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Sammanfattning 

Planeringen av brukarnas insatser inom hemtjänsten i Luleå kommun har förändrats. 
Antalet planerare har minskats, deras arbetsuppgifter har utökats och blivit mer struk-
turerade. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad hos brukare. 
Arbetsfördelningen varierar mellan enheterna. Syftet med studien var att undersöka 
planerarnas arbetssituation och arbetstillfredsställelse, om arbetsfördelningen har in-
verkan på arbetstillfredsställelsen och om det finns utvecklingsområden för ökad till-
fredsställelse. Dataunderlag har samlats in med en webbenkät baserad på mätinstru-
mentet Measure of Job Satisfaction. Därtill ett antal öppna och slutna frågor angående 
arbetssituation och arbetsfördelning. Enkäten skickades till 39 planerare med en svars-
frekvens på 61.5% (n=24). Resultatet visar att arbetssituationen för planerarna varierar 
vad gäller uppgifter, tidfördelning och hur arbetet är strukturerat. Planerarna är till-
fredsställda med förhållanden relaterade till personlig tillfredsställelse, professionellt 
stöd, framtidsutsikter och standard på arbetet, liksom den övergripande arbetstillfreds-
ställelsen. Planerarna är varken tillfredsställda eller otillfredsställda med förhållanden 
relaterade till arbetsbörda, utbildningsmöjligheter samt ersättning och lön. Studien vi-
sar att arbetsfördelningen har viss inverkan på tillfredsställelsen. Den viktigaste slutsat-
sen som kan dras av studien är att planerarna har en övergripande arbetstillfredsstäl-
lelse i dagsläget. Samtliga arbetsfaktorer är av värde att underhålla och utveckla, där-
emot finns anledning att särskilt se över faktorer som kan få inverkan ur ett kompe-
tensförsörjningsperspektiv.  

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, planerare, hemtjänst, kombinerade uppdrag, 
measure of job satisfaction, MJS, kompetensförsörjning 



Abstract 

Planning of the user’s contribution in the home care service in Luleå municipality has 
changed. The quantity of planners has decreased; their duties have increased and be-
come more structured. In addition to planning, the planners also work with caring 
for the users. The distribution of labor varies between units. The purpose of this 
study was to survey the planners work situations and job satisfaction, if the distribu-
tion of labor has an impact on job satisfaction and if there are areas which can be de-
veloped for increased satisfaction. Data has been collected using a web survey based 
on the Measure of Job Satisfaction surveying instrument. A number of open and 
closed questions were constructed regarding the work situation and distribution of 
labor. The survey was sent to 39 planners with a response rate of 61.5% (n=24). The 
results show that the work situation for the planners varies regarding their tasks, time 
distribution and how the work is structured. The planners are satisfied with condi-
tions related to their personal satisfaction, professional support, prospects and work 
standards, as well as overall job satisfaction. The planners are neither satisfied nor un-
satisfied with conditions related to their workload, educational opportunities as well 
as reimbursements and salaries. The study shows that the distribution of labor has a 
certain impact on satisfaction. The main conclusion that can be drawn from the study 
is that the planners experience overall job satisfaction at the present time. All work 
factors are of value to maintain and improve, however, there is reason to specifically 
oversee factors that may impact work satisfaction using a supply of competence per-
spective. 

Keywords: job satisfaction, planners, home care, combined assignment, measure 
of job satisfaction, MJS, supply of competence 
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Inledning 

Allt fler äldre kan bo kvar hemma med hjälp av den service och omvårdnad som 
hemtjänsten kan utföra i kombination med allt mer avancerade hälso- och sjukvårds-
insatser (Fahlberg & Larsson, 2016; Socialstyrelsen, 2018).  Hemtjänsten har utveck-
lats åtskilligt på senare år, vilket är nödvändigt för att självbestämmande och möjlig-
heten att få ett så normalt liv som möjligt - trots behov av vård och omsorg - ska vara 
realiserbart i enlighet med socialtjänstlagens grundtankar. Trenden är att alltfler äldre 
får hemtjänstinsatser medan allt färre bor i särskilda boenden. Insatserna har blivit mer 
avancerade och kräver utbildad personal (Fahlberg & Larsson, 2016).  

Kompetensförsörjningen befaras bli en utmaning framöver på grund av förändrad be-
folkningsstruktur (Luleå kommun, 2018). Andelen äldre som går i pension ökar sam-
tidigt som andelen unga som kommer in på arbetsmarknaden är färre. Vilket på sikt 
även innebär att behovet av omsorg kommer att bli större. En stor andel av dagens 
omsorgspersonal i äldreomsorgen har inte långt kvar till pensionsåldern och få unga är 
intresserade av yrket (Hedman & Jansson, 2015).  

Under år 2010 till 2050 beräknas personalbehovet öka med 70 % (Jönson & Harnett, 
2015). En av äldreomsorgens framtida utmaningar blir bland annat att rekrytera per-
sonal, dels till följd av den demografiska utvecklingen men även på grund av yrkets 
låga status, lönenivå och ibland dåliga arbetsvillkor (Blennberger & Brytting, 2014). 
Medias som regel ogynnsamma och okunniga bild av äldreomsorgen har en negativ 
inverkan på yrkets status vilket också kan bidra till rekryteringsproblem i äldreomsor-
gen (Blennberger & Brytting, 2014).  

Det är viktigt att veta hur man skapar en attraktiv arbetsplats inom yrken där det fö-
religger arbetskraftsbrist, både för att behålla och rekrytera personal (Prevent, 2003). 
Att utvärdera arbetstillfredsställelse är en del i den processen. En tillfredsställande ar-
betsmiljö är även ett arbetsgivaransvar genom det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(AFS 2001:1) och ett användbart nyckeltal för hälsa vid mätning av arbetsmiljöför-
bättringar (Jakobsson & Skoglund, 2017).  

Arbetstillfredsställelse 
När människor talar om anställdas attityder är det ofta arbetstillfredsställelse som avses 
(Robbins & Judge, 2016). Arbetstillfredsställelse beskrivs som ett behagligt och posi-
tivt emotionellt tillstånd som speglar den bedömning individen gör av arbetet som 
helhet eller dess olika delar (Arnold & Randall, 2016; Aronsson, 2012). Arbetstill-
fredsställelse är kopplat till personens förväntningar och det faktiska utfallet (Locke, 
1976, refererad i Aronsson, 2012). En person med hög arbetstillfredsställelse har posi-
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tiva känslor för arbetet medan en person med låg arbetstillfredsställelse har negativa 
känslor (Robbins & Judge, 2016).  

Det finns framförallt tre förklaringsmodeller till vad som avgör hur tillfredsställd en 
individ är med sitt arbete: (1) arbetsmiljön eller arbetsklimatet (Aronsson, 2012). Den 
benämns även ”sociala informationsprocessmodellen” och syftar på att arbetstillfreds-
ställelse konstrueras genom de erfarenheter och den information som individen får 
genom andra personer på arbetet (Arnold & Randall, 2016). (2) individens personlig-
het, som anger att arbetstillfredsställelse baseras på en persons genetiska arv, en positiv 
eller negativ läggning, vilket innebär att arbetstillfredsställelse är kopplat till personlig-
hetsdrag och därmed är en bestående inställning (Arnold & Randall, 2016). Och (3) 
interaktionen mellan arbetsmiljön/klimatet och personligheten (Aronsson, 2012). 
Detta benämns även ”informationsbehandlingsmodellen” och beskriver hur ackumu-
lering av kognitiv information om arbetsplatsen och arbetet i sig påverkar arbetstill-
fredsställelse. Arbetstillfredsställelse influeras av arbetets karaktär och i vilken utsträck-
ning den stämmer överens med vad personen vill ha i sitt arbete (Arnold & Randall, 
2016; Robbins & Judge, 2016).   

Arbetstillfredsställelse kan betraktas i sin helhet, övergripande arbetstillfredsställelse, 
eller utifrån olika delar av arbetet. Dessa två perspektiv bör värderas separeras då de är 
konceptuellt olika (Roelen, Koopmans, & Groothoff, 2008). Anställda kan vara till-
fredsställda med flera delar av arbetet, men vara otillfredsställda med arbetet i sin hel-
het. 

Faktorer för arbetstillfredsställelse 
En mängd olika aspekter av arbetet påverkar nivån av tillfredsställelse (Arnold & 
Randall, 2016). Dessa tycks vara tämligen stabila över tid (Jönsson, 2012). Det tycks 
inte finnas någon standard för vilka faktorer som ska beaktas vid mätning av arbetstill-
fredsställelse (Roelen et al., 2008). I en metastudie angående mätning av arbetstill-
fredsställelse identifierades 11 arbetsfaktorer; arbetets innehåll, autonomi, utveckling, 
finansiell belöning, befordran, professionellt stöd, kommunikation, medarbetare, me-
ningsfullhet, arbetsbelastning och krav (van Saane, Sluiter, Verbeek, & Frings-Dresen, 
2003). I samma studie fick mätinstrumentet Measure of Job Satisfaction, MJS, bäst re-
sultat, bland annat på grund av dess innehållsvaliditet med sju arbetsfaktorer som in-
kluderade samtliga tidigare nämnda arbetsfaktorer. Nedan beskrivs arbetsfaktorerna i 
MJS (Traynor & Wade, 1993):  

Personlig tillfredsställelse omfattar den subjektiva känslan av meningsfullhet, uppgifts-
variation, grad av autonomi och utmaning samt personlig utveckling. 
Arbetsbörda omfattar arbetstid, tidfördelning mellan uppgifter och mängden arbete. 
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Professionellt Stöd omfattar stöd och vägledning i arbetet samt relationen till kolle-
gorna och chefen. 
Utbildnings-/Fortbildningsmöjligheter omfattar bland annat ledighet och finansiering 
av utbildning och möjligheter till karriär. 
Ersättning och Lön omfattar bland annat lönens storlek samt kriterier för ersättning. 
Framtidsutsikter omfattar anställningstrygghet, möjlighet till befordran och karriär 
inom organisationen.  
Standard på klientarbetet omfattar kvaliteten på arbetet och servicen. 

Roelen et al. (2008) fann när de identifierade vilka faktorer som avgör arbetstillfreds-
ställelse, att uppgiftsvariation, arbetsvillkor, arbetsbelastning och karriärmöjligheter 
har störst betydelse för arbetstillfredsställelse medan graden av autonomi bidrar minst. 
Det tycks inte finnas stora åldersskillnader när det gäller vilka inslag som är viktigast i 
arbetet, utom när det gäller karriärmöjligheter, vilka tycks bli mindre betydelsefulla 
med åren (Aronsson, 2012). 

En svensk undersökning från 1989 visade att arbetstillfredsställelse inom hemtjänsten 
är kopplad till att ha överblick, någorlunda hög grad av självbestämmande, känsla av 
att göra nytta, att inte vara utbytbar, att man ska ha en viss kunskapsnivå och färdig-
heter, att man lär sig nytt och utvecklas som människa (Eliasson & Thulin, 1989, re-
fererad i Gonge, 2003). En senare svensk studie visade att arbetsrelaterad utmattning 
är den starkaste prediktorn för arbets(o)tillfredsställelse bland personal inom hemtjänst 
och äldreboende (Hasson & Arnetz, 2008). Den visade även att kompetensutveckling 
och stresshantering kan bidra till förbättrad arbetstillfredsställelse.  

Arbetstillfredsställelsens inverkan 
Arbetstillfredsställelse är en indikator för en persons psykologiska välmående eller 
mentala hälsa (Arnold & Randall, 2016). Därför används den ofta i samband med 
undersökning av stress, liksom vid mätning av den organisatoriska och psykosociala 
arbetsmiljön (Jakobsson & Skoglund, 2017).  

Motivation och prestation. 
Det antas ofta att arbetstillfredsställelse leder till ökad motivation och prestation (Ar-
nold & Randall, 2016), men det råder oenighet mellan studier. Arbetstillfredsställelse 
är en ospecifik attityd när det gäller dess följdeffekt. Det kan finnas flera möjliga sam-
band mellan två eller flera variabler som bidrar till ett beteende eller handling. Ett 
samband kan finnas men kan vara beroende av bakomliggande variabler. Det kan ex-
empelvis finnas motstånd att genomföra förändringar och fokus på endast ett tillväga-
gångsätt som kan hindra produktiviteten trots ökande arbetstillfredsställelse (Katzell, 
Yankelovich, Fein, Ornati, & Nash, 1975). 
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Flera studier visar att motivation har kopplingar till arbetstillfredsställelse (Smith & 
Shields, 2013). Arbetskaraktäristiska modellen (Figur 1) framtagen av Hackman och 
Oldham år 1976, reviderad 1980, har länge varit en inflytelserik modell som visar re-
lationerna mellan fem arbetsrelaterade grundkaraktärer vilka leder till psykologiska 
tillstånd och utfall (Arnold & Randall, 2016). Hög inre motivation uppstår om mo-
dellens arbetsrelaterade grundkaraktärer är välrepresenterade på arbetsplatsen. Med 
den inre motivationen följer ökad arbetstillfredsställelse och effektivitet. Modellen 
kan användas vid arbetsförändringar.  

