblematisk är den en väl använd och utbredd metod inom 
forskningen om arbetstillfredsställelse. Hackman och Oldham (1980) menar att modellen bör 
anses som vägledning för framtida forskning och som ett hjälpmedel att förändra 
arbetssituationen istället för en korrekt och fullständig beskrivning av arbetsförhållanden.      
 
                              SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
För att säkerställa framtidens rekryteringsbehov inom äldreomsorgen vill kommunen göra 
arbetsmiljön mer trivsam och attraktiv vilket aktualiserar behovet av ytterligare kunskap om 
arbetstillfredsställelsen bland undersköterskor/vårdbiträden. Syftet med undersökningen är att 
beskriva undersköterskors upplevelser av arbetstillfredsställelse i sin arbetsmiljö inom Luleå 
kommun. Frågeställningar som kommer att besvaras är: 

 
• Vilka faktorer i arbetet gör att anställda trivs? 

 
• Vilka faktorer i arbetet gör att anställda inte trivs? 

 
• Vilka egenskaper kännetecknar arbetet? 
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                                                   METOD 
 
Intervjupersoner 

Intervjupersonerna utgjordes av undersköterskor inom äldreomsorgen i Luleå kommun. Med 
utgångspunkt i en lista över 25 äldreboenden i kommunen kontaktades sexton arbetsplatser 
successivt telefonledes för medverkan i undersökningen. Av dessa sexton arbetsplatser 
accepterade fyra deltagande medan tolv avböjde. Urvalet av arbetsplatser skedde efter tillträde, 
det vill säga de som först svarade på förfrågan om medverkan. En av arbetsplatserna avböjde 
medverkan vid ett senare skede på grund av tidsbrist så det totala antalet blev tre. Anledningen 
till att de övriga arbetsplatserna inte accepterade deltagande var bland annat tidsbrist, 
sjukskrivningar och medverkan i andra projekt eller studier.  
 
Sjutton personer accepterade medverkan till intervju varav 5 senare avböjde. Totalt 
intervjuades 12 (10 kvinnor och 2 män) personer på tre arbetsplatser. Samtliga hade utbildning 
som undersköterska i varierande längd och hade varit anställda mellan 4 och 30 år.  
 
Material 

Skattningsformuläret (Bilaga 1) utformades så att intervjupersonerna fick gradera sina 
ställningstaganden på en skala från 1 till 5 med de verbala ändpunkterna ”I mycket låg grad” 
och ”I mycket hög grad” eller ”Väldigt lite” och ”Väldigt mycket”.  
   
Intervjuerna utfördes utifrån ett i förväg utarbetad intervjuformulär (Bilaga 2). Frågorna i 
intervjuformuläret konstruerades huvudsakligen från de tidigare presenterade teoretiska 
modellerna men även från resultaten av två inledande provintervjuer med en undersköterska 
och en arbetsledare. I huvudsak är frågorna öppna och av beskrivande karaktär för att ge 
möjlighet till efterföljande följdfrågor. Intervjuformuläret innefattade 18 frågor och bestod av 
fyra delar. Första delen innehöll bakgrundsfrågor om bland annat intervjupersonernas 
utbildning och anställningsår. Den andra bestod av två öppna frågor där deltagarna kunde svara 
fritt utifrån sina egna upplevelser om trivsel och otrivsel. Den tredje innefattade frågor 
beträffande faktorer i arbetsuppgifterna och den fjärde delen behandlade frågor angående 
omgivningen till arbetsuppgifterna.  
 

Procedur 

I samarbete med arbetsledarna beslutades att författaren själv kunde efterfråga frivilliga 
intervjupersoner på avdelningarna under tider då bemanningen tillät personalen gå ifrån för en 
intervju. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes av arbetsledaren då denne hade bättre kännedom 
om personalens möjligheter att delta enligt arbetsschema och verksamheten. Vid en av 
arbetsplatserna tillfrågade arbetsledaren ett antal personer för medverkan i en intervju. 
Två provintervjuer utfördes med en undersköterska och en arbetsledare på ett äldreboende. 
Arbetsledaren intervjuades för att få en alternativ aspekt av arbetstillfredsställelsen. De inledande 
intervjuerna gav viss förförståelse om problemområdet. 
 
Intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt att först fick personerna svara på bakgrundsfrågor 
samt två öppna frågor om trivsel- och otrivselfaktorer. Sedan fick intervjupersonerna fylla i 
skattningsformuläret där de graderade sina ställningstaganden. Efter att skattningsformuläret 
hade besvarats fortsatte intervjun. Intervjuerna genomfördes på arbetstid på respektive 
arbetsplats. Totalt har 12 intervjuer fullföljts och samtliga utom en bandades eftersom 
intervjupersonen avböjde inspelning. Istället antecknades intervjun. Intervjuerna pågick mellan 
30 – 40 minuter. Författaren försäkrade deltagarna fullständig konfidentialitet före intervjuerna 

                                                                            11                                                                                                



vilket innefattade att ingen enskild deltagare skall kunna identifieras, att materialet endast 
kommer att behandlas av författaren och att ingen utomstående kommer att kunna ha tillgång 
till datamaterialet.   
 
Databehandling 

Analysen innebär att texten eller uttalanden fragmenteras i mindre delar, meningar eller ord. 
Kodningen är en betydelsefull del av analysprocessen (Miles & Huberman, 1994). Koderna kan 
skapas med utgångspunkt i det begreppsliga ramverket, forskningsfrågorna eller hypoteserna 
och de kan förbättras samtidigt som databehandlingen fortskrider. Mönsterkodning hjälper 
forskaren att reducera mängden material men samtidigt skapa struktur, scheman för 
interaktioner och företeelser. Det är förklarande koder som binder materialet till mer 
meningsfulla enheter.  
 
De inspelade intervjuerna antecknades ordagrant och den oinspelade intervjun nedtecknades 
under intervjutillfället. Bearbetningen av datamaterialet genomgick två olika stadier till dess det 
slutliga resultatet kunde urskiljas. Analysarbetet inleddes med kodning av materialet vilket 
innebar att ord, uttryck och meningar kategoriserades efter relevans till forskningsfrågorna. 
Kodningen pågick parallellt med datainsamlingen och koderna utvecklades eftersom arbetet 
fortgick. I det andra stadiet skapades mönster utifrån koderna för att få mening i materialet och 
förstå sammanhang och händelser i texten. Jämförelser var en ytterligare strategi som 
förtydligade innehållet. Vissa av intervjufrågorna utelämnades vid ett senare skede då svaren 
inte gav för studien relevant information. En del av citaten som refereras i resultaten har 
bearbetats språkligt för att skydda deltagarnas identitet. Skattningsformuläret genomgick enklare 
statistisk behandling i statistikprogrammet i SPSS 14.0. 
 
Avgränsning 

Studien avser endast att undersöka upplevelser av arbetstillfredsställelse hos fast anställda 
undersköterskor/vårdbiträden vid tre avdelningar inom Luleå kommun.  
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                                                RESULTAT  
 
Trivsel och otrivselfaktorer 

I den första frågan fick intervjupersonerna fritt beskriva vad de trivs med i sitt arbete samt 
varför.1 Som framgår av Tabell1 främjade kontakten med vårdtagarna trivseln avsevärt för 
flertalet av intervjupersonerna. ”Tacksamhet” och ”det ger glädje när man kan hjälpa andra” var en 
del av förklaringarna. Den nära kontakten mellan undersköterska och vårdtagare beskrevs av en 
intervjuperson som ”ibland blir man som en dotter för dem, man kommer så nära in på varann”. 
Aspekter som främjade trivseln med arbetskamraterna var erhållandet av feedback och att ”man 
kan diskutera om nåt man tycker är fel”. Arbetsledningen bidrog till trivseln genom stöd och 
feedback.  
 
