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Abstract 
 

Work satisfaction in elder care  

A nurse assistant perspective  

 

The number of older people with major care-needs increase, at the same time as elder care 

has problems with recruitment and high staff turnover. This is a challenge for society. 

Satisfaction at work has been shown to reduce staff turnover. The purpose of this study 

is to examine how nurse assistants perceive their work in elder care, and what creates 

satisfaction and dissatisfaction at work. The results, based on interviews with nurse 

assistants (n=6) analyzed hermeneutically using Herzberg’s two-factor theory and 

Antonovsky’s sense of coherence theory showed that most nurse assistants felt generally 

satisfied with their work. The result shows that an important factor giving the conditions 

for work satisfaction was good human interpersonal relationships. Dissatisfaction at work 

was mainly due to the lack of time to fulfill work tasks to a satisfactory level. We argue 

that our results can provide guidance to reasons for satisfaction and dissatisfaction for 

nurse assistants in elderly care and contribute to important knowledge to elder care. 
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Sammanfattning 

Samtidigt som antalet äldre med stora omsorgsbehov ökar, har äldreomsorgen 

rekryteringsproblem och hög personalomsättning, vilket är en utmaning för samhället. 

Att uppleva tillfredsställelse i arbetet har visat sig kunna minska personalomsättningen. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur undersköterskor upplever sitt arbete i 

äldreomsorgen samt vad som ger tillfredsställelse respektive skapar otillfredsställelse i 

arbetet. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med undersköterskor (n=6). 

Resultaten analyserades hermeneutiskt och utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori samt 

Antonovskys teori om KASAM. Undersköterskorna i vår studie upplevde sig generellt 

tillfredsställda med sitt arbete. Resultatet visar att en viktig faktor som gav förutsättningar 

till arbetstillfredsställelse var goda mellanmänskliga relationer. Otillfredsställelse i 

arbetet skapades framförallt av bristande tid att utföra arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt. Vi argumenterar för att vårt resultat kan ge en vägledning till vad 

som ger tillfredställelse respektive skapar otillfredsställelse för undersköterskor i 

äldreomsorgen och därigenom bidra med kunskap till äldreomsorgen. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, arbetsförhållanden, undersköterskor, 

äldreomsorg 
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1. Inledning 

Uppsatsidén om att undersöka personal i äldreomsorgen väcktes i samband med vår 

verksamhetsförlagda utbildning samt genom egna erfarenheter från att arbeta i 

äldreomsorgen. Kommunal äldreomsorg är en stor yrkesmässig verksamhet i Sverige. 

En stor andel anställda i äldreomsorgen utgörs av omsorgspersonal där stöd och 

omsorg till äldre är dominerande arbetssysslor (Dunér & Olin, 2011). Det har visat sig 

vara hög personalomsättning samt svårt att rekrytera personal i äldreomsorgen. Enligt 

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) beror den höga 

personalomsättningen på dåliga arbetsförhållanden (Wallin, 2014). En mängd 

forskning visar att om personal är tillfreds med sitt arbete kan det minska 

personalomsättningen (Hegney, Plank, & Parker, 2006; Karantzas et al., 2012; 

Manthorpe, 2014; Martin, 2007; Rosen, Stiehl, Mittal & Leana, 2011). 

Arbetstillfredsställelse är alltså viktig för att det ska finnas resurser i form av personal 

som kan stödja och hjälpa de äldre. Därför valde vi att undersöka arbetstillfreds-

ställelse i äldreomsorgen. Vi sökte efter tidigare forskning i ämnet och fann att en stor 

del av publikationerna fokuserade på hemtjänsten. Detta bidrog till att vi valde att 

undersöka omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden. I detta kapitel kommer vi 

presentera en kort bakgrund om äldreomsorgen och dess personal, följt av studiens 

problemformulering, syfte och dess relevans för socialt arbete. Avslutningsvis redogör 

vi för uppsatsens disposition samt definierar centrala begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

Äldreomsorgen omfattar olika verksamheter, bl.a. hemtjänst, korttidsboende och 

särskilt boende. Arbetet i äldreomsorgen innefattar varierande arbetsuppgifter. Den 

dominerande arbetsuppgiften är att stödja och hjälpa äldre, utifrån individuella behov. 

Behoven varierar och vanliga arbetssysslor är att stödja och hjälpa vid dusch, städning, 

påklädning m.m. Omsorgen omfattar även social samvaro. Arbetet som 

undersköterska i äldreomsorgen inbegriper obekväma arbetstider i form av helger, 

kvällar och nätter. För att säkra kvaliteten på omsorgen rekommenderar socialstyrelsen 

att personal i äldreomsorg ska ha relevant utbildning, t.ex. undersköterskeutbildning 

(SOSFS 2011:12). 
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Svenska kommunförbundets (2002) långtidsutredning om behov och resurser till år 

2050 visar äldreomsorgens utveckling. I utredningen presenteras den demografiska 

utvecklingen, vilken visar att befolkningen blir allt äldre. Personer över 85 år har 

generellt ett stort omsorgsbehov. År 2001 bodde närmare en tredjedel (31 %) av de 

som var över 85 år på äldreboenden. I mitten av 2020-talet börjar fyrtiotalisterna, som 

är en stor generation till antalet, passera 85 år. Detta kommer innebära ökat behov av 

omsorgspersonal i äldreomsorgen. År 2015 bestod äldreomsorgen av ca 250 000 

anställda. Personalbehovet förutses öka med 70 % mellan år 2010 och 2050 (Jönson 

& Harnett, 2015). Antalet födslar har minskat samtidigt som antalet äldre personer har 

ökat. Detta innebär en minskad andel personer i arbetsför ålder som ska försörja en 

växande äldrebefolkning. Detta riskerar även orsaka en växande arbetskraftbrist i 

äldreomsorgen (Wallin, 2014).  