Figur 1. Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell. 

De fem arbetsrelaterade grundkaraktärerna i modellen är: 
Skicklighetsvariation beskriver i vilken utsträckning arbetet kräver att personalen ut-
för varierande uppgifter och i vilken utsträckning de har möjlighet att använda olika 
talanger och färdigheter. 
Uppgiftsidentifikation syftar på i vilken utsträckning personalen får möjlighet att ut-
föra ett arbete från början till slut. 
Arbetets betydelse avser i vilken utsträckning personen som utför ett arbete upplever 
det som betydelsefullt. 
Dessa tre grundkaraktärer är kopplade till upplevelse av arbetet som meningsfullt. 

Arbetsrelaterade 
grundkaraktärer 

Kritiska psykologiska 
tillstånd 

Utfall 

Skicklighetsvariation 

Uppgiftsidentifikation 

Arbetets betydelse 

Upplevd menings- 
fullhet i arbetet 

Autonomi 

Återkoppling från 
arbetet 

Upplevt ansvar 
i arbetet 

Kunskap om arbets- 
insatsens resultat 

Hög inre motivation 

Hög arbets- 
Tillfredsställelse 

Hög arbetseffektivitet 
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Autonomi handlar om i vilken utsträckning den anställde får bestämma över det egna 
arbetet. Denna grundkaraktär är kopplad till upplevt ansvar i arbetet. 
Återkoppling på arbetet avser i vilken utsträckning arbetet i sig själv (i motsats till 
andra människor) ger information om hur bra arbetet har utförts. 
Återkoppling på arbetet är kopplad till det psykologiska tillståndet kunskap om ar-
betsinsatsens faktiska resultat. 

För att motivationen ska vara hög måste minst en av de tre grundkaraktärerna skick-
lighetsvariation, uppgiftsidentifikation och arbetets betydelse, som leder till det psy-
kologiska utfallet upplevd meningsfullhet vara hög liksom graden av autonomi som 
leder till ansvarskänsla samt graden av återkoppling på arbetet som är kopplat till kun-
skap om resultat, se Figur 1, (Robbins & Judge, 2016). Om arbetet resulterar i hög 
motivation förutsägs även hög arbetstillfredsställelse och effektivitet. 

Arbetskaraktäristiska modellen har utvärderats under åren och står sig fortfarande rela-
tivt bra (Arnold & Randall, 2016). Däremot har behov att utöka utbudet av arbetsre-
laterade grundkaraktärer framkommit vid senare tids forskning. Skicklighetsvariation 
är av betydelse i arbetskaraktäristiska modellen, men även uppgiftsvariation anses vik-
tigt idag. Den sociala aspekten efterlyses också, till exempel i vilken omfattning man 
får support och återkoppling från andra. I vilket sammanhang arbetet utförs har troli-
gen också betydelse, såsom arbetsplatsens utformning exempelvis (Arnold & Randall, 
2016).  

Organisatoriskt medborgarskapsbeteende. 
Personer som är mer tillfredsställda med sina arbeten är mer benägna att ha ett organi-
satoriskt medborgarskapsbeteende (Robbins & Judge, 2016). Organisatoriskt med-
borgarskapsbeteende, förkortas här OCB från engelskans Organizational citizenship 
behaviour, rör sig om beteenden som inte är baserade på direktiv och måsten utan på 
frivillighet. Personer med detta beteende talar positivt om deras arbete, hjälper andra i 
gruppen och presterar lite över förväntan, bland annat. Denna koppling till arbetstill-
fredsställelse beror enligt studier på tillit som kommer sig av chefens tilltro till medar-
betaren, kollegors stöd och individens personlighet (tillmötesgående och samvets-
grann). Den positiva respons personen därefter får på sitt OCB bidrar till fortsatt 
OCB (Robbins & Judge, 2016). 

Kundnöjdhet. 
Vårdkvalitet påverkas av personalens tillfredsställelse och har inverkan på kundnöjd-
heten (Chou, Boldy, & Lee, 2002). Tillfredsställd personal tycks ha positiv inverkan 
på kundens tillfredsställelse och kundens lojalitet till organisationen (Robbins & 
Judge, 2016). För en person som har en negativ inställning till arbetet kan ett sätt att 
upprätthålla balans vara att minska insatserna genom exempelvis frånvaro eller dålig 
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kvalitet på servicen (Chou et al., 2002). Detta får stor betydelse inom hemtjänsten då 
brukare och personal ofta har långvariga relationer och brukare är särskilt sårbara för 
dålig vårdkvalitet. 

Tillfredsställelse med livet. 
Forskning visar att arbetstillfredsställelse har ett positivt samband med tillfredsställelse 
med livet (Robbins & Judge, 2016). Arbetet är en viktig del av livet för många indi-
vider, därför har arbetstillfredsställelsen betydelse för den övergripande känslan av till-
fredsställelse. Tillfredsställelse med livet minskar bland annat när en person blir arbets-
lös. En person som är missnöjd på arbetet löper större risk att bli missnöjd rent gene-
rellt (Arnold & Randall, 2016). 

Otillfredsställelsens inverkan 
Att vara otillfredsställd med arbetet kan leda till negativa konsekvenser. Forskning om 
psykosociala riskfaktorer och dess inverkan på anställda visar att låg arbetstillfredsstäl-
lelse är en faktor bland några som är förknippade med avsikt att lämna sitt arbete 
(Fernandes & Pereira, 2016) eller byta position (Robbins & Judge, 2016). Det kan 
leda till förlust av anställdas kunskap, färdighet och andra personrelaterade tillgångar 
för verksamheten samt ökade kostnader i samband med rekrytering. Arbetsfaktorerna 
personlig tillfredsställelse, arbetsbörda och professionellt stöd samvarierar starkt med 
intentioner att lämna arbetet (Back & Lövgren, 2015). 

Vidare har flera studier visat att positiva relationer med kollegor har positiv inverkan 
på arbetstillfredsställelsen (Jönsson, 2012), liksom chefens förmåga att uppmärksamma, 
hörsamma och stödja medarbetare (Robbins & Judge, 2016). Rollkonflikter har där-
emot negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen och framkallar negativa känsloreak-
tioner samt minskar effektiviteten (Jönsson, 2012). Arbetskamraters och chefers stöd 
till självständigt arbete gynnar arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa samt minskar fö-
resatser att vilja byta jobb (Moreau & Mageau, 2012). 

Otillfredsställelse kan visa sig i aktivt uttryck genom exempelvis förslag till förbätt-
ringar, diskussioner med chefer och fackliga åtgärder (Robbins & Judge, 2016), eller 
passivt genom att man låter tillståndet förvärras, anstränger sig mindre, gör fler fel och 
är frånvarande från arbetet. Det finns även koppling till ett mer medvetet, destruktivt 
beteende på arbetsplatsen, som att förstöra, stjäla, vara aggressiv gentemot kollegor 
och komma försent, exempelvis (Robbins & Judge, 2016). 

Attityder påverkar beteenden och indikerar potentiella problem (Robbins & Judge, 
2016). Att verka för förbättrade attityder på arbetsplatsen kommer sannolikt att resul-
tera i positiva resultat, såsom ökad organisationseffektivitet, högre kundnöjdhet och 
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ökad vinst. Genom att känna till vilka faktorer som orsakar särskilt missnöje kan man 
bättre hjälpa medarbetare att förändra dessa aspekter (Roelen et al., 2008). 

Hemtjänstuppdraget 
Om än Sverige är ett av de mest generösa länderna när det gäller äldreomsorg, så har 
inte utgifterna för omsorgen följt samma takt som den åldrande generationen (Szeb-
hely & Trydegård, 2012). Äldreomsorgen påverkas av politiska förändringar i hög 
grad och det komplexa samspelet mellan beslutsfattande på central och lokalnivå. Re-
geringens ökade ambitioner inom olika välfärdsområden, utan full kompensation till 
kommunerna, skapar ekonomisk press och det överlåts till de lokala politikerna att 
prioritera behoven mellan välfärdsområdena (Szebhely & Trydegård, 2012).  

I en tid av förändring, utveckling och ekonomisk åtstramning ställs höga krav på ef-
fektivisering. Utvecklingen från 50-talets hemsamarit som spenderade hela sin arbets-
tid hos en eller ett fåtal brukare till dagens hemtjänst med en mängd olika besök per 
dag (Nordström, 2000), kräver en optimal och genomtänkt planering för att möjlig-
göra god service och bibehållen kvalitet med begränsade resurser. Vårdkvalitet påver-
kas av personalens tillfredsställelse och har även inverkan på brukarnas tillfredställelse 
(Chou et al., 2002). 

Hemtjänstuppdraget omfattar olika arbeten där sju typer har identifierats; sjukdomsar-
bete – som bland annat omfattar att dela medicin och mäta blodsockernivå, vardags-
livsarbete – som exempelvis matinköp, matlagning och diskning, livsförändringsarbete 
– tillfälligt eller varaktigt stöd när personen inte klarar av att klä sig eller utföra per-
sonlig hygien, exempelvis, relationsarbete – handlar om att bygga goda relationer
med brukare och anhöriga, diskretionsarbete – är ofta ett ”tyst” arbete som innebär
att se varje individs behov och att värna om individens känsla av värdighet, informat-
ionsarbete – omfattar viktig information om brukaren som delas inom personalgrup-
pen, muntligt eller skriftligt och artikulationsarbete – som bland annat avser samord-
ning av arbetsuppgifter och koordinering när flera parter är involverade i brukarens
omvårdnad (Bratteteig & Eide, 2017).

Insatserna beror på individens behov, även tid för utförandet är individanpassat och 
kan variera över tid (Socialstyrelsen, 2018). Beslut om hemtjänst prövas som bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL (Fahlberg & Larsson, 2016). Handläggare bedömer och beviljar 
hjälpinsatser enligt SoL och LSS (Carlsson, Nilsson, Algurén, & Gehandler, 2016). 
Utifrån beslutet tas en genomförandeplan fram av personal inom äldreomsorgen till-
sammans med den enskilde, som ska beskriva hur den beviljade hjälpinsatsen ska om-
sättas i praktisk handling (Carlsson et al., 2016). Arbetssättet utgår från individens be-
hov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet, enligt mo-
dellen IBIC - Individens behov i centrum (Socialstyrelsen, 2018).  
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Insatserna planeras på daglig basis i så kallade körscheman eller insatsscheman, som vi-
sar vilka besök som ska utföras och av vem, vad besöket omfattar, när besöket börjar 
och hur lång tid det beräknas ta (Bratteteig & Eide, 2017). I planeringen måste hän-
syn bland annat tas till transporttider och besökstider, behov av kompetens – som de-
legering, körkort eller specialkompetens inom visst område, dubbelbemanningar och 
särskilda önskemål från såväl brukare som personal – vilket exempelvis kan handla om 
kön i samband med dusch eller att personal är allergisk mot pälsdjur. Förändringar 
kan ske med kort varsel. Insatsschemat kan behöva omarbetas om en arbetskollega är 
sjuk, besök avbokas, besök tillkommer eller en brukare behöver ledsagning till hälso-
central, exempelvis. 

Bakgrund och val av organisation 
Socialförvaltningen Vård och omsorg i Luleå Kommun har förändrat rollen för plane-
rare inom hemtjänsten. Förändringen har tillkommit som ett led i Socialförvaltning-
ens kvalitetsarbete. Tidigare har planeringen gjorts av enhetschefen eller av medarbe-
tarna tillsammans. Orimligt hög arbetsbelastning för enhetscheferna och för många 
inblandade har i vissa fall inneburit att brukare inte har fått den tid som har avsatts. 
Sedan två år tillbaka har antalet planerare i varje grupp minskats, deras arbetsuppgifter 
har utökats och strukturerats. De ca 41 planerarna, fördelade på 19 enheter, är an-
ställda undersköterskor/vårdbiträden.  

Planeringen omfattar dagsplanering av brukarnas insatser och görs i ett system som 
förkortas TES (Trygghet, Enkelt och Säkert) vilket genererar insatsscheman som till-
delas medarbetarna som arbetar den dagen. Andra uppgifter som exempelvis att ta 
emot sjukanmälan, ordna vikarier och vara tillgänglig i telefon för såväl medarbetare 
som brukare kan ingå. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad 
ute i verksamheten. Hur denna arbetsfördelning är upplagd varierar mellan enheterna. 