                                                    Tabell 1 Faktorer som främjar trivseln 
                                               
                                              
                                            Faktorer    Antal 
 
                                            Kontakten med vårdtagare            10 
                                                    Arbetskamrater 4 
                                                    Arbetsledning    1 
 
 
 
 
I den andra frågan fick intervjupersonerna beskriva vad de inte trivs med i sitt arbete och 
varför. Tabell 2 visar att de två mest frekventa faktorerna som ökade otrivseln var arbetstiderna 
och lönen. Arbetstiderna värderades inte positivt då de påverkade familj och fritid eftersom ”du 
jobbar alltid varannan helg, storhelger och kvällar, man är som fast när man har varannan helg” 
dessutom menade en annan att ”jag är ensam med en tonåring och det är ju klart då får han vara 
ensam när jag jobbar kväll”. Även lönen bidrog till otrivsel. Två av de intervjuade uppgav även 
städningen som orsak till missnöje. Städuppgifterna utfördes tidigare av städerskor, speciella 
lokalvårdare. Dessa uppgifter påfördes undersköterskans ansvar för ett antal år sedan och var i 
nuläget inte uppskattade uppgifter då ”vi städar ju allting det trivs jag inte med”. Enstaka orsaker 
till otrivsel var för lite tid för de gamla och samarbetssvårigheter inom arbetsgruppen. Dessutom 
upplevdes arbetet ”enahanda” eller vardagligt med ”mycket sånt som du gör hemma” och avsaknad 
av ”provtagningar inom äldrevården” nämndes också som en anledning till otrivsel. 
                                                   
                                                  
                                                   Tabell 2 Faktorer som främjar otrivseln 
                                                     
                                           
                                           Faktorer  Antal 
 
                                           Arbetstider 4 
                                                   Lön 4 
                                                   Städning 2 
                                                   För lite tid med de gamla 1 
                                                   Samarbetssvårigheter 1 
                                                   Enahanda arbetsuppgifter 1 
                                                   Avsaknad av provtagningar   1 
 
 
                                                 
1 Vissa av intervjupersonerna uppgav flera faktorer. 
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Skattningsformuläret 

Tabell 3 visar att upplevelsen av uppgiftens betydelse och upplevelsen av meningsfullhet 
skattades högst. Sju av tolv intervjupersoner upplevde arbetet väldigt viktigt och fem av tolv 
upplevde arbetet mycket meningsfullt. Vidare skattades trivseln näst högst. Tre av tolv 
intervjupersoner uppgav sig trivas i mycket hög grad. Frågorna om i vilken grad 
intervjupersonerna upplevde att arbetet ger feedback och kunskap om resultat och upplevelsen 
av i vilken utsträckning arbetet är varierande så att det kräver olika kunskaper och erfarenheter 
skattades lägst. Det fanns inga signifikanta samband mellan trivsel och egenskaperna i arbetet. 
Dock fanns tendenser till ett positivt samband.    
 
 
 Tabell 3 Medelvärden och standardavvikelse 
                  för egenskaper i arbetet (skala 1-5) 
                                  
 
                                        Variabel   M  Std. 
                                                              (n=12)      
 
                                             Trivsel   4,4  0,5    
                    Variation/Uppgifts- 
     variation   3,8  0,7  
    Helhet/Uppgifts- 
    identifikation  4,4  0,5       
   Viktigt/Uppgiftens 
    betydelse   4,6  0,4  
    Meningsfullt  4,6  0,4    
    Självständighet/  
    Upplevd ansvar  4,2  0,8  
   Feedback/Kunskap  
   om resultat    3,9  0,8       
 
 
 
 

Egenskaper i arbetsuppgifterna 

Uppgiftsvariation 
Undersköterskans arbetsuppgifter består av allt ifrån medicinska uppgifter till städning och 
tvättning. Bredden på arbetsuppgifterna beskrevs som ”det är ju väldig spännvidd på det hela, från 
hem/hushållsuppgifter till sondmatning och det nästan sjuksköterskeuppgifter”. Undersköterskans 
arbetsdag börjar med att de ”kokar gröt och sätter på kaffe” och ”ser efter att vårdtagarna mår bra”. 
Beroende på vem som har vaknat hjälper de sedan vårdtagarna med hygien, hårvård, 
påklädning, frukost och mediciner. När morgonrutinerna är avklarade förbereds maten till 
lunch genom att ”skala potatis eller koka makaroner” varefter maten kommer färdig i värmeboxar. 
Detta upprepas sedan till middag varefter kvällssysslorna tar vid då vårdtagarna får hjälp med att 
lägga sig för natten. Under dagen har undersköterskorna ansvaret för att beställa varor, städa, 
tvätta och ”springa på larm” som en intervjuperson uttryckte det. Utöver detta var även varje 
undersköterska ”kontaktperson till en eller två vårdtagare” vilket innebär att de ”har ansvar för och se 
till att det finns toapapper, tvål, hygienartiklar” och andra praktiska ärenden som de kanske 
behöver hjälp med. De medicinska uppgifterna består av att undersköterskorna på delegation av 
sjuksköterskan delar ut mediciner, ger insulin och lägger om sår vid behov. Dessa uppgifter 
upplevdes som mycket ansvarsfulla vilket följande citat belyser.   
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”Ja det är ju exempelvis medicin, kunna ge medicin det är stort ansvar och sen hjälpa dem 
med tvättning och duschning och toabesök… allt.” 

 
Det är undersköterskan som står i daglig kontakt med vårdtagaren i sitt arbete och kontaktar 
sjuksköterskan vid förändringar eller när behov uppstår.  
 

”Och sen måste vi se till att de är rena och att de har det bra och om vi upptäcker… alltså 
det är ju oftast vi som är nära dem som upptäcker om de har nåt typ trycksår och såna saker. 
Då kontaktar vi alltid sköterskan som får komma och titta…” 

 
Andra uppgifter som undersköterskan hade var blomsterflicka, kostombud och ansvar för 
”beställning av inkontinensskydd”. Intervjupersonernas upplevelser av arbetsuppgifterna skiftade. 
En intervjuperson ansåg att det var ”jätteroligt för att den ena dagen är inte den andra lik” medan en 
annan gav uttryck för att ”till sist blir det bara rutin”. Något liknande uttrycker följande 
intervjuperson: 
 

”Egentligen är det väl inte så olika om man tänker efter men visst är det väl bra att det finns 
lite… det är ju inte speciellt monotont, visst är det väl det men om man tänker efter så är det 
ju i princip samma sak. Jag menar vi duschar och tar upp pensionärerna och tvättar dem och 
dag efter dag är det ju samma.” 

 
Det verkar som att det är den individuella olikheten hos vårdtagaren som kan ge variation i 
arbetsuppgifterna, ”alla är ju olika personer, olika individer, ingen är lik varann” som en 
intervjuperson uttryckte. En annan menade att det varierar genom att vårdtagarna skiftar vilket 
följande citat beskriver: 
 

”… man skulle tro att det blir en och samma men det skiftar det byts ju ut gamla, de lever 
ju i snitt två år kanske så där riktigt gamla…så det blir ju nytt efter åren, så det varierar ju 
som naturligt och så där.” 

 
Vidare kan nämnas att vissa av arbetsuppgifterna uppskattades i större utsträckning än andra. Av 
intervjuerna framkom att uppgifter som direkt berörde vårdtagaren var mer omtyckta än 
uppgifter i vårdtagarens nära omgivning vilket följande intervjuperson ger uttryck åt:  
 

”Egentligen så skulle jag ju om man hade fått önska så hade jag vilja ha en person anställd 
som sköter det här med köket och ser till att maten kommer på bordet. Jag menar jag 
utbildade mig till undersköterska och då vill jag ju jobba som det och  inte hålla på med att 
skala potatis och diska för det gör jag ju hemma… att man hade en person som gjorde det för 
att kunna få vara med dem, ta hand om dem mera för det tror jag… många har ju inte ens 
besök så dem kanske behöver nån att prata med.” 

 
Uppgiftsidentifikation 
På frågan hur stor del av undersköterskans arbetsinsatser består av vårdtagarens sammanlagda 
hjälpbehov svarade åtta av tolv tillfrågade ”större delen” eller ”ganska stor” del. Flertalet av 
intervjupersonerna klargjorde att utan deras insatser skulle vårdtagarna inte ”klarat sig så bra som 
de gör” eller som en annan uttryckte ”de skulle inte klara sig utan oss, inte en chans, då skulle de bli 
lidande”. Uppdelningen av arbetsinsatserna består av att det är sjuksköterskan som har det 
medicinska ansvaret medan undersköterskan har det mer omsorgsfulla ansvaret även om de ”har 
förstås ett gemensamt ansvar”. En intervjuperson förklarade: 
 

”… sjuksköterskan tar ju bara provtagningarna. Omläggningar och sånt där, oftast så visar 
hon om det är nån som har ett sår, det kan vara så stort eller så djupt… att så här ska det 
läggas om, så skriver hon en lapp, då och då ska man lägga om det och så visar hon hur man 
ska göra och så delegerar hon över det åt oss och så ska vi göra det.” 
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Trots att intervjupersonerna tyckte sig ansvara för större delen av vårdtagarnas behov efterlystes 
vissa arbetsuppgifter.  
 

”… jag har ju bara det här jag får bara göra det här med mediciner och insulin och sårvård 
och sånt där som och kateter och… man får ju inte ta nå prover eller sånt som vi lärt oss när 
vi gick undersköterskeutbildningen.” 