 

1.2 Problemformulering 

Det kommer att bli en utmaning för Sverige att sörja för äldres vård- och 

omsorgsbehov (Socialstyrelsen, 2016b). En av äldreomsorgens framtida utmaning blir 

bl.a. att rekrytera personal, dels till följd av den demografiska utvecklingen men även 

på grund av yrkets låga status, låga lönenivå samt dåliga arbetsvillkor (Blennberger, 

2014; Marteus, 2014). En betydande andel av dagens omsorgspersonal i 

äldreomsorgen har inte långt kvar till pensionsåldern och få unga är intresserade av 

yrket. Medias bild av äldreomsorgen har en negativ inverkan på yrkets status vilket 

kan bidra till rekryteringsproblem i äldreomsorgen. Media är snabb med att rapportera 

om vanvård i äldreomsorgen utan kunskap om äldreomsorgens verklighet (a.a.). 

Söderlund (2003) menar att det är viktigt att veta hur man skapar en attraktiv 

arbetsplats inom yrken där det föreligger arbetskraftsbrist, både för att behålla och 

nyrekrytera personal. Då rekrytering av personal är en av utmaningarna i 

äldreomsorgen är det relevant att belysa undersköterornas upplevelse av yrket. Det 

ämnar vi göra genom att belysa tillfredsställelse respektive otillfredsställelse i arbetet. 

Personal i äldreomsorgen har i uppdrag att sörja för äldre behov av stöd, vård och 

omsorg. Hur skall samhället kunna tillgodose äldres behov om antalet äldre ökar och 

tillgången till personalen minskar?  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att, utifrån ett personalperspektiv, undersöka hur undersköterskor 

upplever sitt arbete i äldreomsorgen samt vad som bidrar med tillfredsställelse 

respektive otillfredsställelse i arbetet. Detta kommer vi undersöka utifrån följande 

frågeställningar: 

 

1) Hur upplevs arbetet? 

2) Vad ger tillfredställelse i arbetet? 

3) Vad skapar otillfredsställelse i arbetet? 

 

1.4 Relevans för socialt arbete 

I Socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser för olika målgrupper, varav en av 

grupperna är äldre människor. Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) femte kapitel anger 

att det är socialtjänstens ansvar att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Kommunen ska tillhandahålla särskilt boende för äldre personer med 

stora omsorgsbehov. En kombination av ett ökat antal äldre med stora omsorgsbehov 

samt rekryteringsproblem i äldreomsorgen kan innebära att socialtjänsten kan ställas 

inför svårigheter att fullfölja sitt uppdrag.  Om socialtjänsten inte lyckas ge omsorg till 

äldre blir det ett socialt problem. Undersköterskor är en grundbult för att sörja för 

omsorgen. Därför är det relevant att belysa deras arbetssituation och 

arbetstillfredsställelse. 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen har sex kapitel med tillhörande underrubriker. Kapitel två består av tidigare 

forskning om arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen. I kapitel 

tre presenteras valda teorier som senare används för att analysera vårt empiriska 

material. I kapitel fyra redogör vi för vald metod. I kapitel fem presenteras resultat från 

intervjuerna varvat med analys utifrån de två teorier vi valt samt med inspiration av 

tidigare forskning. I sjätte och sista kapitlet presenteras en sammanfattning av 

uppsatsens resultat, följt av en resultat- och metoddiskussion. Nedan följer definitioner 

av centrala begrepp i uppsatsen. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras centrala begrepp i uppsatsen under avsnitten arbetstillfredsställelse, 

äldreboende samt omsorgsarbete. 

 

Arbetstillfredsställelse 

Lockes (1976, i Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012) 

definition av begreppet arbetstillfredsställelse är väl använd. Locke definierar 

arbetstillfredsställelse som ”ett välbehagligt och positivt emotionellt tillstånd som 

kommer av den uppskattning och tillfredställelse som individen känner för sitt arbete” 

(a.a, s. 218). Locke menar att upplevelsen av arbetstillfredsställelse är en reaktion av 

kombinationen mellan förväntningar och faktiska upplevelser av arbetet (a.a.). I 

uppsatsen kommer vi använda oss av den ovan presenterade definitionen. Vi definierar 

otillfredsställelse i arbetet som ett negativt emotionellt tillstånd. Detta innebär en 

känsla av missnöje då den faktiska upplevelsen av arbetet inte uppnått förväntningarna. 

När vi i uppsatsen skriver om tillfredställelse respektive otillfredsställelse syftar vi på 

begreppen i relation till arbetet. 

 

Äldreboende 

Vi använder Socialstyrelsens definition av begreppet äldreboende. Socialstyrelsens 

definition lyder ”boende som tillhandahåller bostäder eller platser för 

heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre 

personer med behov av särskilt stöd”(Socialstyrelsen, 2016a). Vi kommer att benämna 

äldre personer som bor på äldreboenden för ”boende”. Informanterna som citeras i vår 

studie benämner äldre som boende, pensionärer och brukare. 

 

Omsorgsarbete 

Vi har valt att definiera begreppet omsorgsarbete enligt Kari Wærness definition. 