Enhetschefernas uppfattning har utvärderats. Kvalitet och ekonomi kommer att un-
dersökas av verksamheten. Däremot saknas i dagsläget arbetspsykologisk kunskap om 
planerarnas arbetstillfredsställelse i förhållande till deras arbetssituation och om arbets-
tillfredsställelsen påverkas av hur arbetsfördelningen är upplagd, liksom om det finns 
områden att utveckla när det gäller arbetstillfredsställelse. För att få kunskap om detta 
kommer planerarnas arbetstillfredsställelse inom sju områden att undersökas och ar-
betsfördelningen att kartläggas i denna studie.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ta reda på hur hemtjänstplanerares arbetssituation i Luleå 
kommun ser ut, den upplevda arbetstillfredsställelsen och om det finns några områden 
som skulle kunna utvecklas för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö. De 
övergripande frågeställningarna är: 
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• Hur tillfredsställda är planerarna med deras arbetssituation i dagsläget?
• Skiljer sig arbetstillfredsställelsen åt beroende på hur arbetsfördelningen är upplagd?
• Finns det områden som skulle kunna utvecklas för att skapa en mer tillfredsstäl-

lande arbetsmiljö för planerarna?

Metod 

Deltagare 
Studien är utförd på uppdrag av Socialförvaltningen Vård och omsorg i Luleå kom-
mun. Alla planerare inom hemtjänsten i Luleå kommun erbjöds att delta i studien. 
Vid insamling av e-postadresser återkopplade samtliga enheter med adresser, utom en. 
Enkäten skickades till 39 planerare varav 24 besvarade densamma. Totalt erhölls en 
svarsfrekvens på 61.5 procent. Av deltagarna var 22 kvinnor och två män i åldrar 
mellan 25 – 55+ år. De flesta planerarna, 18 av 24, är undersköterskor, fyra är vårdbi-
träden och två uppgav ingen ytterligare titel utöver planerare. Fyra planerare har ar-
betat mellan fem och nio år inom vård och omsorgsyrket, tio har arbetat mellan 10 
och 19 år, åtta planerare har arbetat mellan 20 och 29 år och två av planerarna har ar-
betat mer än 30 år inom professionen. Majoriteten, 16 av 24, har arbetat som plane-
rare mer än fem år. Två har arbetat mindre än ett år och övriga sex har mellan ett och 
fyra års erfarenhet av planering. 

Mätinstrument 
En elektronisk enkät utformades med enkätverktyget Google Forms. Enkäten inne-
höll bakgrundsfrågor om kön, ålder och utbildning samt ett par öppna och slutna frå-
gor angående planerarnas arbetssituation. Därefter följde en översatt version av mätin-
strumentet Measure of Job Satisfaction, MJS (Se Bilaga 1). 

Arbetstillfredsställelse är ett av de mest uppmärksammade forskningsfälten inom ar-
bets- och organisationspsykologi (Kaufmann & Kaufmann, 2016). En mängd instru-
ment för att mäta detta har framställts genom åren. Vid en systematisk litteraturge-
nomgång om kvalitén på befintliga mätinstrument för arbetstillfredsställelse anpassade 
till sjukhusmiljöer identifierades 29 instrument (van Saane et al., 2003). Mätinstru-
mentens reliabilitet, konvergerande validitet, diskriminerande validitet och innehålls-
validitet bedömdes. Endast sju av de 29 mätinstrumenten uppfyllde studiens definie-
rade krav på reliabilitet och validitet (van Saane et al., 2003). Measure of Job Satis-
faction, MJS (Traynor & Wade, 1993) var det instrument som erhöll bäst testresultat 
med bland annat högst innehållsvaliditet (van Saane et al., 2003). Samtliga, i studien 
identifierade arbetsfaktorer, finns representerade i mätinstrumentet.  

Efter viss omarbetning av mätinstrumentets frågor har det visat sig att MJS även kan 
mäta arbetstillfredsställelse inom äldreomsorgen på ett högkvalitativt sätt (Chou et al., 
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2002). I en svensk studie angående arbetstillfredsställelse bland personal inom kom-
munal socialtjänst översattes påståendena i MJS till svenska och modifierades i viss 
mån (Back & Lövgren, 2015).  

MJS består av 43 påståenden (Bilaga 2) som besvaras på en fem-gradig skala från 
Mycket missnöjd (1) till Mycket nöjd (5) med ett neutralt alternativ i mitten (3). 
Samtliga påståenden föregås av en övergripande fråga: Hur nöjd är du med följande
aspekter av ditt arbete? MJS har använts i denna studie med den svenska versionen av 
påståendena (Back & Lövgren, 2015), för att besvara frågorna om planerarnas upp-
levda arbetstillfredsställelse. Begrepp som ”klient” reviderades till ”brukare” för att 
motsvara de begrepp som används i Luleå kommuns hemtjänstverksamhet.  

Enkäten i denna studie inleddes med frågor om ålder och kön, yrkestitel, antal år inom 
vård och omsorgsyrket, antal år som planerare samt tidigare erfarenhet av planering. 
Därefter frågor angående aktiviteter som ingår i planeringsuppdraget, tidfördelning 
mellan planering och omvårdnad, frågor angående kongruens mellan det chefen re-
spektive arbetskollegorna förmedlar som viktigt för att planeringen ska vara bra samt 
planerarens egen uppfattning, relationen till arbetskollegor och chef före och efter upp-
draget som planerare samt vad som skulle kunna förändras eller förbättras i uppdraget, 
enligt planeraren. Därpå följde mätinstrumentets 43 påståenden, enligt MJS.  

Tillvägagångssätt 
En kontaktperson inom Socialförvaltningen Vård och omsorg vidarebefordrade ett 
informationsbrev angående studien till alla enhetschefer inom hemtjänsten. Kontakt-
personen ombesörjde även insamling av planerarnas e-postadresser. 

Enkäten skickades som en länk via e-post till 39 planerare inom Socialförvaltningen 
Vård och omsorg i Luleå kommun tillsammans med information om de etiska regler-
na, syftet med enkäten och kontaktuppgifter. Enkäten var öppen att besvara under 
två veckor i april 2018. Två påminnelser skickades, en i början av den andra veckan 
och en när två dagar kvarstod.  

Därefter analyserades frågorna 1 – 15, 60 och 61 i Excel. Öppna frågor sammanställ-
des, slutna frågor summerades och medelvärden beräknades. Antal uppgifter som in-
går i planerarens arbete (fråga 6) summerades per person och sammanställdes i ny ko-
lumn Antal uppgifter. Tiden för planeringsrelaterade uppgifter per månad (fråga 8) 
separerades från tiden för omvårdnadsarbete till ny kolumn Planeringstid. 

Antal uppgifter och Planeringstid importerades i statistikprogrammet SPSS liksom 
svaren på frågorna 16 – 59, som är hämtade från mätinstrumentet MJS. Frågorna 
hämtade från MJS omnumrerades till 1 – 44 för att lättare följa indelningen av de 
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olika faktorerna i den svenska versionen. Index skapades för de sju arbetsfaktorerna 
samt ett för den övergripande arbetstillfredsställelsen som omfattar samtliga arbetsfak-
torer, enligt Bilaga 3. Reliabiliteten testades med Cronbachs Alfa och jämfördes med 
värden från den svenska studien av Back och Lövgren (2015). 

Tabell 1 
De sju arbetsfaktorernas alfavärden (α1) i jämförelse med alfavärden i tidigare studie (α2) av 
Back och Lövgren (2015). 

α1 α2 

Personlig tillfredsställelse .880 .855 

Professionellt stöd  .836 .843 

Standard på arbete .891 .859 

Arbetsbörda .940 .898 

Framtidsutsikter .769 .787 

Utbildningsmöjligheter .780 .699 

Ersättning och lön .943 .934 

Värdet på Cronbachs Alfa kan ligga mellan α =0 till 1.0. Reliabiliteten får anses god 
och i något fall mycket god då gränsen för acceptabel intern konsistens oftast är 0.70 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Reliabiliteten i denna 
studie står sig väl i jämförelse med tidigare studier (Back & Lövgren, 2015). 

Därefter beräknades de olika faktorernas korrelation med Antal uppgifter och Plane-
ringstid med Pearsons korrelationskoefficient (Borg & Westerlund, 2012). Vidare un-
dersöktes hur stor del av variationen i arbetstillfredsställelsen som kunde förklaras av 
arbetsfördelningen genom åtta separata multipla regressionsanalyser: en för varje ar-
betsfaktor och en för övergripande arbetstillfredsställelse, vilka utgjorde beroende va-
riabler. Antal uppgifter och Planeringstid utgjorde oberoende variabler. En multipel 
regressionsanalys tar tillvara på all varians i datamängden vilket är fördelaktigt vid lågt 
antal deltagare (Borg & Westerlund, 2012). Med hjälp av en faktoranalys studerades 
därefter vilka faktorer som har mest påverkan på total arbetstillfredsställelse. 

Etik 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) har denna studie 
uppfyllt de fyra grundläggande kraven inom forskning: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enkätens följebrev beskrevs syf-
tet med studien samt en kort beskrivning av genomförandet. I brevet framgick att del-
tagandet i studien var frivilligt, anonymt och att de uppgifter som samlas in ska använ-
das i enlighet med studiens syfte samt att resultatet ska redovisas för ledningen. Svaren 
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samlades in via Google Forms, möjlighet att identifiera avsändare fanns ej, däremot 
framgår i rapporten att planerarna är verksamma i Luleå Kommun. Uppgifterna som 
samlats in ämnas enbart användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017).  

Resultat 

Resultatet presenteras med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Först 
redovisas planerarnas arbetssituation, därefter planerarnas arbetstillfredsställelse följt av 
samband mellan arbetstillfredsställelse och arbetsfördelning, avslutningsvis sammanfat-
tas identifierade utvecklingsområden.  

Planerarnas arbetssituation 
Planerarnas arbetssituation undersöktes med frågor av karaktären sluten fråga med 
kompletterande öppen fråga för att försöka tydliggöra vad som ingår i planerarnas 
uppdrag, hur mycket tid de har för planering respektive omvårdnadsarbete samt hur 
tiden är upplagd och planeringsuppdraget i förhållande till kollegor och chef. 

Planerarnas uppgifter. 
Resultatet bekräftar att planerarnas uppgifter varierar mellan de olika enheterna. I en-
käten fanns tio valbara alternativ, samt möjlighet att fylla i ytterligare uppgifter. Svars-
frekvensen är högst bland de valbara alternativen, det vill säga samtliga valbara alter-
nativ har hamnat på de tio översta platserna av vanligast förekommande uppgifter, en-
ligt Tabell 2. Det kan betyda att fler planerare kanske skulle ha uppgett exempelvis 
nyckelhantering om det hade varit ett valbart alternativ. 

Tabell 2 
Uppgifter som ingår i planerares uppdrag, uppgett av antal planerare. 

Uppgifter Antal Uppgifter Antal 

1.TES-planering 24 12. Fakturakontering/-kontroll 4 

2. Rätta insatser 24 13. Delta vid vårdplanering 2 

3. Boka vikarier 24 14. Textilhantering/-ansvar 2 

4. Omvårdnadsbesök 24 15. Beställa förbrukningsvaror 2 

5. Registrera nya brukare 23 16. Utföra apoteksärenden 2 

6. Redigera insatser inför fakturering 21 17. Beställa matlådor 2 

7. Telefonjour/Larmtelefon 20 18. Matvarubeställning 1 

8. Boka logistik till brukare 20 19. Redigera brukarnas tider 1 

9. Fördela enhetens bilar 16 20. Nyckelhantering 1 

10. Hantera LSS-rapporter 10 21. Ansvar för info. mappar till brukare 1 

11. Boka bilservice 4 22. Administrera BPSD* register 1 

*) = Beteendemässiga och Psykiska symptom vid Demens 
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Samtliga planerare uppger att de utöver TES-planeringen rättar insatser från gårda-
gens TES-scheman, bokar vikarier och utför omvårdnadsbesök hos brukare. Det sist-
nämnda i olika omfattning. Alla utom en registrerar nya brukare. Andelen 87.5 % re-
digerar insatser inför fakturering och 83.3 % har telefonjour eller enhetens larmtele-
fon under dagtid samt bokar logistik till brukare vid behov. I genomsnitt har planera-
ren tio uppgifter utöver TES-planeringen, medianen är nio. Arton uppgifter har den 
planerare som registrerat flest uppgifter. Fem har den som uppgett minst antal uppgif-
ter. Den planerare som har registrerat flest uppgifter arbetar ungefär 60 % med plane-
ringsrelaterade uppgifter och 40 % med omvårdnadsrelaterade uppgifter hos brukare, 
per månad och har ett medelvärde på den övergripande arbetstillfredsställelsen på 
2.977, vilket motsvarar varken tillfredsställd eller otillfredsställd. Den planerare som 
har registrerat minst antal uppgifter arbetar ungefär 25 % med planeringsrelaterade 
uppgifter och 75 % med omvårdnadsrelaterade uppgifter hos brukare per månad och 
har ett medelvärde på 3.581 för övergripande arbetstillfredsställelse, vilket efter av-
rundning till jämnt heltal motsvarar tillfredsställd.  