 
Uppgiftens betydelse 
Nio av tolv intervjupersoner upplevde arbetet viktigt och betydelsefullt för vårdtagarna för att 
”de ska få känna trygghet att vi kan” och för att ”de ska känna trygga att de får hjälp”. Arbetet gav 
även trygghet för anhöriga enligt intervjupersonerna vilket följande citat visar:  
 

”Ja det tycker jag… dels så avlastar vi anhöriga för många som har haft dem hemma har ju 
den här oron att man kanske inte kan lämna sin mamma eller pappa hemma för de går ut 
och de klarar sig inte och många gånger jag kanske som anhörig måste jobba och jag har svårt 
att lämna min mamma för hon klarar sig inte. När de hamnar på ett äldreboende så blir det 
annan trygghet för dem som anhörig. Jag vet att jag kanske kan åka bort jag kan slappna 
av…”  

 
Upplevelsen av hur övrig personal värderar arbetet förklarades med uttalanden som ”jag tror de 
värderar det ganska bra” och ”arbetskamraterna tror jag alltid värderar den”. Däremot allmänhetens 
uppfattning om arbetet tenderade uppfattas som mindre positivt vilket följande uttalande tyder 
på: 
 

”… men allmänheten kanske inte tycker att…ja hon är ju bara undersköterska…kan jag 
tänka mig att det är så. Jag har min egen syster hon brukar säga… för hennes väninna är då 
sjuksköterska…ååhh sånt där skitjobb, säger hon, skulle jag aldrig vilja ha…jag tror att det 
är många som tänker så.” 

 
Självständighet 
Det förelåg delade meningar bland de intervjuade om arbetet gav utrymme för personligt 
deltagande och beslut. Någon uttryckte att ”det är ju väldigt fritt egentligen och det är ju det som är 
tjusningen… inga måsten att klockan nio händer det och det, man måste inget på förmiddagen till 
exempel”, medan en annan intervjuperson beskrev ”det är ju små beslut i så fall, jag tror inte att det 
är nå större… i det stora hela vet jag inte om man har så mycket att bestämma eller säga till om… det är 
ju tider och de ska ju upp på morgon och det är ju vissa rutiner och vissa tider, det är lunch och så”.  
 
Förutom detta återgav fyra av tolv intervjuade delaktigheten från ett annorlunda perspektiv. De 
relaterade sina upplevelser genom att beskriva hur arbetsgruppen arbetar vilket följande citat 
visar:     
 

”Visst kan man det, vi diskuterar sins emellan, det kan man.” 
 
”Jodå det kan vi… det kan man göra men det är klart det är i samråd med övrig personal 
man kör ju inte över någon…” 

 
Tre av de tillfrågade ansåg att deras personliga påverkan begränsades av andra medarbetare i 
arbetsgruppen som hade arbetat längre tid på arbetsplatsen. 
 

”… vi har ju många som har varit här i hundra år så att det är svårt att komma med nya 
idéer, dem säger…ahh du har inte varit här så länge du vet nu gör vi så här som vi alltid har 
gjort fast min ide är kanske mycket bättre…” 
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”… jag kan inte påverka så mycket här… det var starkt motstånd… de trodde att jag bara        
ville ha deras plats jag var inkräktare i deras revir, nånting var det jag vet inte vad. När jag 
kom hit fanns det de som hade jobbat i tjugo och femton år… när jag kom hit då ville de 
inte… de ville bara hålla rutinerna…” 

 
Feedback 
Sju av de intervjuade uppgav att feedback för arbetsinsatserna erhölls i första hand från 
vårdtagarna. Fyra ansåg arbetsledaren vara viktig medan tre uppgav arbetskamraterna som 
betydelsefulla för responsen på arbetet. En intervjuperson talade om att ”man känner tacksamhet 
av de gamla” därefter ”känner man själv att nu har man gjort ett gott arbete”. Eller som en annan 
uttryckte det: 
 

”Ja jag ser ju hur de mår det är det som är det viktigaste och vi har gjort rätt för dem. Om de 
är nöjda så är vi också nöjda.” 

 
Även stödet och bekräftelsen från arbetsledaren upplevdes som väsentligt vilket följande citat 
ger stöd åt: 

 
”Ja det är ju de här utvecklingssamtalen som vi har ungefär en gång per år med föreståndaren 
till exempel det ger ju jättemycket… då får man bekräftelse att det är samma som förra året 
och då vet man att man gör nog ett bra jobb.” 

 
Två av intervjupersonerna nämnde lönen i sammanhanget som en viktig faktor för att ”försöka 
ge status åt jobbet” för att den ”visar om man är uppskattad”. På frågan från vem de intervjuade 
ansåg vara viktigast att få respons för sina arbetsinsatser uppgav fem vårdtagarna men gensvaret 
från arbetsledaren och arbetskamraterna värderades också högt. En person ansåg att feedback 
från anhöriga var viktigast. 
 
Omgivningen till arbetsuppgifterna 

Arbetskamrater 
Gemenskapen med arbetskamraterna spelade en viktig roll för de tillfrågades trivsel på arbetet. 
Något som uppskattades med gemenskapen var bland annat ”det här med feedback” och ”ge och ta 
kritik” men även att kunna ”jobba mot samma mål”, vara ”ärlig mot varann”, ”ha roligt på jobbet” 
och ”rak kommunikation”. Stödet från arbetskamraterna var även viktigt när något händer, som 
en intervjuperson gav uttryck för: ”det har ju hänt att nån går bort, det är ju alltid tragiskt även om 
de är gamla och så där men vi pratar om det, det tycker jag är jätteviktigt”. 
 
Endast en person uttryckte tydligt missnöje över att inte alls vara tillfredsställd med 
gemenskapen i dagsläget. Det fanns enstaka personer som uppgav sig trivas men samtidigt var 
missnöjda med vissa aspekter som exempelvis det egna inflytandet inom gruppen. De övriga 
var relativt överens om att det ”funkar jättebra” eller att ”jag trivs jättebra som det är nu”. Trots 
tillfredsställelsen var många medvetna om att ”det finns konflikter” och att ”alltid blir det något 
man får diskutera” men i slutändan verkar det lösa sig vilket citatet nedan visar:  
 

”… jag tycker det funkar jättebra…vi har ju de här teamträffar och planmöten med jämna 
mellanrum där vi tar upp alla frågor…det blir ju alltid kontroverser för vi är ju bara kvinnor 
som är här så att…då vädrar vi allt så det brukar som sluta bra.” 

 
Anhöriga 
Kontakten med anhöriga är en viktig del av arbetet som påverkade trivseln både positivt och 
negativt. Faktorer som värdesattes i samband med anhöriga var ”att man kommer bra överens med 
dem, att man kan prata med dem om det är nånting man vill ta upp om dem gamla, om de behöver nåt 
nytt eller nånting sånt där” eller som en annan uttryckte det:  
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”Jättebra att jag får bra kontakt med dem, de har ju mycket och berätta om gamla och hur de 
har haft det… hela livshistorien…”  

 
Enligt intervjupersonerna finns det anhöriga som är ”helt underbara” men sen finns det också 
anhöriga som ”har taggarna utåt direkt när de kommer… är inte alls trevliga, utan kommer och knappt 
hälsar”. Aspekter som enligt de intervjuade ibland försvårar kontakten med anhöriga var bland 
annat ”för lite information” för att ”anhöriga tror att vi har så gott om tid att gå ut med dem fast 
egentligen vi inte har det” eller att de ”vet för lite om sjukdomen helt enkelt, de accepterar inte att pappa 
är si eller så sjuk”. Ett ytterligare problem kan vara okunskap vilket följande citat ger uttryck för: 
 

”Ja det är klart de har ju alltid synpunkter och så där man är ju lyhörd och lyssnar och sen 
måste ju de också förstå våran arbetssituation och det kan ju bli lite fel ibland också… 
anhöriga vill hjälpa sina gamla, det blir fel men det är ju mycket okunskap från deras sida. 
Det kan finnas de som behöver matningshjälp anser dem som exempel och vi vet ju att de 
klarar med lite stöttning eller till och med ensam och då kan det bli att de sitter där och matar 
sin mamma så det gäller att ha… hur man då hanterar såna.” 

 
Av intervjuerna framkom det dock att situationen verkar gå att hantera genom att ”vi tänker så 
här, det är deras dåliga samvete mot deras mamma eller pappa” och att ”huvudsaken vi tänker på 
vårdtagarnas bästa, vi gör det för dem”. Åtta av tolv intervjupersoner var ganska överens om att ”de 
flesta är ju väldigt glada och positiva” och ”oftast så lyckas man som hitta en bra balans” vilket 
följande intervjuperson också medgav:  
 

”Jaa de klagar på olika saker och tycker inte liksom att mamma eller pappa får bra vård, det 
är nånting som de inte är nöjd med… det är ju inte så jättekul men man känner sig ändå 
ganska säker på hur man ska hantera det så det går ganska bra.”  

 
Arbetsledning 
Uppfattningen om arbetsledningens betydelse för trivseln på arbetsplatsen var överlag relativt 
likartad. Faktorer som ansågs viktiga hos arbetsledningen var bland annat rättvisa, ge 
information, ”tydliga mål och arbetssätt”, ”ordning i helheten” och att bli ”sedd från arbetsledaren”. 
En intervjuperson talade om att handlingskraft och beslutsamhet också var egenskaper som var 
viktiga.  

 
”En chef ska ju vara en chef. Hon ska komma och säga att så här är det och så här gör vi, 
det går inte annars och det måste vara en som vill…” 
 

Åtta av tolv intervjuade var tillfredsställda med arbetsledningen. Endast en uttryckte ett tydligt 
missnöje över att för mycket information handlade om budget och ekonomi. 
 