Wærness definierar omsorgsarbete i äldreomsorgen som ett avlönat arbete som 

innefattar att ta hand om hjälpbehövande äldre människor, inkluderat en känslomässig 

omsorg och en social relation mellan omsorgsarbetare och omsorgsmottagare 

(Wærness, 1983). Då vi i uppsatsen benämner något som direkt omsorgsarbete menar 

vi arbetsuppgifter som innefattar nära fysisk kontakt med de boende, exempelvis 

omvårdnad i form av stöd och hjälp med måltider eller dusch. Då vi i uppsatsen skriver 
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om social samvaro avser vi socialt umgänge med de boende utan inslag av direkt 

omsorgsarbete. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur litteratursökningen skett gällande 

tidigare forskning. Vi har delat upp vår sammanställning av tidigare forskning i två 

teman kopplade till uppsatsens frågeställningar. Det första temat är 

arbetsförhållanden, vilket är kopplat till frågeställning ett om hur undersköterskor 

upplever sitt arbete. Det andra temat är arbetstillfredsställelse, vilket är kopplat till 

frågeställningarna två och tre om vad som ger tillfredställelse respektive vad som 

skapar otillfredsställelse i arbetet. Under varje tema presenteras nationell och 

internationell forskning. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

forskningen och dess relevant för vår studie. 

 

2.1 Sökprocess 

För att finna forskning om arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse i 

äldreomsorgen har vi sökt i databaserna Academic Search Elite, Socindex och Libris. 

De sökord vi använt, enskilt och ihopsatt är: work satisfaction, job satisfaction, nurse 

assistant, aged care sector och personal care workers. Vi har begränsat oss genom att 

välja vetenskapliga artiklar som är refereegranskade. Sökordet “job satisfaction” gav 

oss över 5000 träffar vilket gjorde det oöverskådligt. Vi begränsade oss då genom att 

välja forskning som handlade om arbetstillfredsställelse inom omsorgssektorn. På 

Socindex fick vi då 45 träffar och på Academic Search Elite fick vi 20 träffar. Dessa 

artiklar gick vi igenom och exkluderade forskning som inte var relevant för våra 

frågeställningar, vilket gav oss fyra internationella publikationer. Vi använde 

sökmotorerna Google och Libris för att finna nationell forskning. Denna 

litteratursökning visade två centrala forskare inom svensk äldreomsorg, Marta 

Szebehely och Gun-Britt Trydegård. Vi fann en avhandling, en vetenskaplig artikel, 

och en rapport. Deras forskning ledde oss till ytterligare två nationella avhandlingar 

samt en rapport. I litteratursammanställningen under temat arbetsförhållanden är 

samtliga studier nationella. Under temat arbetstillfredsställelse är tre studier nationella 

och resterande fyra är internationella.  

 

2.2 Arbetsförhållanden 

Gustafsson och Szebehely (2005) har skrivit en rapport om arbetsförhållanden i 

äldreomsorgen. Rapporten bygger på en enkätstudie (n=2561) från år 2003, med svar 
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från svensk personal i äldreomsorgen. Omsorgspersonal som arbetade på särskilda 

boenden upplevde ofta sig otillräckliga och ansåg att de hade för mycket att göra. 

Personer som arbetade heltid angav att de ofta kände trötthet. Psykisk och fysisk 

trötthet sågs som en möjlig konsekvens av personalens arbetsförhållanden. 

Arbetsledningens inställning till arbetsmiljöns utveckling kunde ha betydelse för 

omsorgspersonalens upplevda trötthet. En arbetsledning med negativ inställning till 

arbetarmiljöns utveckling tenderade få omsorgspersonal att uppleva psykisk trötthet. 

 

Parmsund, Alderling, Målqvist och Åborg (2009) har genom sekundärdata från 

enkätstudier (n=34000) jämfört hälsa, levnadsvanor och arbetsförhållanden inom olika 

vård- och omsorgsyrken i Stockholms län. Resultaten visade att vård- och 

omsorgspersonal (undersköterskor, vårdbiträden, skötare/vårdare och personliga 

assistenter) generellt skattade sämre hälsa och sämre arbetsförhållande än andra 

yrkesgrupper (sjuksköterskor och läkare) inom vårdsektorn.  

 

Szebehely och Trydegård (2007) har belyst äldreomsorgens utveckling sedan 1990-

talet i Sverige, ur ett personalperspektiv. Författarna analyserade data från en 

enkätstudie. Resultaten visade att utvecklingen i äldreomsorgen gått mot minskade 

resurser, trots att antalet äldre ökat. Av personalen som arbetade på äldreboenden 

upplevde nästan hälften (42 %) att de oftast hade för mycket att göra och en tredjedel 

(32 %) av personalen kände sig ofta otillräckliga för hjälptagarna. 

 

Szebehely (1995) har i sin avhandling, via enkäter, samlat vårdpersonalens egna 

erfarenheter av arbetet på servicehus. Vårdpersonalen förklarade sitt arbete med att de 

utför olika praktiska arbetsuppgifter via ett detaljstyrt schema. Vårdpersonalen ansåg 

att det bästa med deras arbete var friheten i arbetet, då man menade att arbetet skedde 

utan arbetsledningens övervakning. Positiva situationer i arbetet kunde vara när de 

boende såg vårdpersonalen som individer och inte bara som omsorgsutförare. Arbetet 

på servicehus kännetecknades av mekaniska arbetsuppgifter vilket innebar upprepade 

arbetsuppgifter med likartade rörelser. Detta kunde leda till att man gjorde 

arbetsuppgifterna rutinmässigt. Rutinmässiga arbetsuppgifter kunde göra att 

vårdpersonalen upplevde sig mer säker då man visste vad man skulle göra. Nackdelen 