Arbetsfördelning. 
De flesta (13 st.) utför omvårdnadsbesök hos brukare ungefär 50 % och planeringsre-
laterade insatser resterande 50 %, per månad. Två planerare uppger att de arbetar 100 
% med planering men utför besök vid behov, i stället för att ta in vikarier, vilket en-
ligt planerarna motsvarar ca 25 % respektive 30 % omvårdnadsrelaterat arbete per 
månad.  

Hur strukturerat planerarna har lagt upp arbetsfördelningen mellan planeringsrelate-
rade insatser och besök hos brukare varierar från angivna dagar och tider till ”vid be-
hov”. En planerare som arbetar 50 % hos brukare och 50 % med planering uppger 
exempelvis: ” Vi är två planerare i våran grupp så vi delar på tiden så att alltid en av 
oss sitter 6.30-15.30 på vardagar och 6.30-7.00 på helgen, övrig tid är jag/vi ute och 
jobbar hos kund.” En annan planerare, som arbetar ca 75 % hos brukare och planerar 
resterande ca 25 %, beskriver: ” Jag besöker brukare och planerar när jag har luckor, 
ibland får jag två timmar att planera.” Majoriteten, 17 av 24, beskriver en strukture-
rad arbetstidsfördelning. Sju av 24 skildrar en fördelning utifrån dagsbehov. Vid ar-
betsfördelningen 50/50 (planering/omvårdnadsbesök) uppger samtliga planerare en 
mer strukturerad fördelning.  

Uppfattade önskemål från kollegor. 
Bland de faktorer som planerare uppfattar att deras arbetskollegor anser är viktiga för 
att planeringen ska vara bra nämns logistik flest gånger (34 ggr.). Det handlar i fal-
lande ordning om (1) att tillräckligt med transporttid mellan besöken finns inlagd i 
körschemat (11 st.). (2) Att rutten är logiskt utformad, med hänsyn till avstånd mellan 
brukarna (10 st.). (3) Att nyckelhanteringen är genomtänkt, att en person har samma  
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brukare med flera besök hela förmiddagen exempelvis, så att arbetskollegorna inte 
behöver åka med nycklar mellan varandra (8 st.). (4) Att det finns tillgängliga bilar för 
de som behöver och att de som samåker har rast samtidigt (5 st.).  

Flera planerare uppfattar även att deras arbetskollegor tycker att en bra planering tar 
hänsyn till brukarna. (1) Kontinuitet, det vill säga att brukarna får träffa samma perso-
nal och sin stödperson (9 st.) (2) Att hänsyn tas till brukares önskemål om exempelvis 
personal och tid för besök (5 st.). (3) Att brukarna får den tid de är beviljade (4 st.). 
(4) Att kunden har jämn spridning på sina insatser och att besöksbeskrivningen är
uppdaterad (2 st.).

Tillräckligt med personal (3 st.), vilket relaterar till att få sin rast (1 st.) och att slippa 
jobba över (1 st.) är också faktorer som planerare uppfattar att arbetskollegor tycker är 
betydelsefulla samt att planeraren är tillgänglig för sina arbetskollegor (3 st.). En pla-
nerare vet inte vad arbetskollegorna anser är viktigt. En har valt att inte besvara frå-
gan. 

Två av 24 planerare upplever att de nästan aldrig kan leva upp till arbetskollegornas 
önskemål, medan 19 planerare upplever att de nästan alltid kan leva upp till arbetskol-
legornas önskemål. Tre uppfattar att de alltid kan leva upp till önskemålen. 

Uppfattade önskemål från chefen. 
Planerare uppfattar att deras chefer tycker att utformningen på planeringen är viktig 
(14 st.). Planeringen ska spegla den verkliga besökstiden och restiden, vara trimmad så 
att det inte finns några luckor om det är möjligt. Eventuella luckor ska fyllas ut med 
längre besök hos brukarna. Planeringen ska även göras ur ett geografiskt perspektiv 
med tanke på körtider. Personalresurser bör användas där de behövs, vikarietider ska 
kortas ner, vikarier ska undvikas att tas in, men när vikariebehov finns ska planeraren 
ordna med det (8 st.). Planerare uppfattar även att deras chef anser att det är viktigt 
med kontinuitet hos brukarna (3 st.) och att tid hos brukarna ”taggas” (registreras). 
Två planerare vet inte vad chefen tycker är viktigt för att planeringen ska vara bra. 
Fem har valt att inte besvara frågan. 

En planerare upplever sig aldrig kunna leva upp till chefens önskemål. Tre upplever 
att de nästan aldrig lever upp till chefens önskemål. 15 planerare uppger att de nästan 
alltid lever upp till önskemålen och återstående fem planerare upplever att de alltid 
kan leva upp till chefens önskemål.  

Planerarens egna önskemål. 
Bemanning är den faktor som beskrivs flest gånger när planerarna uppger vilka fak-
torer de själva tycker är viktiga för en bra planering. Att det finns tillräckligt med per-
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sonal och att vikariebehov tillgodoses (14 st.). Personalen bör även uppfylla de behov 
som finns (2 st.): ”Alla ska ha medicindelegering och inga fler vikarier utan körkort”, 
uppmanar en planerare.  

Av betydelse är även att ta hänsyn till logistiken, för att nyckelhanteringen ska fun-
gera och för att kollegor ska få ett geografiskt, logiskt flöde i besöken med inte alltför 
långa avstånd mellan brukarna (12 st.). För att planeringen ska bli bra bör även trans-
porttider och brukartider stämma med faktisk tidsåtgång (6 st.). Planerare vill även ta 
hänsyn till arbetsfördelningen av tyngre och lättare uppgifter mellan arbetskollegorna 
(4 st.), upprätthålla kontinuitet hos brukare med personal och kontaktpersoner (4 st.) 
samt i möjligaste mån tillmötesgå kollegors önskemål (2 st.). 

För egen del önskar planerare mer tid för planering för att göra ett bra arbete (6 st.) 
och stöd från sin chef i form av kommunikation och förståelse (2 st.). En planerare 
uppger att det är en fördel att tycka om TES (programvara för planering), att vara ly-
hörd, ha god systematisk förmåga och rutiner för att planeringen ska bli bra.   

Fem planerare upplever att de nästan aldrig kan leva upp till sina egna kriterier för bra 
planering. Femton planerare uppfattar att de nästan alltid kan leva upp till sina krite-
rier och fyra att de alltid kan det. 

Relationen till kollegor och chef. 
Totalt 10 planerare anser inte att relationen till deras arbetskollegor har förändrats se-
dan de blev planerare, fyra uppger att de har varit planerare sedan de blev anställda i 
enheten och därför saknar något att jämföra med. Tio planerare tycker däremot att 
relationen till kollegorna har förändrats. En planerare förklarar:  

Det var mer i början innan kollegorna förstod innebörden av våra arbetsuppgifter 
som jag fick känslan av att dom tyckte att vi bara satt vid datorn och inte gjorde 
så mycket. Nu har dom en annan förståelse och tycker att det är bra och att det 
blir lugnare på arbetsplatsen. 

Några planerare upplever att kollegorna har börjat se dem som arbetsledare vilket en 
tycker är positivt och en annan inte vill bli betraktad som. En planerare upplever att 
kollegorna är missnöjda och avundsjuka, en annan känner att den, efter en tids pröv-
ningar, har fått kollegornas förtroende. 

Relationen till chefen har inte förändrats, enligt nästan hälften av planerarna (11 av 
24).  Av de sju planerare som uppger att relationen till chefen har förändrats nämns 
tätare och närmare kontakt: ”Har en tätare kontakt med enhetschefen vilket gör att 
jag känner personen bättre, det ges fler tillfällen att diskutera vårt arbete”. 
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Planerarnas arbetstillfredsställelse 
Majoriteten, 18 av 24 planerare, uppger att de är mer tillfredsställda med sitt arbete i 
dag jämfört med innan de blev planerare. Fem är varken mer eller mindre tillfreds-
ställda i dag jämfört med tidigare. En planerare är mindre tillfredsställd i dag än innan. 

Svaren på frågorna i mätinstrumentet MJS visade planerarnas tillfredsställelse med de-
ras arbetssituation i dagsläget. För att få en bild av tillfredsställelsen inom olika delar 
av arbetet sammanställdes medelvärden och spridning, se Tabell 3. 

Tabell 3 
Medelvärde (M), lägsta värde (Min), högsta värde (Max) samt standardavvikelse (SD) för de 
sju faktorerna inom arbetstillfredsställelse samt den övergripande arbetstillfredsställelsen   

N M Min Max SD 
Personlig tillfredsställelse 24 3,958 3,667 4,125 0,173 
Professionellt Stöd 24 3,922 3,583 4,125 0,214 
Framtidsutsikter 24 3,847 3,125 4,583 0,612 
Standard på arbete 24 3,764 3,667 3,875 0,095 
Arbetsbörda 24 3,417 3,167 4,042 0,324 
Utbildningsmöjligheter 24 3,375 3,000 3,667 0,241 
Ersättning och lön 24 2,844 2,625 3,042 0,190 

Övergripande tillfredsställelse 24 3,637 2,625 4,583 0,446 

1 = mycket otillfredsställd, 5 = mycket tillfredsställd 

Planerarnas arbetstillfredsställelse mättes inom sju arbetsfaktorer. Av dessa faktorer 
skattades Personlig tillfredsställelse högst (M = 3.958, SD = 0.173) och Ersättning 
och lön lägst (M = 2.844, SD = 0.190). För frågorna gällande tillfredsställelse med 
Framtidsutsikter var spridningen störst (SD = 0.612). Minst spridning erhölls för till-
fredsställelse med Standard på arbete (SD = 0.095).  

Personlig tillfredsställelse. 
Resultatet visar att planerarna är tillfredsställda med delar i arbetet som har inverkan 
på personlig tillfredsställelse. Av de delar som ingår i denna faktor skattar planerarna 
variation i arbetet och att uppgifterna är intressanta högst. Därefter autonomi, möjlig-
het att använda sina färdigheter, känsla av meningsfullhet av arbetsprestationerna, ni-
vån av utmaning och personlig utveckling – uppräknade i fallande ordning. Medel-
värdet för personlig tillfredsställelse är 3.958. 

Professionellt stöd. 
Medelvärdet för planerarnas tillfredsställelse med det professionella stödet är 3.922, 
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vilket motsvarar tillfredsställd. Av de delar som ingår i denna faktor skattar planerarna 
kontakten med kollegor och chefens förmåga att behandla planeraren rättvist högst. 
Därefter i fallande ordning: teamkänsla, kollegorna, möjlighet att diskutera farhågor, 
stöd och vägledning planeraren får, tillgängligt stöd och övergripande kvalitet på 
handledning och tillsyn. 

Framtidsutsikter. 
Planerarna är tillfredsställda med framtidsutsikterna på arbetet. Högst rankas utsikter 
för fortsatt anställning och därefter i fallande ordning: anställningstrygghet, framtida 
trygghet, utsikterna för planerarnas yrkesgrupp och möjlighet till karriär. Lägst ranka-
des utsikter att bli befordrad. Medelvärdet för planerarnas tillfredsställelse med fram-
tidsutsikterna är 3.847. 

Standard på arbete. 
Medelvärdet för tillfredsställelse med standarden på arbetet mättes till 3.764, vilket ut-
gör tillfredsställelse. Kvalitén på det egna brukararbetet skattades högst och på samma 
nivå som den generella standarden på servicen som utförs inom verksamhetsområdet. 
Därefter kvalitén på den service planeraren har möjlighet att ge, standarden på den 
service som ges till brukarna, att brukarna får den service de behöver och lägst skatta-
des tillfredsställelse med sättet enheten utför brukarservicen. 