”… det är det här med ekonomin, förut var det ju inte så utan man och fick aldrig reda på 
sånt men nu får man veta att nu har vi använt för mycket blöjor eller nu måste vi börja 
spara… att det är så mycket som går ut på pengar. Det tycker jag är lite trist för det var det 
inte för femton år sen kanske men nu är det mycket det här att vi ska lyssna på det här med 
budgeten och det är så ja pengar… det handlar så mycket om det, det överväger som 
mycket.” 

 
Anställningstrygghet 
För samtliga tolv intervjuade var anställningstryggheten viktig för trivseln och åtta av tolv 
bedömde sin anställning som trygg. Som möjliga hot mot tryggheten nämndes bland annat 
deltidsanställningar, vikariat och privatiseringar.  
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”Kanske alla inte tänker på det men jag tycker den är viktig jätteviktig. Man har ju som 
haft tur med otrygga deltidsanställningar… det finns ju de där som vill privatisera och ska de 
privatisera vad händer med personalen då… nog tänker man på sånt… valår tänker man 
mer på sånt.” 

 
Organisation 
Information om förändringar på arbetsplatsen upplevdes som ”jätteviktig” eller ”oerhört viktig” 
för trivseln. För att kunna ”ta ställning” och kunna ”fundera på hur vi ska lösa det här” var 
argument enligt en intervjuperson varför det var så viktigt. ”Chefen” och ”team – och 
arbetsplatsträffar” var centrala informationsvägar för sådan upplysning. Ibland kan dock 
informationen mynna ut i diskussioner, ”det blir ju alltid turbulent” menade en intervjuad men 
detta var inte något som oroade som citatet nedan visar:   
 

”Ja det är klart att man vill veta, det blir ju alltid turbulent när det är nåt. Det var ju när vi 
skulle börja med det här timecare det var ju väldigt… och kvinnor har väl lätt för och ja hur 
ska det här gå och ojojoj och tänk om det blir si och så. Nämen jag är väl inte rädd för 
förändringar, jag har jobbat på ganska många ställen.” 

 
Fyra av de intervjuade var inte helt tillfredsställda med informationen gällande ombyggnationen 
av köken och nyinflyttade vilket följande citat visar:   
 

”… inte alltid nej. Om det till exempel kommer någon som ska flytta in så vet vi ingenting 
om den personen inte nåt… det måste man ju få veta i förväg. Det är mycket viktigt vad de 
ska ha hjälp med, vad de kan och inte kan och vad de har för sjukdomar.” 

 
Arbetsmiljö 
Samtliga tolv intervjupersoner var i dagsläget överens om att både den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön är viktig för trivseln och flertalet var någorlunda nöjda med arbetsmiljön 
undantaget hygienutrymmen för personalen, begränsad personaltäthet och ”ibland är det väldigt 
stressigt”. Enligt en intervjuad är det svårare att bemästra svårigheter med arbetskamrater än 
vårdtagarnas problem vilket citatet nedan belyser: 
 

”Jo det är klart men jag själv kan liksom ta det här med boendet om man nu säger psykiska 
och de har utbrott och så där och elaka eller det är kanske inte rätt ord och säga elaka men 
många kan säga vad som helst och slå och klösa och så där men det har jag som lättare ta än 
om det är osämja bland personalen det tycker jag är jobbigare om det är osämja eller nåt ja… 
så det där med boendet det kirrar jag ganska lätt.” 

 
Bristande resurser i form av tid och personal var återkommande aspekter som påverkade 
trivseln negativt i arbetsmiljön. Även om situationen var hanterbar i dagsläget enligt en 
intervjuad så kan det ju fort ändras i betydelsen av att någon av vårdtagarna blir sämre då blir 
”avdelningen mera tyngre så det kan ju ställa till det”. Något liknande uttryckte en annan som 
menade att ”om allting flyter på som vanligt, det händer inget oförutsett så är det ok med två personer 
som jobbar på morgon eller tre stycken över två enheter men om något händer som om någon bara ramlar 
kanske så får de skynda sig”. 
 
Lön och samhällets värdering 
Nio av tolv intervjupersoner ansåg att lönen inte var tillfredsställande eftersom ”det är ett viktigt 
arbete vi gör” och ”för det ansvar vi har”. Andra orsaker som nämndes var bland annat när man 
har med människor att göra och ”det är ju ganska viktigt det här när man har med mediciner… en del 
har ju jättestarka mediciner och det kan ju bli fel”. Förutom detta ”om de ska få folk att jobba inom det 
här så är det lönen de måste börja med” eftersom ”det visar ju om man är uppskattad” menade en 
intervjuperson. Dessutom ansåg en annan att orsaken till den låga lönen var ”att vi tillverkar ju 
ingenting, vi gör ju bara av med pengar”.    
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Upplevelser av hur samhället värderar arbetet var ganska liktydigt, endast en av de intervjuade 
ansåg att ”de flesta tycker vi gör nog ett bra jobb, att vi behövs” och menade att samhället ser positivt 
på arbetet. Flera av de intervjuade framförde att ”jag tror inte de värderar det” och ”de säger det är 
bara torka skit på gamlingarna”. Någon kallade det för ett ”genomgångsarbete” som ungdomarna 
har för att sedan vidareutbilda sig. Varför de tillfrågade trodde att samhället såg på deras arbete 
så förklarade somliga ”det är dålig lön och det är inte många som vill jobba” och att ”det är många 
gånger en fördom” eftersom ”jag tror inte alla riktigt vet vad det är för något vi gör”. Hur viktigt detta 
var för intervjupersonernas trivsel svarade åtta av tolv att de inte bryr sig eller ”det tänker man 
aldrig på… jag trivs ju hur än samhället ser på det” dessutom ”om man hjälper nån person som inte 
klarar av så är det viktigaste”.  
 
Kunskaper  
Nio av tolv intervjupersoner ansåg att de har tillräcklig kunskap och utbildning för att prestera 
tillfredsställande i arbetet för att ”säkert saknar jag väl nåt men nog tror jag att jag kan göra ett bra 
jobb ändå med det jag kan”. En intervjuperson värderade erfarenheten viktigare än utbildningen.   
 

”Ja man har ju genom utbildningen en bra bas och sen har man ju lärt sig jättemycket genom 
erfarenheten, den har ju gett egentligen mer än skolan. Man känner sig rätt så trygg och 
säker i många uppgifter, man har så pass mycket erfarenhet så man vet mycket.” 

 
Det enda som de intervjuade upplevde saknades var fördjupningar inom vissa arbetsrelaterade 
områden som exempelvis demenser och psykiska problem eftersom ”vi har ju börjat få in mycket 
psykfall och just det skulle vi vilja veta mer om”. Fem av tolv intervjupersoner tyckte sig sakna vissa 
arbetsuppgifter som de hade lärt sig under sin utbildning till undersköterska så ”det är ju mycket 
som faller i och med att det här är inte som på sjukhus, vi gör ju inte dagligen undersköterskeuppgifter med 
prover och sånt”. Ett sätt att lära sig nytt var när de ”får nya pensionärer och nya boenden då blir det 
ju alltid nytt”.    
 
Utveckling och befordran 
Sju av tolv intervjuade upplevde möjligheten att lära sig något nytt inom arbetet som väsentligt 
men det betraktades inte att vara av avgörande betydelse för trivseln. En intervjuperson uttalade 
sig om att utveckling var viktig för att hon ”vill inte att det ska bli nån slentrian så där” medan en 
annan ansåg att ”det tycker jag är lite överdrivet ibland att det ska utvecklas och utvecklas utan jag trivs 
som det är mycket bra”. Att få utökat ansvar som exempelvis kostombud inom sitt yrkesområde 
uppfattades som ett ytterligare sätt för utveckling. Avanceringsmöjligheter upplevde de flesta 
intervjuade att det inte fanns inom yrket men detta var dock inte heller av väsentlig betydelse 
för trivseln. Endast två av tolv ansåg det viktigt för trivseln.  
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                                         DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer i arbetet som gör att undersköterskor 
trivs och inte trivs samt vilka egenskaper som kännetecknar arbetet. Fokus har legat på hur 
personalen trivs när det gäller faktorer inom själva arbetsuppgifterna samt omgivningen till 
arbetsuppgifterna. Hackman och Oldham (1980) menar att egenskaper i arbetsuppgifterna 
påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Herzberg et al. (1993) anser att de s.k. 
hygienfaktorerna kan leda till otillfredsställelse men inte till arbetstillfredsställelse medan 
däremot de s.k. motivationsfaktorerna kan främja arbetstillfredsställelse. Resultaten visade att 
intervjupersonerna var relativt tillfredsställda med flertalet aspekter i sin arbetsmiljö.  
 