var bristande möjligheter till utveckling i arbetet.  
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Szebehely (1995) har även via observationer undersökt arbetstidens fördelning för 

vårdpersonal på servicehus. Det visade sig att hälften av arbetstiden gick till direkt 

omsorgsarbete samt ärenden som man utförde åt de äldre. En femtedel av arbetstiden 

gick till kringarbete såsom möten, gångtid med mera. Återstående arbetstid gick till 

raster samt tidigare hemgång. Arbetet på servicehus karakteriserades av oerhört 

hektiska stunder (någon personal kallade stressiga ruscher) och långa raster, till följd 

av arbetets organisering. Stressiga ruscher berodde på att man arbetade systematiskt 

för att skapa tid för oförutsedda händelser. Oförutsedda händelser tog tid och man ville 

inte att de boende skulle behöva vänta för länge. Det fanns en oskriven tidsplanering 

som vårdpersonalen arbetade efter, då man ansåg att vissa arbetsmoment skulle vara 

avklarade, vilket skapade en schemalagd stress.  

 

Szebehelys (1995) avhandling visade att vårdpersonal upplevde stress, städning och 

klagande pensionärer som negativa aspekter med arbetet. Stress kunde upplevas när 

det var oerhört hektiskt, som exempelvis vid morgonarbetet då många pensionärer var 

i behov av stöd och hjälp ”samtidigt”. Klagande pensionärer var enligt vårdpersonalen 

de som hade höga krav och som inte var nöjda. Bristande tid med pensionärerna kunde 

göra att vårdpersonalen upplevde pensionärerna som besvärliga fast det egentligen 

berodde på en känsla av att personalen upplevde sig som otillräckliga. Att klaga på 

pensionärer i arbetsgruppen kunde vara ett sätt för vårdpersonal att säga att de hade en 

hög arbetsbelastning.  Man ville inte att arbetskamraterna skulle tycka eller tro att man 

hade ett ”lättare” arbetsschema än dem. Tidsbrist kunde göra att vårdpersonalen lade 

skulden på sig själva och det dåliga samvetet kunde bli en påfrestning. Vårdpersonal 

som upplevde starka känslor av otillräcklighet och stress var mer benägna att ha en 

negativ inställning till arbetet. Att beskriva hur man upplever sitt arbete inbegriper inte 

sällan det som upplevs som tillfredställande respektive otillfredsställande. 

 

2.3 Arbetstillfredsställelse 

Szebehelys (1995) avhandling visade att arbetstillfredsställelse samvarierade med 

organiseringen av arbetet. Arbete med hög grad av standardisering, dvs. 

uppgiftsorienterat och förhandsstyrt arbete och en låg grad av personkontinuitet gav 

låg arbetstillfredsställelse. Då omsorgspersonalen upplevde att omsorgstagarna var 

nöjda med deras insatser, främjades deras arbetstillfredsställelse. Szebehely fann i sin 

studie att arbetstillfredsställelse ofta var kopplad till relationen med de äldre. 
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Szebehelys avhandling baserades på: deltagande observation, enkäter, intervjuer, 

tidsanvändningsstudier och dokumentanalys och genomfördes i en svensk kontext. 

 

Orrung Wallins (2013) avhandling undersökte genom fokusgruppsintervjuer (n=36) 

och frågeformulär (n=225) arbetstillfredsställelse bland vårdpersonal som arbetade på 

vård- och omsorgsboenden för äldre i Sverige. Resultaten visade att personalen 

upplevde arbetstillfredsställelse när de hade tid till betydelsefulla relationer med 

boende och anhöriga, när förutsättningar fanns för att använda och utveckla sin 

kompetens samt när arbetet försiggick i en harmonisk och inspirerande miljö. Andra 

faktorer som hade inverkan på arbetstillfredsställelsen var möjligheten att växa och 

förmågan att hantera utmaningar. Bekräftelse från ledare, kollegor, boende och 

anhöriga visade sig skapa en synergieffekt som gjorde personalen motiverade att 

anstränga sig mer. Humor, gemensam värdegrund i arbetsgruppen samt ett 

accepterande arbetsklimat med utrymme för olikheter och preferenser var andra 

betydelsefulla faktorer som gav arbetstillfredsställelse. Resultaten från 

frågeformulären visade att viktiga faktorer för en hög arbetstillfredsställelse var 

positivt vårdklimat, positivt ledarskap, organisatoriskt och miljömässigt stöd samt 

individcentrerad vård. Positivt vårdklimat (fysik-, psykisk- och psykosocial miljö) var 

den viktigaste faktorn, som mest bidrog till att personalen upplevde en hög 

arbetstillfredsställelse.  

 

Ingvad (2003) har i sin avhandling studerat omsorgsrelationer mellan omsorgs-

personal och omsorgstagare, vilket han kallar det känslomässiga samspelet. Studien 

visade att arbetstillfredsställelse genererades när omsorgspersonal kände att deras 

arbete ledde till tillfredställelse hos omsorgstagare. Då omsorgspersonalen däremot 

upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att göra ett bra arbete med 

hemtjänstmottagarna ledde det till otillfredsställelse. Avhandlingen baserades på 

observationer, fallstudier och intervjuer genomförda i en svensk kontext. 