Arbetsbörda. 
Planerarna står i dagsläget och väger när det gäller arbetstillfredsställelse relaterad till 
arbetsbörda, de är varken tillfredsställda eller otillfredsställda. Den tid som ägnas till 
vårdrelaterade uppgifter skattades högst därefter det planeraren har åstadkommit un-
der dagen, arbetstiderna, tid planeraren har till sitt förfogande för att utföra sitt arbete, 
mängden tid till planeringsrelaterat arbete, tillgänglig tid att göra det som ska göras 
och lägst skattades såväl planerarens arbetsbörda som bemanningsnivån. Medelvärdet 
för tillfredsställelse med arbetsbördan är 3.417. 

Utbildnings-/fortbildningsmöjligheter. 
Planerarna är varken tillfredsställda eller otillfredsställda med utbildnings-
/fortbildningsmöjligheterna. Högst värderades dock tillfredsställelsen med i vilken 
mån planeraren har adekvat utbildning för sitt arbete, möjlighet att delta i kurser och 
utbildningar, möjlighet att få ledigt för fortbildning och att få kurser finansierade av 
verksamheten. Lägst skattades möjligheten att avancera. Medelvärdet för tillfredsstäl-
lelsen med utbildnings-/fortbildningsmöjligheterna är 3.375.  

Ersättning och lön. 
Av de sju mätta arbetsfaktorerna hade ersättning och lön lägst resultat med ett medel 
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värde på 2.844. Planerarna är varken tillfredsställda eller otillfredsställda. Tillfredsstäl-
lelse med löneskalan skattades högst, därefter ersättning för arbetad tid, storleken på 
lönen och lägst skattades lönen i förhållande till insats. 

Övergripande arbetstillfredsställelse. 
På enkätens avslutande fråga, hur tillfredsställd planeraren är med sitt arbete överlag, 
var majoriteten tillfredsställda (10 st.). Sju planerare var mycket tillfredsställda och två 
var otillfredsställda. Ingen uppgav sig vara mycket otillfredsställd. Resterande var till-
fredsställda. Medelvärdet 3.917 motsvarar tillfredsställd. Detta står sig väl i jämförelse 
med beräkningar av planerarnas övergripande arbetstillfredsställelse utifrån svaren på 
samtliga arbetsfaktorer. Medelvärdet på samtliga frågor uppgår till 3.673.  

För att ta reda på vilka faktorer som har mest påverkan på arbetstillfredsställelsen gjor-
des en faktoranalys i SPSS (se Tabell 4). 

Tabell 4 
Korrelationer (faktorladdningar) mellan arbetsfaktorerna och den latenta variabeln ar-
betstillfredsställelse. 

Korrelation 
Personlig tillfredsställelse .899 
Professionellt stöd  .862 
Standard på arbete .848 
Arbetsbörda .790 
Framtidsutsikter .785 
Utbildningsmöjligheter .595 
Ersättning och lön .458 

Analysen visar hur starkt var och en av de sju variablerna (arbetsfaktorerna) korrelerar 
med den latenta variabeln, arbetstillfredsställelse (Borg & Westerlund, 2012). Av ana-
lysen framgår att personlig tillfredsställelse har högst samband med arbetstillfredsstäl-
lelse (.899), därefter professionellt stöd (.862) och standard med arbete (.848). Borg 
och Westerlund (2012) uppger att det inte finns någon absolut gräns för när en korre-
lation är för låg och därmed betydelselös, deras gräns går vid 0.35. I denna analys kor-
relerar ersättning och lön lägst med arbetstillfredsställelse (.458). Alla faktorer kan 
därmed sägas ha betydelse för arbetstillfredsställelse. Korrelationerna visar att de fak-
torer som har starkast samband med arbetstillfredställelse också är de faktorer som 
skattats högst (Personlig tillfredställelse och Professionellt stöd). Det kan tolkas så att  
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de faktorer som, om de ändras, skulle ge störst påverkan på arbetstillfredställelse är de 
faktorer som redan anses ha hög nivå.  

Samband mellan arbetstillfredsställelse och arbetsfördelning 
För att ta reda på om samband finns mellan arbetstillfredsställelse och planerarnas ar-
betsfördelning beräknades korrelationer mellan faktorerna inom arbetstillfredsställelse, 
antal uppgifter och tid för planering, se Tabell 5.  

Tabell 5 
Korrelationen mellan antal uppgifter, tid för planering och de olika faktorerna inom arbets-
tillfredsställelse (PT=Personlig Tillfredsställelse, A=Arbetsbörda, PS=Professionellt Stöd, 
UM=Utbildningsmöjligheter, EL=Ersättning och Lön, F=Framtidsutsikter, SA=Standard på 
arbetet, AU=Antal uppgifter, P=Planeringstid, ÖT=Övergripande arbetstillfredsställelse). 

PT A PS UM EL F SA AU P ÖT 

PT   _ 

A ,656**   _ 

PS ,783** ,606**    _ 

UM    ,508*    ,170    ,500*     _ 

EL   ,174 ,476*   ,232     ,196     _ 

F ,769** ,424* ,618** ,500*    ,311      _ 

SA ,688**   ,781** ,681**     ,384   ,372 ,489*    _ 

AU -,405*  -,345 -0,304    -,193  -,279 -,334 -,497*     _ 

P    ,142    ,458* ,132    -,060   ,147    ,143   ,340     ,134        _ 

ÖT ,846** ,838** ,820**   ,561** ,571** ,740** ,848** -,454* ,278      _ 

*p< .05; **p< .01 

Som framgår i Tabell 5 finns svaga signifikanta samband mellan Antal uppgifter och 
faktorerna Personlig Tillfredsställelse, Standard på arbetet och Övergripande arbetstill-
fredsställelse. Sambanden är negativa, vilket innebär att ju högre skattning på en fak-
tor, desto lägre skattning på Antal uppgifter och tvärtom. Exempelvis uppskattas pla-
nerarnas tillfredsställelse med standarden på arbetet att öka om antalet uppgifter mins-
kar. Det finns ett svagt positivt samband mellan Planeringstid och Arbetsbörda. Mel-
lan Planeringstid eller Antal uppgifter och övriga faktorer finns inga samband.  

För att studera arbetsfördelningens inverkan på arbetstillfredsställelsen utfördes åtta 
multipla regressionsanalyser på var och en av de sju arbetsfaktorerna och den övergri-
pande arbetstillfredsställelsen som beroende variabel. Antal uppgifter och Planerings-
tid utgjorde oberoende variabler/prediktorer, se Tabell 6. 
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Tabell 6 
Förklaringskraften (Justerad R2) hos Antal uppgifter och Planeringstid vid prediktion av faktorer 
hos arbetstillfredsställelse och övergripande arbetstillfredställelse. 

Justerad R2 β Sig. (p) 

Personlig tillfredsställelse 

Antal uppgifter .128 - .432 .039 

Planeringstid .200 .319 

Arbetsbörda 

Antal uppgifter 
  .319** 

-.414 .027 

Planeringstid .514 .007 

Professionellt stöd 

Antal uppgifter .039 -.327 .128 

Planeringstid .176 .403 

Utbildningsmöjligheter 

Antal uppgifter 
 -.053 

-.189 .392 

Planeringstid -.034 .879 

Ersättning och lön 

Antal uppgifter .028 -.304 .157 

Planeringstid .188 .375 

Framtidsutsikter 

Antal uppgifter 
.066 

-.359 .092 

Planeringstid .192 .357 

Standard på arbetet 

Antal uppgifter   .316** -.553   .004 

Planeringstid .415  .022 

Övergripande tillfredsställelse 

Antal uppgifter 
 .259* 

-.501  .012 

Planeringstid .346 .070 

*p< .05; **p< .01 

Resultatet visar signifikant multipelt samband mellan Antal uppgifter och Planerings-
tid och faktorerna Arbetsbörda, Standard på arbetet och Övergripande arbetstillfreds-
ställelse. Antal uppgifter har en negativ effekt, vilket innebär att ökat antal uppgifter 
leder till minskad arbetstillfredsställelse. Planeringstid påvisar en positiv effekt, det vill 
säga om tiden för planering utökas ökar även arbetstillfredsställelsen. Antal uppgifter 
och Planeringstid har ungefär samma betydelse i alla signifikanta modeller. 

Sammanfattningsvis finns samband mellan arbetsfördelning och arbetstillfredsställelse. 
Antal uppgifter och den tid planerare har till sitt förfogande att utföra planeringsrela 
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terade uppgifter har effekt på planerarnas tillfredsställelse med arbetsbördan och stan-
darden på det arbete de utför. Antalet uppgifter en planerare har påverkar även per-
sonliga tillfredsställelsen och tillfredsställelsen med arbetet överlag. 

Områden att utveckla för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö 
Planerare uppger främst att de önskar ett förändrat upplägg av planeringstiden. Gene-
rellt önskas mer tid och att inte fördela dagen mellan planering och besök hos bru-
kare, för att minska stress. Dessa önskemål är relaterade till arbetsfaktorn arbetsbörda, 
som har ett relativt lågt medelvärde, M = 3.417 (se Tabell 3). Det vill säga en faktor 
som står och väger, planerarna är inte tillfredsställda men heller inte otillfredsställda 
med arbetsbördan i dagsläget. Arbetsbörda är den fjärde mest betydande faktorn för 
arbetstillfredsställelse. 

Planerare uppger även att de önskar arbeta med planeringsrelaterade uppgifter alla 
vardagar mellan kl. 7 – 16. En planerare föreslår att planeringsuppdraget ska vara en 
renodlad tjänst. Detta skildrar till viss del tankar om arbetsbelastning men även an-
ställningstrygghet som ingår i arbetsfaktorn framtidsutsikter. Framtidsutsikter är den 
femte viktigaste faktorn för övergripande arbetstillfredsställelse. I dagsläget är plane-
rarna tillfredsställda med framtidsutsikterna (M = 3.847).  

Vidare anser planerare att arbetstillfredsställelsen skulle öka om bemanningen uppfyl-
ler behovet, såväl vad gäller ordinarie personal som tillgång till vikarier och att sche-
maläggningen överensstämmer med de verkliga behoven samt att mer hänsyn kan tas 
till restid. Bemanningsnivån påverkar både arbetsbördan och standarden på arbetet. 
De schemarelaterade önskemålen påverkar framförallt standarden på arbetet för plane-
rarnas del, men även arbetsbördan för planerarnas kollegor. Standard på arbete är den 
tredje viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelse. 

Högre lön eller lönetillägg är en annan angelägenhet som åberopas av planerare med 
anledning av upplevd ökad arbetsmängd, utsatthet och ansvar. Detta är ett resone-
mang som ingår i arbetsfaktorn ersättning och lön, den minst viktiga faktorn för 
övergripande arbetstillfredsställelse. Denna arbetsfaktor är planerarna minst tillfreds-
ställd med av de sju arbetsfaktorerna. 

Av undersökningen framkommer att inget medelvärde överstiger 4 som motsvarar 
tillfredsställd (se Tabell 3). Däremot kan fyra arbetsfaktorer vid avrundning mot 
närmast heltal räknas till skalan tillfredsställd: personlig tillfredsställelse, professionellt 
stöd, framtidsutsikter och standard på arbete. Personlig tillfredsställelse, professionellt 
stöd samt standard på arbete är de tre faktorer som korrelerar högst med arbetstill-
fredsställelse. Övriga tre arbetsfaktorer väger mellan tillfredsställd och otillfredsställd. 
Av dessa hade tillfredsställelse med ersättning och lön lägst medelvärde. Även om alla 
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faktorer tycks ha betydelse för arbetstillfredsställelsen är detta den faktor som har lägst 
samband med övergripande arbetstillfredställelse. 

Sammanfattningsvis, mot bakgrund av undersökningens resultat, har alla faktorer bety-
delse för den övergripande arbetstillfredsställelsen och värda att avsätta resurser för att 
förbättra och underhålla, särskilt faktorerna personlig tillfredsställelse, professionellt stöd 
och arbetsbörda. Dessa faktorer är betydelsefulla relaterat till tidigare redovisad forsk-
ning angående faktorernas inverkan på intentioner att lämna arbetet och med tanke på 
bemanningsutmaningarna. Dessa faktorer är bland de fyra mest betydelsefulla för den 
övergripande arbetstillfredsställelsen. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka arbetssituationen och arbetstillfredsställelsen hos 
planerare inom hemtjänsten i Luleå kommun efter ändrade arbetsförhållanden, ge-
nom att besvara de övergripande forskningsfrågorna: Hur tillfredsställda är planerarna 
med deras arbetssituation i dagsläget och skiljer den sig åt beroende på hur arbetsför-
delningen är upplagd? Finns det områden som skulle kunna utvecklas för att skapa en 
mer tillfredsställande arbetsmiljö för planerarna? 

Resultatdiskussion 
I denna del analyseras och diskuteras resultaten av studien med utgångspunkt från stu-
diens forskningsfrågor och i relation till tidigare forskning. 