Trivsel och otrivselfaktorer 

Möjligheten att få erkänsla från vårdtagare och arbetskamrater var de två mest frekventa 
faktorerna som främjar trivseln för de intervjuade. Erkänsla och bekräftelse för 
arbetsprestationerna tycktes vara en viktig aspekt för trivseln hos intervjupersonerna. Det är 
från vårdtagarna personalen i första hand erhåller bekräftelse. Som vårdgivare är det 
näraliggande att värdera sitt arbete efter om vårdtagarna är tacksamma eller inte, det vill säga 
om vårdtagaren är tacksam så betyder det att jag har gjort ett bra arbete och om vårdtagaren 
inte är tacksam betyder det att jag inte har gjort ett bra arbete. I vissa situationer kan 
slutsatserna säkert stämma men det är osannolikt att det är alltid så. Det är arbetsgivaren som 
har det övergripande ansvaret för arbetstagarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Om 
bekräftelsen från arbetsgivaren är bristfällig torde detta vara en viktig aspekt att ta i beaktande 
vid utformningen av tillfredsställande arbetsplatser. Det kan ju också vara så att vårdpersonalen i 
första hand uppskattar bekräftelsen från vårdtagarna och därmed inte uppmärksammar 
arbetsgivarens bekräftelse i lika stor utsträckning. Om situationen är på det sättet, förstärker 
förhållandena ytterligare behovet av att arbetsgivaren gör sig ännu mer ”synlig” för att ge 
denna bekräftelse. Förhållandena förefaller bekräfta Herzberg et al. (1993) slutsatser om att 
erkännande är en av de mest viktiga faktorer som främjar trivseln.  
 
Resultaten visade att även arbetskamraterna hade en viktig roll för erkänslan och antagligen 
fungerade kontakten med arbetskamraterna dessutom som ett forum där vårdpersonalen utbyter 
tankar och upplevelser om arbetet. Förhållandena kan jämföras med resultaten i kommunens 
medarbetarenkät där hälften av undersköterskorna ansåg sig trivas i hög grad med sina 
arbetskamrater, medan ingen ansåg sig trivas i mindre grad. Franssén (1997) poängterar att 
gemenskapen med arbetskamraterna främjar arbetstillfredsställelsen hos vårdpersonalen eftersom 
det är där personalen får uppskattning och stärker sin yrkesidentitet. Det kan också vara så att 
egenskaperna i arbetsuppgifterna bidrar till att uppvärdera gemenskapens betydelse. 
Uppmärksamheten från ensidiga arbetsuppgifter kan riktas på förhållanden som kan 
tillfredsställa andra behov. Gemenskapen med arbetskamraterna gör att arbetsuppgifterna lättare 
kan uthärdas (Westlander, 1976). För de intervjuade var arbetskamraterna snarare en 
motivationsfaktor än en hygienfaktor.   
 
De faktorer som motverkade trivseln hos intervjupersonerna var lönen men också 
arbetstiderna. Tydligen är lönen en faktor som arbetsgivaren inte helt kan ignorera i sitt arbete 
för att skapa bättre förutsättningar för arbetstillfredsställelse då den har betydelse för personalens 
trivsel. I Luleå kommuns medarbetarenkät uppfattade majoriteten av undersköterskorna lönen 
som tillfredsställande i mindre grad. Enligt Socialstyrelsen (2003) var lönen en bidragande 
faktor till att vårdpersonal valde att sluta. Herzberg et al. (1993) menar att lönen var en 
hygienfaktor snarare än en motivationsfaktor. Intervjupersonernas uppfattning om lönen 
pekade mot att den var en hygienfaktor som åstadkom otillfredsställelse. 
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På liknande sätt upplevdes arbetstiderna som negativa av fyra intervjupersoner eftersom helg- 
och kvällstjänstgöringen påverkade familjen och fritiden ogynnsamt. Spector (1997) framhåller 
att arbetstillfredsställelse har ett samband med graden av konflikt mellan familj och arbete 
medan Herzberg et al. (1993) menar att det mestadels är faktorer utanför själva 
arbetsuppgifterna som skapar otillfredsställelse vilket i så fall stämmer med intervjupersonernas 
uppfattningar i denna undersökning.                 
 

Egenskaper i arbetsuppgifterna 

Uppgiftsvariation 
Trots spännvidden på arbetsuppgifterna tycktes majoriteten av intervjupersonerna inte uppleva 
arbetet särskilt varierande, enligt vissa var det när vårdtagarna skiftade samt att de var olika 
sinsemellan som upplevdes som variation i arbetet. I skattningsformuläret skattades 
uppgiftsvariationen lägst. I kommunens medarbetarenkät upplevde hälften av 
undersköterskorna arbetet både enformigt och omväxlande. På liknande sätt beskrev Franssén 
(1997) uppgifterna som ganska ensidiga och rutinartade då samma uppgifter återupprepades.  
 
I samband med intervjuerna framkom att vissa arbetsuppgifter såsom städning och köksgöromål 
inte uppskattades i lika stor omfattning som åtaganden relaterade till själva vårdtagaren och dess 
nära omgivning. Vid upprepade tillfällen under intervjuerna framkom det att 
intervjupersonerna saknade vissa sjukvårdsförknippade uppgifter som exempelvis provtagningar 
vilket hade ingått i utbildningen till undersköterska. Flera intervjupersoner underströk denna 
aspekt som viktig för trivseln vilket är svårt att tolka. Det kan bero på att de är missnöjda med 
något i arbetet. De kanske har svårt att tyda den verkliga orsaken och därför uttrycker ett 
missnöje över att det saknas sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter. Det kanske är ett uttryck för att 
de vill utöva inflytande på sitt arbete och använda de kunskaper de fått i sin utbildning till 
undersköterska. Även Franssén (1997) uppmärksammade detta och trodde att orsaken till att 
undersköterskorna gärna ville ha fler sjukvårdsrelaterade uppgifter var att höja sin yrkesmässiga 
status då dessa kunskaper värderas mer i vårt samhälle än de erfarenhetsbaserade kunskaperna.  
 
Uppgiftsidentifikation 
Flertalet av intervjupersonerna upplevde att arbetsuppgifterna består av helhetsinsatser för 
vårdtagaren istället för bara en viss del av det totala behovet. Uttalanden som ”de skulle inte klara 
sig utan oss… då skulle de bli lidande” ger en antydan om att personalen uppfattade sig ansvariga 
för en stor del av vårdtagarnas behov och välbefinnande. Enligt Hackman och Oldham (1980) 
ökar upplevelsen av meningsfullhet om individen har ansvaret för samtliga uppgifter istället för 
bara en viss del.  
 
Uppgiftens betydelse     
De flesta av de intervjuade ansåg att arbetsuppgifterna var viktiga och betydelsefulla både för 
vårdtagarna och anhöriga samt övrig personal. Detta skattades också högst i 
skattningsformuläret. Flera av intervjupersonerna beskrev hur arbetsuppgifterna åstadkom 
”trygghet” både för vårdtagarna och de anhöriga. De intervjuade var relativt överens om att 
arbetet har väsentlig betydelse för välbefinnandet hos de inblandade parterna. Resultaten kan 
sammankopplas med vad Hackman och Oldham (1980) menar angående meningsfullheten, 
dvs. denna ökar om arbetsuppgifterna har betydelse för andra människor både när det gäller i 
organisationen och i omgivningen.   
 
Självständighet 
När det gällde upplevelsen av självständighet upplevde en del av intervjupersonerna arbetet 
som ”väldigt fritt” medan andra ansåg att friheten begränsades av andra medarbetare och att det 
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endast rörde sig om ”små beslut”. I kommunens medarbetarenkät ansåg majoriteten av 
undersköterskorna att de i varierande grad hade möjlighet att påverka utförandet av arbetet. 
Detta kan tyda på förhållanden som Franssén (1997) hänsyftar till dvs. att inflytandet ”över” 
arbetet är större än ”i”. Den enskilde individens påverkan inom arbetsgruppen är begränsad då 
det är viktigt, som Franssén (1997) understryker, att inte avvika från gruppens normer för att 
inte gå miste om gruppens stöd och uppskattning. Det var kanske detta som hindrade de med 
kortare anställningstid från att ”komma med nya idéer” eller påverka då de ”som jobbat i tjugo och 
femton år… ville bara hålla rutinerna” som en intervjuad uttryckte det. Det kan ju också vara så 
att vissa personer inte vågar och/eller vill ta personligt ansvar i sitt arbete. I det fallet ligger det 
nära till hands att istället se sig själv som en del av arbetsgruppen och ignorera sina personliga 
behov. Somliga intervjupersoner svarade gärna utifrån hur ”vi” gör i arbetsgruppen istället för 
hur ”jag” gör vilket frågorna om självständighet egentligen hänsyftade till. Förhållandena kan 
också tyda på att arbetet som består av många rutinartade uppgifter samt utförs mestadels i 
samarbete med arbetsgruppens medlemmar inte ger utrymme för självständigt utförande. En av 
de intervjuade påpekade att ”man kör ju inte över någon” i arbetsgruppen. I så fall saknar arbetet 
möjlighet för personligt ansvar vilket enligt Hackman och Oldham (1980) inte gynnar 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Studien ger inget klart svar i detta avseende.     
 