 

Manthrope (2014) har genomfört en forskningsöversikt av internationella studier från 

1990 till 2014 som belyst positiva erfarenheter av att arbeta på boenden för personer 

med demens. Litteraturstudien omfattade internationell forskning, publicerad på 

engelska. Viktiga faktorer för upplevd arbetstillfredsställelse var personliga- och 
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sociala faktorer samt fungerande ledarskap. Personliga faktorer som gav tillfreds-

ställelse handlade exempelvis om möjlighet till personlig utveckling. Sociala faktorers 

som var viktiga för tillfredsställelsen var exempelvis stöd från kollegor och goda 

relationer till boende och deras anhöriga. Ett ledarskap som innefattade god 

kommunikation, stöd och handledning av chefen var andra tillfredsställande faktorer. 

Forskningsöversikten visade att då omsorgstagare var tillfreds med omsorgen, gav det 

arbetstillfredsställelse hos omsorgsgivare (jfr. resultaten från Szebehely 1995, och 

Ingvad 2003 ovan). Manthropes (2014) slutsats var att arbetsgivare och chefer bör vara 

medvetna om att effektiva och acceptabla personalreformer ökar arbets-

tillfredsställelsen, vilket i sin tur kan minska personalomsättningen.  

 

I en enkätstudie (n=6000) för att kartlägga vård- och omsorgsboenden i Australien 

fann Martin (2007) att omsorgspersonalen upplevde allmänt missnöje med lönenivån, 

som ansågs för låg. Jämförelse av arbete inom olika sektorer visade att högavlönad 

personal var mer toleranta för otillfredsställande arbetsuppgifter än lågavlönad 

personal. Omsorgspersonalen var dock generellt tillfredsställda med sitt arbete, trots 

missnöjet med lönen. Resultaten visade att arbetstillfredsställelsen främst påverkades 

av hur arbetet organiserades. Då det direkta omsorgsarbetet (dvs. nära arbete med de 

boende) understeg två tredjedelar av arbetstiden tenderade omsorgspersonalens 

arbetstillfredsställelse försämras. Martins studie visade att arbetsuppgifter som 

upplevdes utvecklande och utmanande främjade arbetstillfredsställelse. För 

omsorgsarbetare var det känslomässiga samspelet med omsorgstagare viktigt för 

upplevelsen av tillfredställelse i arbetet (jfr. Ingvad 2003 ovan), något som gjorde att 

personalen valde att stanna kvar i arbetet trots att lönen ansågs för låg. Studien visade 

att då personalen var tillfredsställda utförde de sitt arbete bättre, vilket kunde bidra till 

mer nöjda omsorgstagare. 

 

Hegney, Plank och Parkers (2006) enkätstudie i Australien (n=441) syftade till att 

identifiera betydelsen av inre och yttre faktorer för arbetstillfredsställelse hos 

omsorgspersonal i äldreomsorgen. Till inre faktorer räknades immateriella aspekter 

såsom exempelvis autonomi och varierande arbetsuppgifter. Till yttre faktorer 

räknades exempelvis lön och befordran. Studien visade dock att dessa faktorer inte var 

av signifikant betydelse för arbetstillfredsställelsen. God kommunikation och platta 

organisationer var faktorer som ökade tillfredställelsen i arbetet. Stress samt psykisk 
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och fysisk utmattning visade sig skapa otillfredsställelse. Bristande ledarskap med en 

avsaknad av feedback och handledning visade sig även skapa missnöje samt 

otillfredsställelse i arbetet. 

 

Flertalet studier (Hegney et al., 2006; Karantzas et al., 2012; Manthorpe, 2014; Martin, 

2007; Rosen et al., 2011) visade på ett samband mellan hög arbetstillfredsställelse och 

låg personalomsättning i äldreomsorgen. Dill, Morgan och Marshall (2013) menade 

att inom lågstatus- och låglönearbeten (såsom exempelvis äldreomsorg/ långtidsvård) 

hade något de kallade ”contingency factors” (vår översättning: ”resursrelaterade 

omständigheter”) större förklaringsvärde än arbetstillfredsställelse för personal-

omsättningen. Exempelvis för en person som var ensam familjeförsörjare kom den 

”resursrelaterade omständigheten” att spela större roll än personens arbets-

tillfredsställelse, för huruvida personen kommer stanna kvar på sitt jobb eller inte. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Eftersom resultaten inte skilde sig mellan svenska och andra internationella studier 

gällande omsorgspersonal i äldreomsorgen, kommer vi här att sammanfatta 

huvudresultaten oberoende av nationalitet på studierna. 

 

Den tidigare forskningen visar att äldreomsorgen har tilldelats minskade resurser trots 

att antalet omsorgstagare ökat. Något återkommande angående arbetsförhållanden i 

äldreomsorgen var att personalen upplevde sig otillräckliga. Omsorgspersonal ansåg 

sig ha för hög arbetsbelastning, vilket inte sällan ledde till en känsla av att de inte 

kunde ge de boende den vård- och omsorg de önskade till följd av tidsbrist. 

Omsorgspersonal i äldreomsorgen uppgav att de kände sig stressade och trötta. Att 

arbeta på äldreboenden upplevdes vara fritt, vilket baserades på att personalen själv 

planerade sina arbetsdagar. Arbetet visade sig dock innefatta mekaniska och 

detaljstyrda arbetsuppgifter. 