Övergripande arbetstillfredsställelse. 
Resultatet visar att planerarna är tillfredsställda med arbetet i sin helhet, vilket är en 
möjlighet även vid frånvaro av tillfredställelse med delar av arbetet (Arnold & Ran-
dall, 2016; Aronsson, 2012; Roelen et al., 2008). Eftersom den övergripande arbets-
tillfredsställelsen är en sammanslagning av de sju mätta arbetsfaktorerna har det logiskt 
att göra med att planerarna är tillfredsställda med majoriteten av antalet arbetsfaktorer, 
i kombination med att de inte är otillfredsställda med någon faktor - även om de står 
och väger mellan otillfredsställd och tillfredsställd inom tre arbetsfaktorer. Men plane-
rarna besvarade även en fristående fråga angående hur tillfredsställda de är med sitt ar-
bete överlag. Svaret blev tillfredsställda. Därför är det intressant att titta närmare på 
faktorernas betydelse för den övergripande arbetstillfredsställelsen och att resonera 
kring varför resultatet ser ut som det gör. 

Mest tillfredsställda. 
Alla sju faktorer har betydelse för den övergripande arbetstillfredsställelsen, men bety-
delsen rankas olika högt. Planerarna är tillfredsställda med det professionella stödet, 
den personliga tillfredsställelsen, framtidsutsikter och standard på arbetet. Kanske har 
den övergripande arbetstillfredsställelsen att göra med att planerarna är tillfredsställda 
med förhållanden relaterade till faktorer som finns med bland de mest betydelsefulla 
för den övergripande arbetstillfredsställelsen (Tabell 4). Dessa faktorer, med undantag 
för framtidsutsikter, går även i linje med den svenska undersökningen inom äldre-
omsorgen (Eliasson & Thulin, 1989, refererad i Gonge, 2003).  

Planerares arbetsdag omfattar många och varierande arbetsuppgifter och flera utma-
ningar som kan påverka planeringen på olika sätt. Planerarnas uppgifter visar på vari-
ation i arbetet, vilket är en av de faktorer Roelen et al. (2008) fann var avgörande för 
arbetstillfredsställelse. Planerare uttryckte samtidigt oförmåga att räcka till, stress och 
viss utsatthet. Emotioner som skulle kunna undertrycka arbetstillfredsställelse. Men 
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parallellt kan stolthet och upplevd meningsfullhet skönjas i planerares svar, som 
kanske väger upp. En planerare uttryckte att planeringen är navet inom hemtjänsten: 
”Utan TES-planerare skulle inte verksamheten fungera”. En annan anser att plane-
ringen har gett ett lugn och en trygghet som har speglat sig i ett bättre arbetsklimat 
inom gruppen samt ökad kvalité. Dessa kommentarer vittnar även om återkoppling 
från arbetet som enligt den arbetskaraktäristiska modellen leder till kunskap om ar-
betsinsatsens resultat (Hackman & Oldham, refererad i Arnold & Randall, 2016). 
Känsla av att göra nytta och inte vara utbytbar (Eliasson & Thulin, 1989, refererad i 
Gonge, 2003) torde generera hög grad av upplevd meningsfullhet. Arbetets betydelse 
är även en faktor som Hackman och Oldham kopplar till det kritiska psykologiska 
tillståndet upplevd meningsfullhet i arbetet (Arnold & Randall, 2016). Dessa förhål-
landen stärker studiens resultat om den personliga tillfredsställelsens höga samband 
med arbetstillfredsställelse överlag.  

Inom faktorn personlig tillfredsställelse ingår även graden av autonomi. Sett till de 
uppgifter planerare har, inklusive vårdrelaterade insatser hos brukare (Bratteig & Eide, 
2017), ingår hög grad av självständigt arbete. Studier visar att möjligheten att påverka 
och kontrollera den egna arbetssituationen har en avgörande betydelse för arbetstill-
fredsställelse och hälsa på både lång och kort sikt (Gustafsson & Szebehely, 2005). 
Detta kan bidra till planerarnas arbetstillfredsställelse. Samtidigt är det en balansgång, 
då hög grad av självständighet kan ge alltför mycket individuellt ansvar så att det upp-
levs som en belastning (Gonge, 2003).  

Planerare uppger att uppdraget innebär ett stort ansvar, bland annat för kollegornas 
arbetsdag och brukarnas nöjdhet. Att autonomi kan leda till upplevt ansvar i arbetet 
bekräftas i den arbetskaraktäristiska modellen (Hackman & Oldham, refererad i Ar-
nold & Randall, 2016). Samtidigt visar studien att planerarna är mer tillfredsställda nu 
än innan de blev planerare. Kanske är graden av ansvar och utmaning i arbetet till-
räckligt hög för att planerarna ska känna sig tillfredsställda med arbetet vid dagens slut. 
De har klarat de utmaningar de ställdes inför. Arbetstillfredsställelse är kopplat till per-
sonens förväntningar och det faktiska utfallet, enligt Locke (1976, refererad i Robbins 
& Judge, 2016). Utmaningar torde även kräva viss kunskap och skicklighet, vilka de 
får möjlighet att använda. Eventuellt har även relationen till kollegor och chef stärkts, 
stödet har tagit sig uttryck i annan form och fått en ny positiv inverkan.  

Flera studier visar att kollegors och chefers stöd till självständigt arbete är av särskild 
betydelse för arbetstillfredsställelsen (Jönsson, 2012; Moreau & Mageau, 2012). Pro-
fessionellt stöd är en faktor som planerarna är tillfredsställda med. Ungefär hälften 
tycker att relationen till chef och kollegor har förändrats sedan de blev planerare. 
Med tanke på att planerarna har uppgett sig vara tillfredsställda med denna faktor 
torde det innebära att relationen har förändrats till det bättre, eller åtminstone inte ha 
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försämrats. Kanske handlar det också om ökat förtroende. Några planerare uppger 
bland annat att de har fått ett närmare samarbete med sin chef, vilket talar för det pro-
fessionella stödet. En planerare uppger visserligen att kollegor initialt var kritiska till 
planerarnas roll, men att de efter tid såg fördelarna och har ändrat inställning. Plane-
rare lever upp till kollegornas önskemål i större utsträckning än chefens. Detta kan re-
lateras till organisatoriskt medborgarskapsbeteende och benägenheten att hjälpa andra 
i gruppen (Robbins & Judge, 2016), ett beteende som är kopplat till tillfredsställelse 
med det professionella stödet. 

Mindre tillfredsställda. 
Av analysen framgår att planerarna varken är tillfredsställda eller otillfredsställda med 
faktorerna arbetsbörda, utbildningsmöjligheter och ersättning och lön. Av dessa är ut-
bildningsmöjlighet samt ersättning och lön minst viktiga för arbetstillfredsställelsen 
och arbetsbörda är på fjärde plats enligt faktoranalysen, Tabell 4. Att planerarna är 
neutrala inför dessa tre faktorer tycks inte påverka den övergripande arbetstillfredsstäl-
lelsen nämnvärt. Eller är det så att den övergripande arbetstillfredsställelsen hade vär-
derats högre om dessa faktorer hade skattats högre?  

Varför planerare skattar tillfredsställelse med utbildningsmöjligheter lägre framgår inte 
av studien. Möjliga förklaringar kan vara brist på utbud eller resurser, att det finns en 
förväntan på ökad lön i förhållande till ökad kunskap som arbetsgivaren inte har möj-
lighet att leva upp till eller brist på tid - kurser och utbildningar får stå tillbaka för den 
dagliga verksamheten. Eventuellt motstånd från arbetsgivaren kan bero på personal-
brist och eventuell farhåga att medarbetaren kommer att lämna arbetsplatsen efter ut-
bildningen till förmån för någon annan. Vad gäller utbildningsmöjligheter bekräftar 
Hasson och Arnetz (2008) dess betydelse för arbetstillfredsställelsen och uppger samti-
digt att kompetensutveckling inom äldreomsorgen är begränsad. Förutom att utbild-
ning ökar kvalitén, vore det rimligt att anta att det även stärker personalen i sitt ar-
bete, att det inger känsla av trygghet och minskar upplevd arbetsbelastning. Att få 
möjlighet att utbilda sig kan även ge en föreställning av att ”vara värd att satsa på” 
och från arbetsgivarens sida vara ett sätt att visa sin uppskattning. Det är samtidigt 
rimligt att yrkets status ökar om kompetensen ökar. 

Förhållanden relaterat till arbetsbördan är det planerarna lyfter fram vid deras önske-
mål på förbättringsområden. Studier visar att hög arbetsbelastning i kombination med 
resursbrist, förutom koppling till upplevd arbetstillfredsställelse, är en av huvudorsa-
kerna till stress bland personal inom hälsovården (Jönsson, 2012). Rätt bemanning var 
en faktor planerare ansåg var av stor betydelse för att kunna göra en bra planering. 
Det var även en av de faktorer de lyfte fram som förbättringsåtgärder för ökad till-
fredställelse. Detta är samtidigt en utmaning för arbetsgivaren med tanke på nuva-
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rande och kommande utmaningar inom kompetensförsörjningen (Blennberger & 
Brytting, 2014; Hedman & Jansson, 2015; Luleå kommun, 2018). 

Ersättning och lön skattar planerarna lägst och har önskemål om förbättringar, samti-
digt är det den faktor som har minst betydelse för den övergripande arbetstillfredsstäl-
lelsen. Detta kan tyckas motsägelsefullt. Känslan av att arbetet är betydelsefullt, att 
man som en av planerarna sa, arbetar med navet i verksamheten, det vill säga TES-
planeringen och att arbetet består av andra faktorer som upplevs mer betydelsefulla, 
kan vara en förklaring till varför ersättning och lön inte väger tyngre än det gör. För 
en person som däremot är mer beroende av sin inkomst, ensamstående förälder ex-
empelvis, skulle denna faktor kunna vara av större betydelse för den övergripande ar-
betstillfredsställelsen och inte låta sig överskuggas av andra faktorer. 

Sammantaget tycks de faktorer planerarna är mindre tillfredsställda med inte ha inver-
kan på den övergripande arbetstillfredsställelsen. De faktorer planerarna är tillfreds-
ställda med förefaller ha större betydelse. Planerarna torde även vara motiverade och 
ha hög arbetseffektivitet, enligt den arbetskaraktäristiska modellen, då de tycks upp-
fylla de olika stegen (Hackman & Oldham, refererad i Arnold & Randall, 2016). Att 
planerarna upplever återkoppling från arbetet är däremot endast en uppskattning, uti-
från planerarnas svar på andra frågor. Det är även oklart i hur hög grad planerarna 
upplever utfallet. 

Arbetsfördelningens inverkan på arbetstillfredsställelse. 
En av forskningsfrågorna omfattade arbetsfördelningens inverkan på arbetstillfredsstäl-
lelsen. Studien visar samband mellan antal uppgifter och hur tiden för arbetet är för-
delad mellan planeringsrelaterade uppgifter och omvårdnad hos brukare. Antal upp-
gifter kan kopplas till arbetsbörda, standard på arbete, personlig tillfredsställelse och 
den övergripande arbetstillfredsställelsen, vilket talar för att mängden uppgifter har in-
verkan på tillfredsställelsen och kan nyttjas vid utvärdering av eventuella förbätt-
ringsåtgärder inom dessa arbetsfaktorer. Arbetstidsfördelning visar samband till arbets-
börda och standard på arbete. Fler uppgifter blir rimligt vid utökad tid och tvärtom. 
Flera planerare uppger att arbetet skulle upplevas mindre stressigt om mer tid för pla-
neringsrelaterade uppgifter avsattes. Tidspress är den faktor som nämns mest i under-
sökningar av den psykosociala miljön inom äldreomsorgen, liksom mängden arbete 
(Gonge, 2003). Möjligt är att man klarar av fler uppgifter under längre tid om den 
övergripande arbetstillfredsställelsen är hög, men att det blir en belastning då arbets-
tillfredsställelsen står och väger. Även svårighetsgraden i uppgifterna och hur de sam-
varierar torde vara av avgörande betydelse för mängden uppgifter man klarar av att 
hantera, detta har inte undersökts i denna studie. Det är också rimligt att tänka att 
man gärna vill få mer tid för de uppdrag man tycker är mest tillfredsställande och in-
tressanta, utan väsentlig koppling till mängden arbete.  
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Det är en fördel att planerarna är ute hos brukare, de får bättre insikt om brukares in-
satsbehov och kollegornas arbetssituation. Troligt är att arbetet kan bli mer effektivt 
om dagen inte delas mellan dessa två relativt skilda uppgifter, och kanske till och med 
vid flera tillfällen under samma dag. Att återgå till tankekrävande uppgifter har en viss 
omställningstid. Det finns även en tillfredställelse i att slutföra det man påbörjat, eller 
att ganska snart kunna återuppta en tråd man släppt. Det som förvirrar en aning i 
sammanhanget är att det inte är någon större skillnad i tillfredsställelsen med arbets-
bördan mellan de planerare som har uppgett en strukturerad arbetstidsfördelning och 
de som uppger att de planerar vid tillfälle. Det framgår inte om det finns så kallade 
huvudplanerare och planerare som hoppar in vid behov eller är på upplärning, något 
som skulle kunna förklara detta. Skillnaden är däremot lite tydligare när det gäller an-
tal uppgifter. När antal uppgifter överstiger 10 stycken tycks även tillfredsställelsen 
med arbetsbördan sjunka. Hur arbetskrävande de olika uppgifterna är varierar för-
modligen, men kanske upplevs mängden uppgifter tillsammans med ett uppbrott från 
dessa för omvårdnadsarbete som för mycket.  