Feedback 
Upplevelsen av feedback från arbetets resultat skattades näst lägst i skattningsformuläret. Det är 
möjligt att den negativa uppfattningen om lönen påverkade resultaten eftersom den ”visar om 
man är uppskattad” som en intervjuperson uttryckte det. Intresset för resultaten i arbetet verkar 
ändå inte saknas hos personalgruppen då ungefär hälften av undersköterskorna i kommunens 
medarbetarenkät uppgav sig vara ganska intresserade av arbetsresultaten. Det kan inte 
åsidosättas i sammanhanget att de ”kvalitativa” aspekterna av arbetet oftast är ”dolda” (Franssén, 
1997) och svåra att mäta i form av till exempel antalet tillverkade produkter. Förhållandena är 
besvärliga både för arbetsgivaren som har svårt att ställa tydliga mått på vad som krävs i arbetet 
men även också för den anställde som inte alltid kan se resultaten av sina arbetsinsatser. 
Waerness (1983) benämner arbetet för den ”resultatlösa omsorgen” då det karakteriseras av ett 
med tiden allt större hjälpbehov hos vårdtagarna vilket också kan medföra att vårdpersonalen 
har svårt att tyda resultaten av sina arbetsprestationer.  
 
Förhållandet kan även knytas till det som Jönsson et al. (2003) påpekar, att de vaga målen inom 
verksamheten kan göra kunskaperna om prestationerna i arbetet diffusa. Således blir de anställda 
osäkra på när de har uppnått målet. Ingvad (2003) menar att vårdarbetet oftast har otydliga 
målbeskrivningar. Viklund (1981) anser att yrkesrollen blir diffus när det inte finns tydliga 
gränser för ansvaret i arbetet. Detta kan leda till att vårdgivarna måste med hjälp av responsen 
från vårdtagarna tolka om de har gjort ett tillfredsställande arbete eller inte. ”Om de är nöjda så 
är vi också nöjda” är exempel på ett uttalande som delvis kan bekräfta detta. Nästan hälften av de 
intervjuade ansåg att responsen från vårdtagarna var viktigast för kunskapen om 
arbetsresultaten. Då bekräftelsen från vårdtagarna har en viktig funktion för vårdgivarna så 
värderas den också högst av personalen menar Ingvad (2003). Detta kan mycket väl stämma 
eftersom, som tidigare klargjordes, var responsen från vårdtagarna en faktor som främjade 
trivseln avsevärt för de intervjuade. 
 

Omgivningen till arbetsuppgifterna 

Arbetskamrater 
Gemenskapen med arbetskamraterna var viktig för trivseln och visade sig ha övervägande 
positiva men dock vissa negativa inslag. Enligt intervjupersonerna var gemenskapen viktig för 
att få stöd och bekräftelse. Franssén (1997) menar att orsaken till att den egna arbetsgruppen har 
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så stor betydelse för vårdpersonalen är den bristande bekräftelsen från organisationen. Genom 
att stärka relationerna inom gruppen stärker de samtidigt sin egen yrkesidentitet. Detta kan 
dock ha en viss risk, vilket både Franssén och Ingvad (2003) påtalar. Om den inre kontrollen 
inom gruppen blir för stark kan den hindra enskilda att ge uttryck för sina egna åsikter och 
handlingar vilket i sin tur påverkar upplevelsen av självständighet negativt. Samtidigt kan det 
till viss del vara såsom Gardell et al. (1979) påpekar att anställda gärna söker sig till 
arbetsgruppen för att hitta ett ”psykologiskt andrum” där de kan ventilera sina upplevelser i 
kontakten med vårdtagarna. Detta kan vara en förklaring till varför en del både trivdes och inte 
trivdes med arbetskamraterna. Arbetsgruppen har en viktig funktion för att bemästra arbetets 
påfrestningar (Ingvad, 2003) samtidigt som den också kan begränsa den enskilde individens 
inflytande inom gruppen.  
 
Anhöriga 
Anhöriga påverkade trivseln både positivt och negativt. De flesta intervjuade var dock överens 
om att besvärligare situationer med de anhöriga oftast kan hanteras på ett balanserat sätt. Bland 
intervjupersonerna uppfattades det som viktigt att få en bra kontakt med anhöriga för att kunna 
diskutera vårdtagarnas behov och situation. En del intervjuade påtalade dock aspekter som för 
”lite information” och ”okunskap” hos anhöriga som problematiska. Detta kan ha samband med 
det som Bergh (1996) menar när han förklarar att de olika kunskaper som vårdpersonal och 
anhöriga förfogar över kan försvåra samarbetet. Medan vårdpersonalen tolkar vårdtagarens 
behov med utgångspunkt i yrkesrollen och vårdtagarens aktuella livssituation så tolkar anhöriga 
situationen utifrån rollen som närstående och vårdtagarens tidigare levnadsförhållanden. De 
olika synsätten borde komplettera varandra istället för att skapa splittring.  
 
Arbetsledning 
Övervägande delen av de intervjuade var överens om att arbetsledningen är viktig för trivseln. 
Det var endast en person som uttryckte ett tydligt missnöje över att allt för mycket information 
handlade om budget och ekonomi. I kommunens medarbetarenkät ansåg nästan hälften att 
kontakten med chefen vara ganska tillfredsställande och ungefär lika många var ganska nöjda 
med återkopplingen från chefen.  
 
Anställningstrygghet 
Anställningstryggheten var viktig för trivseln hos samtliga intervjuade och de allra flesta 
uppfattade sig inte ha otrygga anställningsförhållanden vilket kan ha berott på att samtliga var 
fast anställd personal. Om exempelvis korttidsanställd personal hade intervjuats hade resultaten 
förmodligen varit annorlunda. 
 
Organisation 
Information om förändringar inom verksamheten var viktig för trivseln enligt 
intervjupersonerna. Ett fåtal var inte riktigt nöjda med vissa aspekter som exempelvis 
ombyggnation av kök och information om nyinflyttade vårdtagare. Hälften av 
undersköterskorna i kommunens medarbetarenkät ansåg sig vara ganska nöjda med 
informationen gällande det egna arbetet.  
 
Arbetsmiljö 
Både den fysiska och psykiska miljön var viktig för trivseln för samtliga intervjuade. Den fysiska 
arbetsmiljön var de flesta i stort sett nöjda med medan däremot den psykiska miljön uppfattades 
något mer ogynnsamt. Stressigt och brist på tid och personal var vissa av orsakerna till 
missnöjet. En intervjuad uttryckte ett missnöje över att det saknades utrymme för det 
oförutsedda i arbetet vilket upplevdes påfrestande och det kan ha sin grund i den 
”beredskapskänsla” som Gardell et al. (1979) talar om. Han menar att arbetets karaktär är av 
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sådant slag att det är svårt att kunna förutse behovet av resurser i arbetet vilket i sin tur försvårar 
arbetets organisering.  
 
Lön och samhällets värdering 
Lönen var som tidigare nämndes en faktor som minskade trivseln för de intervjuade. De flesta 
intervjuade upplevde att samhället inte värderar denna yrkesroll tillräckligt. Att ha ett arbete 
som nedvärderas av andra och som uppfattas enbart som ett genomgångsarbete påverkar nog 
upplevelsen av trivsel i någon mån även om intervjupersonerna gärna ville framhålla detta som 
oväsentligt för trivseln. Frågan är om det är de själva som värderar arbetet lågt eller om den 
allmänna uppfattningen i samhället är sådan att arbeten där vården och omsorgen om andra 
människor står i centrum inte värderas? Det kan vara av båda orsakerna. Till viss del kan det 
vara så att de själva har svårt att uppfatta betydelsen av sin yrkesroll, vilket i sin tur leder till att 
de omedvetet nedvärderar sitt eget arbete. Även om vårdbranschen ibland beskrivs som negativ 
av media i olika sammanhang behöver det inte betyda att människorna i samhället inte 
uppskattar arbetet som de utför.  
 
Kunskaper, utveckling och befordran 
Intervjupersonerna var relativt eniga om att de hade tillräckliga kunskaper för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter. Utveckling var viktigt för trivseln men inte det mest väsentliga. 
Avanceringsmöjligheterna bedömdes inte vara viktiga för trivseln hos intervjupersonerna. 
 
Sammanfattning 

Studien visar att majoriteten av de intervjuade upplevde hög grad av arbetstillfredsställelse. Av 
resultaten framgick det också att trivseln inte hade ett signifikant samband med egenskaperna i 
arbetet även om sambanden var positiva. Det är möjligt att om antalet deltagare hade varit fler 
så hade sambandet varit signifikant. Även upplevelsen av meningsfullhet hade ett positivt men 
inte signifikant samband med trivseln. Detta kan tyda på det som Hackman och Oldham 
(1980) menar om en eller två av egenskaperna uppgiftsvariation, uppgiftsidentifikation och 
uppgiftens betydelse inte är framträdande kan arbetet trots det upplevas meningsfullt. Dessutom 
kan det vara så att omsorgsarbetets karaktär är av sådant slag att det upplevs väldigt 
meningsfullt, kanske mer än i de flesta andra yrken, det vill säga där det centrala är att skapa en 
meningsfull tillvaro för hjälpbehövande genom att tillgodose deras skilda behov. Vårdtagarnas 
beroendeställning till vårdgivarna kan stärka denna upplevelse av meningsfullhet. 
 