 

I tidigare publikationer framkom att det som bidrog till arbetstillfredsställelse var att 

personal hade tid för att kunna skapa relationer med de boende, att de boende upplevde 

sig tillfreds, att arbetsuppgifter var utmanande och utvecklande, att man hade ett stöd 

från arbetskamrater och chef samt att man hade en god kommunikation med sin chef. 
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De sammanställda publikationerna visade att omsorgspersonal var missnöjda med 

lönen, men att detta inte gjorde att man lämnade yrket.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras Herzbergs tvåfaktorsteori och Antonovskys teori om KASAM, 

vilka är de två teoretiska perspektiv vi använt oss av i analysen av det empiriska 

materialet. Herzbergs tvåfaktorsteori problematiserar missnöje/vantrivsel och 

tillfredställelse i arbetet utifrån hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Antonovskys 

teori om KASAM kan med hjälp av sina komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet synliggöra faktorer som ger tillfredsställelse respektive 

otillfredsställelse i arbetet. 

 

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzbergs (1966) tvåfaktorsteori är en motivationsteori. Tvåfaktorsteorin är 

av arbetskaraktäristiskmodell, d.v.s. teorin betonar att motivation härleds till 

egenskaper i själva arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Denna motivationsteori 

utvecklade Herzberg genom att undersöka tillfredställelse i arbetet, inte vad 

motivationen kunde leda till, vilket vanligtvis motivationsteorier syftar till att göra 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Trots att det rör sig om en motivationsteori menar 

Aronsson et al. (2012) att teorin snarare avser förklara arbetstillfredsställelse än 

motivation. Tvåfaktorsteorin bygger på undersökningar genomförda i Pittsburgh i 

USA inom industrisektorn. Herzbergs bad industriarbetare beskriva betydande 

händelser i arbetet och precisera vad de upplevde som negativt respektive positivt i 

relation till detta (Abrahamsson & Andersen, 2005). Efter att Herzberg analyserat 

studiens empiri drog han slutsatsen att det fanns två olika dimensioner (därav namnet 

tvåfaktorsteorin) som hade betydelse för trivseln på arbetet: hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. 

 

Hygienfaktorer utgörs av behov på grundläggande nivå. Herzberg menar att hygien-

faktorerna (tabell 1) förebygger missnöje/vantrivsel i arbetet men skapar ingen trivsel 

i sig. Vanligtvis anses vantrivsel och trivsel vara varandras motpoler, något som 

Herzberg alltså motsätter sig. Herzberg argumenterar för att vantrivsel - eller icke 

vantrivsel - i arbetet uppstår beroende på om man upplever hygienfaktorerna som goda 

eller inte. Arbetsförhållanden är exempelvis en hygienfaktor, upplevs arbets-

förhållanden som goda av en person förebygger det dennes missnöje/vantrivsel i 

arbetet (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993).  
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Motivationsfaktorer (tabell 1) är faktorer som individer upplever ger mervärde. När 

motivationsfaktorer förekommer leder det till tillfredställelse i arbetet. En avsaknad av 

motivationsfaktorer leder till ett neutralt tillstånd, som varken upplevs skapa 

otillfredsställande eller tillfredställande i arbetet.  Prestation är till exempel en av 

motivationsfaktorerna. Om en individ upplever sig prestera väl på arbetet så kommer 

det ha betydelse för dennes arbetsmotivation och tillfredsställelse i arbetet (Herzberg 

et al., 1993).  

 

Tabell 1. Vår sammanställning av tvåfaktorsteorins hygien- och motivationsfaktorer 

baserat på Abrahamsson och Andersen (2005, sid. 149-150). 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Arbetsförhållanden Prestationer 

Chef- och ledarskap Erkännande/Bekräftelse 

Organisationens politik och 

administration 

Arbetet i sig själv 

Mellanmänskliga relationer Ansvar 

Ekonomisk ersättning Befordran 

Status Utvecklingsmöjligheter 

Trygghet i arbetet  

Privatlivet  

               

 

Tvåfaktorsteorins hygienfaktorer förbinds ofta med arbetssituationen, inte med arbetet 

i sig (Abrahamsson & Andersen, 2005). Arbetsförhållanden avser den fysiska 

arbetsmiljön, som exempelvis ventilation, ljudnivå och arbetsbelastning. Chef- och 

ledarskap avser chefens yrkeskompetens, hur denne klarar av att axla chefsrollen, 

genom att exempelvis kunna delegera arbetsuppgifter på ett bra sätt. Organisationens 

politik och administration avser organisationen i dess helhet. Mellanmänskliga 

relationer avser förhållandet mellan arbetskamrater och mellan arbetare och chef 

(a.a.). I vår studie kommer vi även inkludera relationer mellan undersköterskorna och 

de boende. Ekonomisk ersättning avser lön och andra eventuella belöningar. Status 

avser statussymboler kopplade med yrket. Trygghet i arbetet avser exempelvis skydd 
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mot uppsägning. Privatlivet avser huruvida arbetet påverkas av hemförhållanden 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). I uppsatsens resultat- och analysdelen (kap. 6) 

kommer vi att använda oss av hygienfaktorerna arbetsförhållanden, chef- och 

ledarskap, mellanmänskliga relationer, och ekonomisk ersättning. 

 

Tvåfaktorsteorins motivationsfaktorer är förbundna med arbetet i sig (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Prestationer avser tillfredsställelse i att göra ett arbete, lösa problem 

och se resultatet av arbetet. Erkännande och bekräftelse syftar på ett bra utfört arbete. 

Arbetet i sig själv avser exempelvis hur intressant, utmanande eller varierat arbetet är. 

Ansvar avser huruvida personalen kan kontrollera sin egen arbetssituation. Befordran 

avser möjligheten att få en högre ställning inom organisationen. Utvecklings-

möjligheter avser inlärning och kompetensutveckling (a.a.). I uppsatsens resultat- och 

analysdelen (kap. 6) kommer vi att använda oss av motivationsfaktorerna prestation, 

erkännande/bekräftelse, arbetet i sig själv och ansvar. 