Områden att utveckla. 
Planerarna är minst tillfredsställda med ersättning och lön. Såväl lön som förhållanden 
relaterade till arbetsbörda är faktorer som planerarna själva har önskemål om förbätt-
ringar inom. Alla arbetsfaktorer har betydelse för den övergripande arbetstillfredsstäl-
lelsen, de tre viktigaste är personlig tillfredställelse, professionellt stöd och standard på 
arbetet. De faktorer som är av betydelse för kompetensförsörjning (eller intentionen 
att lämna arbetet) är personlig tillfredsställelse, arbetsbörda och professionellt stöd 
(Back & Lövgren, 2015). Beroende på vad man vill eller behöver fokusera på finns 
alltså olika områden att utveckla. Planerarna är i dagsläget övergripande arbetstillfred-
ställda. De är inte otillfredsställda med någon arbetsfaktor och torde ha såväl inre mo-
tivation och arbetseffektivitet, enligt arbetskaraktäristiska modellen (Hackman & 
Oldham, refererad i Arnold & Randall, 2016). Det skulle kunna få arbetsgivaren att 
känna sig ganska tillfreds likaväl. Däremot, i arbetsmiljöhänseende är dessa faktorer 
viktiga att underhålla och förbättra (Jakobsson & Skoglund, 2017). Ju högre arbetstill-
fredsställelse desto fler positiva synergieffekter. 

För en arbetsgivare kan det vara klokt att ha alla delar av tillfredsställelse under upp-
sikt och ha beredskap för åtgärder, då arbetstillfredsställelse har inverkan på brukarnas 
nöjdhet (Chou et al., 2002; Robbins & Judge, 2016) och kvalité på arbetet (Chou et 
al., 2002). För att återkoppla till det viktiga med att behålla och rekrytera personal 
(Blennberger & Brytting, 2014) är denna studies rekommendation att lägga extra fo-
kus på förhållanden relaterade till arbetsfaktorerna personlig tillfredsställelse, arbets-
börda och professionellt stöd (Back & Lövgren, 2015). 
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Relaterat till arbetsfaktorerna personlig tillfredsställelse, arbetsbörda samt professionellt 
stöd och intentioner att vilja lämna sitt arbete (Back & Lövgren, 2015), visar studier 
att professionellt stöd kan genereras av chefens tilltro till medarbetaren och genom 
kollegors stöd, men har även med individens personlighetstyp att göra (Moreau & 
Mageau, 2012; Robbins & Judges, 2016). Personlighetstyp är en aspekt som är svår 
att påverka, istället får man vara medveten om det och hitta olika sätt att nå fram. 
Moreau och Mageau (2012) uppger att stöd kan ges genom att erbjuda val, erkänna 
känslor, förenkla och undvika att vara kontrollerande. Detta går även i linje med en 
svensk undersökning om ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön i äldreomsor-
gen (Lundgren, Ernsth-Bravell, & Kåreholy, 2016). I deras studie framkom att ett 
gott ledarskap kan öka arbetstillfredsställelsen genom professionellt stöd och stärkande 
ledarskap. De lyfte även handlingar som stärker medarbetare inom arbetsfaktorerna 
personlig tillfredsställelse och arbetsbörda, bland annat att visa intresse och ge möjlig-
het till delaktighet. Forskare ställer även ledarskapsförmågor i relation till personalens 
produktivitet och kvalitet på arbetet (Lundgren et al., 2016).  

Arbetsbördan är en faktor värd att ta på allvar med tanke på forskning om arbetsbör-
dans samvariation med intentioner att lämna sitt arbete (Back & Lövgren, 2015) och 
bemanningsutmaningar. Mer konkret innebär det att tid avsätts i förhållande till upp-
gifter och att arbetsbördan och bemanningsnivåerna upplevs överkomliga. Planerarna 
lyfter fram önskemål om arbetstidsfördelning, att planeringsarbetet ska separeras från 
omvårdnadsarbetet och att arbetet fokuseras på det ena eller det andra varannan 
vecka, exempelvis. Stress var en faktor de lyfte fram. Med tanke på planerarnas skilda 
arbetsförhållanden och resonemanget kring arbetsfördelning skulle strukturerad ar-
betstidsfördelning, tydliga ramar och riktlinjer för uppdraget kunna skapa stabilitet i 
uppdraget och minska upplevd arbetsbelastning.  

Ersättning och lön var en annan faktor som planerarna lyfte fram, vilken även fick 
lägst skattning och vikt. Ersättning och lön har inte någon koppling till intentioner att 
lämna arbetet (Back & Lövgren, 2015), och den visade sig även ha lägst inverkan på 
den övergripande arbetstillfredsställelsen varpå denna faktor skulle kunna ges lägre 
prioritet. Däremot kan det vara en faktor som har inverkan på attraktionskraften hos 
yrket, motiverar till utbildning och ökad kompetens och som, inte minst, kan minska 
löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerande yrken. Samtidigt, med tanke på 
de begränsade resurser som finns i en politiskt styrd verksamhet (Szebhely & Tryde-
gård, 2012), kan det också röra sig om att reglera insatser i förhållande till lön och att 
hitta ersättning i form av mervärden, vilket kan vara individuellt. 

En person med hög arbetstillfredsställelse har positiva känslor för arbetet medan en 
person med låg arbetstillfredsställelse har negativa känslor (Robbins & Judge, 2016). 
Genom att verka för ökad arbetstillfredsställelse skapas positiva synergieffekter på 
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andra områden, som kan bidra till en god psykosocial arbetsmiljö och vid gynnsamma 
förutsättningar öka produktiviteten och kvaliteten samt på sikt även få effekt på kom-
petensförsörjningen. 

Metoddiskussion 
Studien utfördes på planerare i Luleå kommun. Huruvida deras arbetsförhållanden 
skiljer sig från andra kommuner är oklart. Det kan därför påverka generaliserbarheten 
av resultaten. Däremot blev samtliga planerare på alla enheter erbjudna att medverka 
och alla enheter utom en återkopplade med e-postadresser till sina planerare. Enkäten 
skickades därefter till alla insamlade adresser, totalt 39 planerare, vilket i sig är ett lågt 
antal deltagare i en statistisk undersökning. Svarsfrekvensen blev 61.2%, som får anses 
tillfredställande då det rör sig om en studentuppsats, det var en relativt omfattande 
mängd frågor (61 st.) och det är en tidspressad yrkesgrupp. Varför några valde att inte 
svara kan bero på tidspress, att de är trötta på enkäter eller att de är nöjda. Är man 
missnöjd är man troligen mer angelägen att få det framfört. 

Valet av mätinstrument grundade sig på omdömen i vetenskapliga studier (Back & 
Lövgren, 2015; Chou et al., 2002; van Saane et al., 2003). Instrumentet har hög in-
nehållsvaliditet med mätning på sju arbetsfaktorer för tillfredsställelse. Instrumentet 
har även hög begreppsvaliditet, vilket betyder att påståendena mäter de företeelser de 
ska mäta (Borg & Westerlund, 2012). I denna studie ersattes ordet ”klient” med 
”brukare” för att överensstämma med begrepp som används av planerarna. En av frå-
gorna ändrades från ”Kvaliteten på mitt klientarbete” till ”Kvaliteten på mitt arbete”, 
för att även omfatta planeringsrelaterat arbete. Förändring av frågor kan få inverkan 
på validiteten. Detta måste därför beaktas. Reliabiliteten bestämdes med Cronbachs 
Alpha. Den bedömdes tillfredsställande och i vissa delar god och mycket god, i likhet 
med tidigare studiers mätningar. 

I studien undersöktes antal uppgifter och hur mycket tid planerare hade till sitt förfo-
gande för planeringsrelaterade uppgifter respektive omvårdnadsrelaterade insatser hos 
brukare. Däremot togs ingen hänsyn till uppgifternas komplexitet, vilket kan ha be-
tydelse för hur mängden uppgifter uppfattas. Många och avancerade uppgifter torde 
uppfattas annorlunda än många och enkla.  

Någon kontrollgrupp undersöktes inte, vilket kan påverka möjligheterna till jämförel-
ser och slutsatser av resultat på undersökningen (Borg & Westerlund, 2012).  

Slutsatser 
Den viktigaste slutsatsen är att planerarna har en övergripande god arbetstillfredsstäl-
lelse i dagsläget. Samtliga sju arbetsfaktorer är av värde att förbättra och underhålla, 
sett till den psykosociala arbetsmiljön. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv bör 
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särskild prioritet ges till personlig tillfredsställelse, arbetsbörda och professionellt stöd - 
faktorer som även hör till de mest betydelsefulla för den övergripande arbetstillfreds-
ställelsen. 

Syftet med denna studie var att undersöka arbetssituationen och arbetstillfredsställel-
sen hos planerare inom hemtjänsten i Luleå kommun efter ändrade arbetsförhållan-
den. Studien bekräftar att arbetssituationen för planerarna ser olika ut mellan enheter-
na, uppgifter, tidfördelning och hur arbetet är strukturerat varierar. Planerarna är till-
fredsställda med förhållanden relaterade till personlig tillfredsställelse, professionellt 
stöd, framtidsutsikter och standard på arbetet, liksom den övergripande arbetstillfreds-
ställelsen. Planerarna är varken tillfredsställda eller otillfredsställda med förhållanden 
relaterade till arbetsbörda, utbildningsmöjligheter samt ersättning och lön. Studien vi-
sar att arbetsfördelningen i form av antal uppgifter och planeringstid har viss inverkan 
på tillfredsställelsen. Samtliga testade arbetsfaktorer har betydelse för den övergripande 
arbetstillfredsställelsen och är av värde att underhålla, särskild prioritet kan ges faktorer 
av betydelse för kompetensförsörjningen.  

Fortsatt forskning 
Arbetstillfredsställelse är ett välstuderat område, nya infallsvinklar är svåra att identifi-
era. Av värde för Socialförvaltningen i Luleå kommun vore en jämförande studie av 
undersköterskornas och vårdbiträdenas arbetstillfredsställelse. Det skulle bidra till jäm-
förelser av medarbetarnas tillfredsställelse inom de sju arbetsfaktorerna. Det skulle 
även kunna bidra till förarbete med att skapa en tilldragande arbetsplats inom ett yrke 
där det föreligger arbetskraftsbrist (Prevent, 2003). Studier omkring äldreomsorgen 
som en attraktiv arbetsplats vore ett intressant ämne att fördjupa sig inom. 
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Planerares arbetstillfredsställelse
Enkäten är indelad i två delar. Den första delen består av några frågor där du bland 
annat får beskriva arbetet med egna ord. Den andra delen består av frågor som ska 
besvaras med en markering på en 5-gradig skala från Mycket otillfredsställd till Mycket 
tillfredsställd. Vänligen besvara ALLA frågor så långt det är möjligt. De flesta frågorna är 
obligatoriska. Detta för att få ett så komplett underlag för analys som möjligt. Du behöver 
inte uppge ditt namn och kommer inte att identifieras. Alla svar hanteras konfidentiellt och 
det kommer inte att gå att avläsa enskilda svar i rapporten.

*Obligatorisk

1. Ålder *

Markera endast en oval.

 Under 25 

 25 - 34 

 35 - 44 

 45 - 54 

 55 + 

 Vill inte besvara 

2. Kön *

Markera endast en oval.

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

3. Jobbtitel (flera val är möjligt) *

Markera alla som gäller.

 Planerare 

 Undersköterska 

 Vårdbiträde 

 Övrigt: 

Bilaga 1



4. Antal år inom Vård och omsorgsyrket *

Markera endast en oval.