Det verkar som att gemenskapen med arbetskamrater och uppfattningen om lönen var de 
övervägande viktigaste aspekterna för trivsel respektive otrivsel hos intervjupersonerna och det 
minst viktiga för trivseln tycktes vara befordringsmöjligheterna. Intervjupersonerna var mest 
överens i frågan när det gällde hur samhället värderar arbetet. Arbetet uppfyller minst behovet 
av erkänsla från samhället och mest behovet av anställningstrygghet. Intressant att lägga märke 
till är hur intervjupersonerna huvudsakligen anger hygienfaktorer som orsak till otrivsel. Saknar 
arbetet, förutom kontakten med vårdtagare, arbetskamrater och arbetsledning, 
motivationsfaktorer eller kan inte personerna uppfatta de möjligheter som arbetet erbjuder? 
Det kan vara så att otillfredsställelsen med omgivande faktorer hindrar personerna att värdera 
egenskaperna i arbetsuppgifterna men det är också möjligt att det finns enskilda personer som 
inte har tillräckliga förutsättningar i förhållande till kraven i arbetet och därför har svårt att 
uppleva arbetstillfredsställelse. 
 
I sammanhanget kan inte ignoreras att vissa av intervjupersonerna som upplevde arbetet som 
relativt tillfredsställande också samtidigt var otillfredsställda med vissa aspekter av sin 
arbetssituation men detta tycktes ändå inte påverka deras helhetsintryck av 
arbetstillfredsställelse. Resultaten styrker Herzberg et al. (2002) slutsatser om att de anställda 
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både kan vara tillfredsställda och otillfredsställda samtidigt. Men det kan också vara så att 
arbetstillfredsställelsen påverkar hur anställda upplever de olika egenskaperna i arbetet, det vill 
säga om den anställde är tillfredsställd med sitt arbete kan personen också uppfatta de olika 
möjligheter som arbetet erbjuder (Spector, 1997).   
 
Förslag till Luleå kommun 

För att skapa bättre förutsättningar för arbetstillfredsställelse bland sina medarbetare skulle Luleå 
kommun kunna, med hänsyn taget till här erhållna resultat, utforma arbetsförhållandena så att 
de tar i beaktande faktorer som variation, självständighet och feedback. Arbetsuppgifterna i sig 
är enligt Herzberg et al. (1993) motivatorer som bidrar till arbetstillfredsställelse. Arbetstider 
kan jämföras med hygienfaktorer, dvs. faktorer utanför själva arbetsuppgifterna, som endast kan 
leda till att otillfredsställelse upphör och inte till att tillfredsställelse uppnås.  
 
För att främja upplevelsen av variation i arbetet skulle anställda kunna erbjudas möjlighet till 
arbetsrotation. Arbetsrotationen skulle kunna innefatta möjlighet att byta arbetsplats och/eller 
verksamhet, tillfälligt eller permanent. Detta skulle kunna ge personalen möjlighet att vidga och 
bredda sina arbetsuppgifter genom att prova på ”nya” verksamheter, som exempelvis enheten 
ordinärt boende som förmodligen skiljer sig åt något med avseende på vårdtagare och 
uppgifter. Alla medarbetare kanske inte vill byta verksamhet, i så fall skulle dessa personer 
kunna ges möjlighet att enbart byta arbetsplats inom samma verksamhet för en viss tid. 
Förfarandet skulle förmodligen ge personalen tillfälle att använda sin kompetens mer fullt ut 
men även också ge variation när det gäller vårdtagare. Detta skulle också kunna ge anställda 
utökade kunskaper, färdigheter och insikter.  
 
Utbildning i arbetsgruppens funktion och samspel samt tid att regelbundet utvärdera och 
reflektera över arbetet skulle kunna förbättra samarbetet inom grupperna så att alla medlemmars 
förslag och idéer beaktas. Vid behov borde det också finnas tillgång till en utomstående person 
som med sin sakkunskap kan bidra med förslag och lösningar på uppkomna problem. En 
arbetsgrupp där medlemmarna kan känna personligt ansvar för sina arbetsinsatser främjar 
troligen arbetstillfredsställelse men även också verksamheten.  
 
Anledningen till att anställda saknade feedback och hade otillräckliga kunskaper om arbetets 
resultat kan ha flera förklaringar men en orsak kan vara brister i målstyrning och uppföljning 
inom verksamheten. För att anställda skall kunna känna sig tillfredsställda med sina 
arbetsprestationer är det viktigt att arbetsledningen tydliggör verksamhetens värderingar. 
Betydelsefullt är även ökad delaktighet i målsättningen hos anställda genom att bryta ner målen 
inom organisationen på lokal nivå.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) beskriver hur mål inom organisationen är viktiga för de 
anställdas handlande och tänkande. Dels har målen en styrande funktion som påverkar 
anställdas beteende och beslut och dels fungerar de också som en bedömningsgrund för att 
utvärdera arbetsprestationer. De medger att mål inom offentliga organisationer ofta har 
karaktären av att vara mer komplexa och kontinuerliga. Det är svårt att mäta eller avgöra när 
målen uppnåtts och föreslår därför tre grundläggande element för målsättningen som enligt 
studier har visat sig ge goda resultat. För det första är det viktigt att anpassa målen till de 
anställda där hänsyn tas till de färdigheter och den potential som arbetsgruppen förfogar över 
men också till de arbetsförhållanden som den befinner sig i. För det andra är det viktigt att de 
anställda sluter upp kring målen. Detta kan göras exempelvis genom att öka de anställdas 
inflytande i beslutsprocesser eller genom en stödjande ledare. Till sist är det även betydelsefullt 
att det finns tillräckliga resurser att genomföra arbetsuppgifterna. Detta kan exempelvis innebära 
att ge möjlighet för anställda att sammanställa planer för verksamheten och därefter utvärdera 
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processen med konkreta metoder. Jacobsen och Thorsvik (1998) vill dock understryka att dessa 
antaganden är förenklingar av verkliga förhållanden som även innehåller andra aspekter. En 
heltäckande framställning är förstås inte möjlig när det gäller de kvalitativa aspekterna av arbetet 
men en grundläggande ansats till en mål- och arbetsbeskrivning samt regelbunden utvärdering 
av hur målen uppnåtts är trots allt ett steg framåt för gynnsammare förutsättningar för att erhålla 
ökad arbetstillfredsställelse.  
 
När det gäller arbetstider kan det visa sig vara en god idé att se över arbetstidsmodellen som 
gäller inom verksamheten. Begränsar den nuvarande arbetstidsmodellen flexibiliteten för de 
anställda att påverka sin arbetstid? Saknar anställda kunskap om hur de kan använda 
arbetstidsmodellen på ett flexibelt sätt? Kan det vara verksamheten som hindrar nyttjandet av 
arbetstidsmodellen fullt ut? Dessa är frågor som bör tas i beaktande. Det är svårt att inom ramen 
för verksamheten helt kunna utesluta obekväma arbetstider då de olika vårdtagarnas behov 
kräver omsorg dygnet runt.  
 
Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avser den noggrannhet och säkerhet som kan uppnås med mätinstrumentet. Om 
säkerheten är låg är det svårt att besvara de forskningsfrågor som studien söker besvara. Då 
studiens syfte var att beskriva och förstå subjektiva upplevelser av arbetstillfredsställelse hos de 
anställda bedömdes den kvalitativa metoden som mest lämplig. Åtgärder som vidtogs för att 
öka säkerheten i undersökningen var bland annat två provintervjuer och att intervjuerna 
genomfördes på platser där risken för ovidkommande och störande variabler var minimal. Trots 
försiktighetsåtgärderna förekom enstaka störande moment under intervjuerna vilket påverkade 
intervjuerna negativt. Under intervjuer finns det alltid risk för en s.k. intervjueffekt mellan 
samtalande parter. För att minimera risken har intervjuaren medvetet försökt ha ett så neutralt 
förhållningssätt som möjligt gentemot intervjupersonen. Eftersom de flesta av intervjuerna 
bandades kunde intervjuaren kontrollera exakt vad som hade sagts för att rätta till eventuella 
misstolkningar. Frågorna i frågeformuläret grundades till största delen på vedertagna teorier och 
alla deltagare fick samma information angående studiens syfte. Ett förhållande som kan ha 
inverkat negativt på reliabiliteten är socialt önskvärda svar. Det är svårt att kontrollera 
intervjupersonernas uppriktighet och vilja att svara på ett öppet sätt. Då varje intervjusituation 
är unik, beroende av både intervjuare och den intervjuade, är det svårt att uppnå hög 
reliabilitet. Det fanns även viss tendens att vi-känslan på arbetsplatsen var stark vilket gjorde att 
intervjupersonerna inte ville ge uttryck för negativa åsikter utan istället föredrog att beskriva 
hur bra arbetsplatsen fungerade.    
 