 

Herzberg (1966) argumenterar för att motivationsfaktorer främjar tillfredställelse hos 

anställda och skapar motivation att arbeta, vilket inte hygienfaktorer gör, de 

förebygger däremot missnöje/vantrivsel. Som ovan nämnt anses hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer tillhöra skilda dimensioner. Det betyder att en individ som 

upplever hygienfaktorer i arbetet som mycket goda och därmed inte känner sig 

missnöjd, inte nödvändigtvis upplever tillfredställelse i arbetet. Herzberg menade 

ändock att de skilda dimensionerna kunde ha betydelse för varandra: ”A man who find 

his job challenging, exciting and satisfying will perhaps tolerate a difficult supervisor” 

(Herzberg et al., 1993, s. 115). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori handlar om tillfredställelse respektive missnöje/vantrivsel 

på arbetet, vilket gör teorin relevant för vår studie. Missnöje/vantrivsel definierar vi 

som otillfredsställelse i vår uppsats. Tvåfaktorsteorin tillämpas i analysen av empirin 

för att synliggöra vad i undersköterskornas arbete som å ena sidan genererar 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt vad som å andra sidan förebygger 

otillfredsställelse i arbetet. Att känna arbetsmotivation höjer prestationsnivån, vilket 

kan ge en högre kvalitet på arbetet och en bättre omsorg för de boende. Detta har visat 

sig kunna ge en synergieffekt, då de boende är tillfreds ökar tillfredställelsen i arbetet 

hos omsorgspersonalen. Att känna tillfredställelse i arbetet har även visat sig minska 
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personalomsättningen. Om undersköterskorna inte upplever hygienfaktorerna som 

goda, uppstår missnöje. Missnöjda undersköterskor skapar sannolikt dåliga 

förutsättningar för att höja yrkets låga status och troligtvis därmed även för 

nyrekryteringar.  

 

Ju fler hygienfaktorer som gör en person missnöjd desto större blir missnöjet. Likaså 

ju fler motivationsfaktorer som ger arbetstillfredsställelse desto mer tillfredsställd i 

arbetet blir personen. Herzberg (1966) menar att ju starkare känslan av 

missnöje/otillfredsställelse eller tillfredställelse är desto viktigare upplever individen 

faktorerna som leder till känslan. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar 

genom goda hygienfaktorer och motivationsfaktorer för att förebygga missnöje och 

främja tillfredställelse i äldreomsorgen. Undersköterskornas berättelser om deras 

tillfredställelse och otillfredsställelse i arbetet söker vi förstå och tolka med hjälp av 

Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer. Tillfredsställelse i arbetet är ett hälsosamt 

tillstånd vilket leder oss vidare till den salutogena teorin om KASAM.  

 

3.2 KASAM 

Aron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi) myntade begreppet salutogenes år 

1979. Ett salutogent perspektiv synliggör hälsofrämjande faktorer. Inom sjukvården 

har det patogena perspektivet, som fokuserar på faktorer som bidrar till att människor 

blir sjuka, länge dominerat. (Antonovsky, 1991). Antonovsky menar att begreppen 

salutogen och patogen kan användas som ytterligheter på ett kontinuum för att förklara 

hälsa respektive ohälsa. Ett salutogent perspektiv belyser faktorer som skapar en 

rörelse mot hälsa på kontinuumet (a.a.).  

 

Med det salutogena perspektivet ställer man sig frågande till varför vissa personer 

bibehåller eller får bättre hälsa än andra. Antonovskys svar på den salutogena frågan 

är känslan av sammanhang (KASAM). En person som upplever en känsla av 

sammanhang kan bevara hälsan alternativt öka den. Antonovsky menar att KASAM 

har betydelse för vart man befinner sig på kontinuumet mellan hälsa och ohälsa. Ett 

högt KASAM innebär att personen bibehåller sin position eller skapar en rörelse mot 

hälsopolen på kontinuumet. KASAM består av tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Höga värden på komponenterna ger högt KASAM 

och låga värden ger lågt KASAM (Antonovsky, 1991). Teoretiskt kan man åtskilja 
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komponenterna men i praktiken är de sammanflätade. Att ha ett högt KASAM ger 

goda förutsättningar för att hantera utmaningar och motgångar. 

 

Begriplighet innebär en upplevelse av att kunna förstå information och intryck i 

tillvaron. Struktur och förutsägbarhet ger goda förutsättningar för begriplighet. 

Personer med en hög begriplighet kan ordna och strukturera information och intryck 

även vid påfrestande situationer som exempelvis stress. Detta i jämförelse med 

personer med låg begriplighet som skulle uppleva påfrestande situationer som 

oförklarliga, oförutsägbara och kaotiska. Hanterbarhet innebär en upplevelse av att 

man har resurser för att kunna hantera krav och motgångar. Resurser kan exempelvis 

vara vänner, personlig kompetens, familj, chef eller religion, något som man kan förlita 

sig på. En individ som upplever låg hanterbarhet känner sig som ett offer för 

omständigheterna. Meningsfullhet innebär att man upplever något i tillvaron som 

viktigt och värd att lägga ner tid, energi, engagemang i. Problem och krav i livet 

upplevs som välkomna istället för påfrestande. Antonovsky menar att komponenten 

meningsfullhet är en motivationskomponent.  