 < 5 år 

 5 - 9 år 

 10 - 19 år 

 20 - 29 år 

> 30 år

5. Antal år som planerare *

Markera endast en oval.

 < 1 år 

 1 - 2 år 

 3 - 4 år 

> 5 år

6. Vilka uppgifter ingår i uppdraget som planerare? Flera svar är möjligt (om
någon eller några uppgifter saknas klicka på "Övrigt" och skriv uppgiften/-rna
på raden intill) *

Markera alla som gäller.

 TES-planera 

 Rätta insatstider från gårdagens TES-scheman 

 Redigera insatstider inför fakturering 

 Fördela enhetens bilar 

 Boka logistik till brukare (färdtjänst, sjukresor, osv.) 

 Boka vikarier 

 Hantera LSS-rapporter 

 Registrera nya brukare (insatser, tid, stödperson) 

 Telefonjour 

 Utföra omvårdnadsbesök hos brukare 

 Övrigt: 



7. Ungefär i vilken omfattning utför du omvårdnadsrelaterade insatser hos
brukare, per månad? *

Markera endast en oval.

 Heltid 100 % 

 Deltid 75 % 

 Halvtid 50 % 

 Deltid 25 % 

 Inte alls 

 Övrigt: 

8. Ungefär i vilken omfattning utför du planeringsrelaterade uppgifter, per
månad? *

Markera endast en oval.

 Heltid 100 % 

 Deltid 75 % 

 Halvtid 50 % 

 Deltid 25 % 

 Inte alls 

 Övrigt: 

9. Beskriv hur arbetsfördelningen ser ut mellan planeringsrelaterade uppgifter
och omvårdnadsrelaterad insatser (exempelvis "Jag arbetar med planering på
fm och besöker brukare på em, varje vardag.", "Jag arbetar med planering på
heltid varannan vecka och besöker brukare på heltid varannan vecka".)

10 a. Beskriv vad du uppfattar att dina arbetskollegor anser är viktigt för att 
planeringen ska vara bra 



10 b. I vilken omfattning upplever du att du kan leva upp till arbetskollegornas 
förväntningar *

Markera endast en oval.

1 2 3 4

1 = Aldrig 4 = Alltid

11 a. Beskriv vad du uppfattar att din chef anser är viktigt för att planeringen 
ska vara bra 

11 b. I vilken omfattning upplever du att du kan leva upp till chefens 
förväntningar *

Markera endast en oval.

1 2 3 4

1 = Aldrig 4 = Alltid

12 a. Vad anser du är viktigt för att planeringen ska vara bra? 

12 b. I vilken omfattning upplever du att du kan leva upp till dina egna 
förväntningar *

Markera endast en oval.

1 2 3 4

1 = Aldrig 4 = Alltid



13 a. Upplever du att relationen har förändrats mellan dig och dina 
arbetskollegor sedan du fick planeringsuppdraget? *

Markera endast en oval.

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Jag har varit planerare från att jag började på den här arbetsplatsen (kan 

därför inte besvara frågan) 

13 b. Om Ja eller Delvis på föregående fråga: Beskriv på vilket sätt du uppfattar 
att relationen har förändrats 

14 a. Upplever du att relationen har förändrats mellan dig och din chef sedan 
du fick planeringsuppdraget? *

Markera endast en oval.

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Jag har varit planerare från att jag började på den här arbetsplatsen (kan 

därför inte besvara frågan) 

14 b. Om Ja eller Delvis på föregående fråga: Beskriv på vilket sätt du uppfattar 
att relationen har förändrats 



15. Är du mer eller mindre tillfredsställd med ditt arbete (som helhet) i dag
jämfört med innan du blev planerare? *

Markera endast en oval.

 Mer 

 Varken mer eller mindre 

 Mindre 

Hur nöjd är du med följande aspekter av ditt arbete?
Följande frågor har översatts till svenska från den engelska originalversionen av 
mätverktyget The Measure of Job Satisfaction (Traynor & Wade, 1993). Besvara varje 
fråga genom att klicka i EN cirkel. Vänligen besvara ALLA frågor även om några upplevs 
likadana.  

16. Ersättningen jag får för de timmar jag arbetar *

1 = Mycket otillfredsställdd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

17. Till vilken grad jag känner mig som en del av ett team *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

18. De möjligheter jag har att diskutera mina farhågor *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



19. Min löneskala (möjliga lönesteg) *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

20. Att få kurser finansierade av verksamheten *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

21. Tiden jag har till mitt förfogande för att utföra mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

22. Kvaliteten på mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

23. Standarden på den service som ges till brukare *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



24. Att min lön är rättvis i förhållande till mitt bidrag till verksamheten *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

25. Det stöd och den vägledning jag får *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

26. Hur vi utför vår brukarservice *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

27. Mina utsikter att bli befordrad *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

28. Kollegorna jag pratar och arbetar med *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



29. Mängden tid som läggs på planeringsrelaterade uppgifter *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

30. Min arbetsbörda *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

31. Mina utsikter för fortsatt anställning *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

32. Kvaliteten på den service som jag för närvarande har möjlighet att ge *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

33. Möjligheten att avancera i min karriär *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



34. I vilken mån jag har adekvat utbildning för det arbete jag utför *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

35. De generella bemanningsnivåerna inom mitt verksamhetsområde *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

36. Känslan av meningsfullhet som kommer av prestationerna i mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

37. Graden av rättvis behandling jag får av min chef *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

38. Den tid jag har tillgänglig för att göra färdigt allt jag måste göra *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



39. Det jag har åstadkommit när jag går hem i slutet av dagen *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

40. Min anställningstrygghet *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

41. Möjligheten att ta ledigt för fortbildning *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

42. Den personliga utvecklingen jag får i mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

43. I vilken mån mitt arbete är varierande och intressant *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



44. Stödet som finns tillgängligt för mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

45. Graden av autonomi i mitt arbete (självständighet) *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

46. Möjligheten att delta i kurser och utbildningar *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

47. Möjligheterna till en karriär för mitt kompetensområde i denna verksamhet *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

48. Den generella standarden på servicen som utförs inom vårt
verksamhetsområde *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



49. Utsikterna för min yrkesgrupp inom verksamheten *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

50. Den övergripande kvaliteten på den handledning och tillsyn jag får i mitt
arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

51. Storleken på min lön *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

52. Mina arbetstider *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

53. I vilken mån jag kan använda mina färdigheter *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



54. Nivån av utmaning i mitt arbete *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

55. Den tid jag ägnar åt omvårdnadsbesök hos brukare *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

56. Min framtida trygghet inom denna verksamhet *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

57. Kontakten jag har med mina kollegor *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

58. Att brukarna får den service som de behöver *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd



Tillhandahålls av

59. Hur tillfredsställd är du med ditt arbete överlag? *

1 = Mycket otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken tillfredsställd eller 
otillfredsställd, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket tillfredsställd
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Mycket otillfredsställd Mycket tillfredsställd

60. Finns det något du tycker skulle kunna förbättra arbetet som planerare?

61. Här finns utrymme att förtydliga eller tillägga något angående arbetet som
planerare

Övrigt, kommentarer på frågor i enkäten exempelvis 

Varmt tack för din medverkan!

En påminnelse om att besvara enkäten kommer att skickas till ALLA planerare under 
vecka 15. Du kan bortse från den!



Bilaga 2 

Enkätfrågor, MJS – översatta av Back och Lövgren (2015) 

1. Ersättningen jag får för de timmar jag arbetar
2. Till vilken grad jag känner mig som en del av ett team
3. De möjligheter jag har att diskutera mina farhågor
4. Min löneskala (möjliga lönesteg)
5. Att få kurser finansierade av organisationen
6. Tiden jag har till förfogande för att utföra mitt arbete
7. Kvaliteten på mitt klientarbete
8. Standarden på den service som ges till klienter
9. Att min lön är rättvis i förhållande till mitt bidrag till organisationen
10. Det stöd och den vägledning jag får
11. Hur vi utför vår klientservice
12. Mina utsikter att bli befordrad
13. Kollegorna jag pratar och arbetar med
14. Mängden tid som läggs på administration
15. Min arbetsbörda
16. Mina utsikter för fortsatt anställning
17. Kvaliteten på den service som jag för närvarande har möjlighet att ge
18. Möjligheterna att avancera i min karriär
19. I vilken mån jag har adekvat utbildning för det arbete jag utför
20. De generella bemanningsnivåerna inom mitt verksamhetsområde
21. Känslan av meningsfullhet som kommer av prestationerna i mitt arbete
22. Graden av rättvis behandling jag får av min chef
23. Den tid jag har tillgänglig för att göra färdigt allt jag måste göra
24. Det jag har åstadkommit när jag går hem i slutet av dagen
25. Min anställningstrygghet
26. Möjligheten att ta ledigt för fortbildning
27. Den personliga utvecklingen jag får i mitt arbete
28. I vilken mån mitt jobb är varierande och intressant
29. Stödet som finns tillgängligt för mig i mitt arbete
30. Graden av autonomi i mitt arbete (självständighet)
31. Möjligheten att delta i kurser och utbildningar
32. Möjligheterna till en karriär för mitt kompetensområde i denna organisation
33. Den generella standarden på servicen som utförs inom vårt verksamhetsområde
34. Utsikterna för min yrkesgrupp inom organisationen
35. Den övergripande kvaliteten på den handledning och tillsyn jag får i mitt arbete.
36. Storleken på min lön
37. Mina arbetstider
38. I vilken mån jag kan använda mina färdigheter



39. Nivån av utmaning i mitt arbete
40. Den tid som kan ägnas åt klientservice
41. Min framtida trygghet inom denna organisation
42. Kontakten jag har med mina kollegor
43. Att klienterna får den service som de behöver
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Bilaga 3 

Enkätfrågor, MJS, grupperade i arbetsfaktorer – översatta av Back och Löv-
gren (2015) 

Personlig tillfredsställelse 
21. Känslan av meningsfullhet som kommer av prestationerna i mitt arbete
27. Den personliga utvecklingen jag får i mitt arbete
28. I vilken mån mitt jobb är varierande och intressant
30. Graden av autonomi i mitt arbete (självständighet)
38. I vilken mån jag kan använda mina färdigheter
39. Nivån av utmaning i mitt arbete

Arbetsbörda 
6. Tiden jag har till förfogande för att utföra mitt arbete
14. Mängden tid som läggs på administration
15. Min arbetsbörda
20. De generella bemanningsnivåerna inom mitt verksamhetsområde
23. Den tid jag har tillgänglig för att göra färdigt allt jag måste göra
24. Det jag har åstadkommit när jag går hem i slutet av dagen
37. Mina arbetstider
40. Den tid som kan ägnas åt klientservice

Professionellt stöd 
2. Till vilken grad jag känner mig som en del av ett team
3. De möjligheter jag har att diskutera mina farhågor
10. Det stöd och den vägledning jag får
13. Kollegorna jag pratar och arbetar med
22. Graden av rättvis behandling jag får av min chef
29. Stödet som finns tillgängligt för mig i mitt arbete
35. Den övergripande kvaliteten på den handledning och tillsyn jag får i mitt arbete.
42. Kontakten jag har med mina kollegor

Utbildnings-/fortbildningsmöjligheter 
5. Att få kurser finansierade av organisationen
18. Möjligheterna att avancera i min karriär
19. I vilken mån jag har adekvat utbildning för det arbete jag utför
26. Möjligheten att ta ledigt för fortbildning
31. Möjligheten att delta i kurser och utbildningar

Ersättning och lön 
1. Ersättningen jag får för de timmar jag arbetar
4. Min löneskala (möjliga lönesteg)
9. Att min lön är rättvis i förhållande till mitt bidrag till organisationen
36. Storleken på min lön



Framtidsutsikter 
12. Mina utsikter att bli befordrad
16. Mina utsikter för fortsatt anställning
25. Min anställningstrygghet
32. Möjligheterna till en karriär för mitt kompetensområde i denna organisation
34. Utsikterna för min yrkesgrupp inom organisationen
41. Min framtida trygghet inom denna organisation

Standard på klientarbete 
7. Kvaliteten på mitt klientarbete
8. Standarden på den service som ges till klienter
11. Hur vi utför vår klientservice
17. Kvaliteten på den service som jag för närvarande har möjlighet att ge
33. Den generella standarden på servicen som utförs inom vårt verksamhetsområde
43. Att klienterna får den service som de behöver

Referens 

Back, A., & Lövgren, L. (2015). Should I stay or should I go? – Om arbetstillfreds-
ställelsens samband med intentioner att lämna sitt arbete samt relationen till generat-
ion Y - en studie inom kommunal socialtjänst. Examensarbete, Göteborgs universi-
tet, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hämtad från http://hdl.handle.net/2077/41578 