Extern validitet 
Kvale (1997) klarlägger att en del av målsättningen med kvalitativ forskning är att studera det 
unika samt upptäcka och bredda det konventionella för att öppna nya möjliga tänkesätt. 
Avsikten med studien var att förstå och samla in fördjupade kunskaper om de anställdas 
upplevelser av arbetstillfredsställelse och således inte att generalisera resultaten till en större 
population. Urvalet var även relativt begränsat vilket kan ha påverkat validiteten ofördelaktigt. 
Att vissa personer inte valde att delta och hur dessa skiljde sig från gruppen som valde att delta 
är aspekter som kan ha påverkat den externa validiteten negativt. En felkälla kan vara att de 
intervjupersoner som valde att ställa upp på intervjuerna var tillfredsställda i hög grad medan 
personer som inte var tillfredsställda avstod från att delta i studien. I så fall skulle det betyda att 
de som deltog inte var representativa för alla undersköterskor på arbetsplatsen. 
 
Intern validitet  
För att stärka den interna validiteten har intervjuerna kompletterats med en enkätundersökning 
där intervjupersonernas utsagor kunde jämföras. Författaren valde att inte ge intervjupersonerna 
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möjlighet att ta del av de sammanställda resultaten av intervjuerna för eventuella korrigeringar 
även om detta hade kunnat förbättra den inre validiteten. För att öka validiteten har 
intervjuformuläret granskats av tre personer för att frågorna i största möjliga utsträckning skulle 
anses besvara forskningsfrågorna och att syftet kunde uppnås. Eftersom författaren själv tolkat 
slutsatserna samt utgått från de anställdas subjektiva tolkningar i sin analys finns det en risk för 
att detta har påverkat studiens giltighet.  
 
Begreppsvaliditet 
Abstrakta begrepp kan ha olika betydelse för olika personer. Intervjuerna i sig kan vara ett sätt 
att öka validiteten då frågor kan följas upp och oklarheter rättas till. Detta ger intervjuaren 
möjlighet att förklara begrepp så att svaren verkligen speglar det som studien avser att mäta. För 
att stärka validiteten har begrepp som använts i denna studie noggrant definierats och i 
möjligaste mån har andrahandskällor undvikits.      
                                                  
Forskningsetiska överväganden 

Studien är genomförd utifrån forskningsetiska kriterier. De etiska riktlinjerna följdes noggrant 
genom att svaren och intervjupersonernas identitet inte avslöjas och heller inte på vilken 
arbetsplats intervjuerna genomfördes. Vid kontakten med intervjupersonerna försäkrades 
deltagarna om fullständig konfidentialitet och att deltagandet var helt frivilligt. Intervjuerna har 
behandlats och analyserats endast av författaren själv och ingen av deltagarna kan kopplas till 
materialet. Tillstånd för intervjuerna hämtades från verksamhetsansvarig arbetsledare. Varje 
intervjuperson tillfrågades om samtalet kunde spelas in på band och där tillstånd inte medgavs 
antecknade författaren själv under samtalets gång. Allt material som insamlats vid studien 
kommer att förstöras när undersökningen är helt färdigställd.  
 

Förslag på framtida forskning 

Studien har besvarat många frågeställningar samtidigt som den även har väckt nya funderingar 
som inte har kunnat inkluderas inom studiens begränsade ramar. Då undersköterskorna i 
studien gav uttryck för att samhällets värdering av yrkesrollen inte är så hög hade det varit 
intressant att undersöka hur omgivningen uppfattar arbetet inom vården och rollen som 
vårdgivare. Vilka förväntningar har vårdtagarna och anhöriga men även den breda allmänheten 
på arbetet inom vård och omsorg?  
 
En ytterligare intresseväckande aspekt vore att jämföra yngre och äldre medarbetares 
upplevelser av arbetstillfredsställelse. Vilka uppfattningar har de gemensamt och vad är det som 
skiljer grupperna åt? Denna infallsvinkel vore relevant med tanke på de framtida 
rekryteringsbehoven inom yrket då det är allmänt känt att det finns vissa problem med att locka 
unga medarbetare till vården.  
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Bilaga 1                                                   SKATTNINGSFORMULÄR 
 
                                                         1                     2                   3                  4                   5
I VILKEN GRAD TRIVS                                                                

DU MED DITT ARBETE
                                                                                                        

? 

                                                                  I mycket låg                                                                   I mycket hög 
                                                                      grad                                                                               grad                                    
 
                                                  
I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DITT    1                      2                   3                  4                   5  

ARBETE VARIERANDE PÅ SÅ SÄTT 
ATT DET KRÄVER OLIKA KUNSKA- 
PER OCH ERFARENHETER?                   
                                                        Väldigt lite                                                              Väldigt mycket               
                                                                                           
                                                
 
I VILKEN UTSTRÄCKNING BESTÅR     1                      2                   3                  4                   5              
DITT ARBETE AV HELHETSINSATSER   
FÖR VÅRDTAGAREN (SNARARE ÄN  
VISSA DELAR AV ALLT SOM    
VÅRDTAGAREN BEHÖVER HJÄLP    Väldigt lite                                                              Väldigt mycket 
MED? 
 
 
                                                           1                      2                   3                  4                   5 
I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DITT  
ARBETE VIKTIGT FÖR VÅRDTAGA- 
REN, ANHÖRIGA OCH ANNAN PER- 
SON

                 
AL?                                            Väldigt lite                                                              Väldigt mycket 

      
                                                                                                                                                                                      

 
                                                           1                      2                   3                  4                   5 
I VILKEN GRAD UPPLEVER DU 
ARBETET MENINGSFULLT?                               
                                                                            
                                                                  
                                 I mycket låg                                                                   I mycket hög 

                                                                                                                                   

                                                                      grad                                                                               grad 
                                                                                                   
 
                                                           1                      2                   3                  4                   5 
I VILKEN GRAD UPPLEVER DU 
ARBETET ANSVARSFULLT/ 
SJÄLVSTÄNDIGT?                                               
                                                     I mycket låg                                                                   I mycket hög 
                                                                      grad                                                                               grad 
 
                                                           1                      2                   3                  4                   5 
                                                                             
I VILKEN GRAD UPPLEVER DU 
ARBETET GER KUNSKAP OM 
RESULTAT/FEEDBACK?                 I mycket låg                                                                   I mycket hög 
                                                                      grad                                                                               grad 
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Bilaga 2                                           
                                                     INTERVJUFORMULÄR 
 
Bakgrund 
 
Antal anställningsår? 
 
Utbildning? 
 
Varför valde du detta yrke? 

 
Har du någon gång funderat på att byta arbete? 

  
Trivsel/otrivsel faktorer 
 
1. Vad trivs du med i ditt arbete? Varför trivs du med detta? 
 
2. Vad trivs du inte med i ditt arbete? Varför trivs du inte med detta? 
 
Egenskaper i arbetsuppgifterna 
 
3. Vilka arbetsuppgifter har du som undersköterska på ett äldreboende? 
    Hur upplever du variationen i arbetsuppgifterna? 
    
4. Om du tänker på allt hjälpbehov som omsorgstagaren har, hur stor del utgör dina 
    arbetsuppgifter av det totala hjälpbehovet?  
 
5. Upplever du dina arbetsinsatser som viktiga och betydelsefulla för omsorgstagaren och                             
    anhöriga?  
    Hur upplever du att övrig personal/allmänheten ser på ditt arbete?   
              
6. Kan du personligen planera och delta i beslut angående ditt arbete? 
    Finns det möjlighet till egna initiativ i ditt arbete?  
                
7. Hur får du veta resultaten av dina arbetsinsatser? 
    Från vem anser du att det är viktigast att få synpunkter för dina arbetsinsatser? 
 
Omgivningen till arbetsuppgifterna 
 
8. Hur viktig är gemenskapen med dina arbetskamrater för din trivsel? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
 
9. Vilken roll spelar anhöriga för din trivsel? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
 
10. Hur viktig är arbetsledningen för din trivsel? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
  
11. Hur viktig är anställningstryggheten för din trivsel? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
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12. Hur viktig är informationen om förändringar på arbetsplatsen för att du ska trivas? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag?                                               
 
13. Hur viktig är arbetsmiljön för din trivsel? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
 
14. Hur upplever du din lön är i förhållande till dina arbetsinsatser?  
 
15. Hur upplever du samhället värderar ditt arbete som undersköterska?  
      Hur viktigt är detta för din trivsel? 
 
16. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att prestera tillfredsställande?  
 
17. Hur viktigt är det för din trivsel att du lär dig hela tiden något nytt? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
 
18. Hur viktigt är det för din trivsel att du får möjlighet att avancera? 
      Hur mycket uppfyller/ger arbetet detta behov idag? 
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