 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten eftersom individer som är 

engagerade och motiverade kan söka förståelse (begriplighet) och finna resurser 

(hanterbarhet). En avsaknad av meningsfullhet innebär sannolikt att hög begriplighet 

och hög hanterbarhet blir kortvarig. Begriplighet är den näst viktigaste komponenten, 

följt av hanterbarhet. Hög hanterbarhet fordrar förståelse som kommer från hög 

begriplighet. Antonovsky (1991) argumenterar dock för att samtliga komponenter i 

KASAM är nödvändiga för en framgångsrik problemhantering.  

 

Hanson har kopplat det salutogena perspektivet till arbetslivet i sina böcker 

Hälsopromotion i arbetslivet (2004) och Salutogent ledarskap (2010). Hanson (2010) 

anser att salutogena arbetsplatser inom serviceyrken indirekt kan påverka kvaliteten 

på mötet mellan anställda och brukare. Den salutogena arbetsplatsen främjar hälsa och 

kan öka trivseln, arbetsglädjen och välbefinnandet hos medarbetarna (Hanson, 2004). 

En arbetsplats med ett salutogent förhållningssätt ställer frågan om vad som bidrar till 

hälsa respektive ohälsa. Faktorer som bidrar till hälsa bevaras och stärks medan 

faktorer som bidrar till ohälsa åtgärdas och förbyggs. Ledare och anställda kan 

tillsammans medverka till en upplevd känsla av sammanhang på arbetsplatsen genom 
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att verka för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hanson (2010) menar att 

en känsla av sammanhang i arbetet skapar förutsättningar för att människor ska må 

och fungera bra. 

 

Hanson (2010) menar att begriplighet i arbetet innebär upplevd kontroll och trygghet. 

Begriplighet skapas genom språket och kommunikationen i en arbetsgrupp. Relationer 

och kommunikation är faktorer som kan användas för att skapa begriplighet. 

Relationer och kommunikation mellan arbetsgruppen, chefen och brukare gör att man 

lär känna varandra vilket i sin tur kan leda till en förståelse för varandra. En sådan 

förståelse kan ge förutsättningar för ett gott samarbete. Återkoppling och uppskattning 

från arbetsgrupp, ledare eller brukare kan skapa en förståelse för hur man själv är och 

fungerar. Information är också en viktig faktor för begriplighet. Information kan göra 

att man får tillräcklig inblick i och förståelse för arbetet. Den sortens information kan 

skapa en känsla av trygghet och kontroll hos medarbetare. Hanson (a.a.) argumenterar 

för att förståelse främjar arbetsgruppens motivation samt förmågan till samarbete. 

 

Hanterbarhet innebär att man har resurser och förmågor till sitt förfogande vid 

påfrestningar och utmaningar. Resurser och förmågor kan vara kopplade till individen 

eller dennes omgivning. Den främsta resursen kan vara det sociala stödet en person 

har men även inflytande över arbetet anses viktigt. Att uppleva hanterbarhet kan även 

vara att känna sig ha tillräcklig ork, initiativförmåga och mod. Hanson (2010) tar upp 

ett exempel då hanterbarheten kan vara låg på en arbetsplats. Låg personaltätheten 

parallellt med en hög mängd arbete, kan innebära att den anställde upplever en låg grad 

av hanterbarhet. Låg hanterbarhet innebär en låg kontroll över situationen. Faktorer 

kopplat till upplevd hanterbarhet i arbetet kan vara tid, utrustning eller kompetens. 

Exempelvis kan brist på tid skapa en upplevelse av låg hanterbarhet och en tillgång på 

tid kan skapa en upplevelse av hög hanterbarhet. Om arbetet känns meningsfullt och 

värd att investera i, behövs resurser för att hantera det. 

 

Hanson (2010) menar att känslan av meningsfullhet i arbetet har stor betydelse för 

upplevelsen av arbetsglädje. Exempel på faktorer som kan vara meningsfulla kopplade 

till arbetsplatsen kan vara uppdragets karaktär, värderingar, mål, belöningar och 

mellanmänskliga relationer. Meningsfulla relationer kan exempelvis innefatta 

kamratskap, gott samarbete, öppenhet. En meningsfull relation i arbetet innebär något 
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värdefullt för individen själv och för dennes arbetsinsats. Meningsfullhet i arbetet kan 

öka motivation och tillfredsställelse.  

 

I vår studie kan det salutogena perspektivet synliggöra hälsofrämjande faktorer genom 

att ställa sig frågande till vad som bidrar till hälsa. KASAM är svaret på den salutogena 

frågan. Teorin om KASAM kan med hjälp av sina komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet synliggöra faktorer som ger tillfredsställelse 

respektive otillfredsställelse i arbetet.  En känsla av sammanhang på arbetsplatsen 

skapar förutsättningar för att anställda ska må och fungera bra samt känna sig 

tillfredsställda i arbetet. 
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4. Metod 

I kommande metodavsnitt redogörs för studiens forskningsdesign, urval av 

intervjupersoner, tillvägagångsätt, vetenskapsteoretisk utgångspunkt, analysmetod, 

trovärdighet och generaliserbarhet samt hur vi beaktat forskningsetiska principer under 

forskningsprocessen. 

 

4.1 Forskningsdesign 

För att söka svar på studiens frågeställningar har vi valt en kvalitativ forskningsdesign. 

För att nå kunskap om hur individer påverkas, agerar, upplever eller värderar något 

menar Patton (2002) att man ska ställa frågor till dem, inta den andres perspektiv och 

lyssna till dennes berättelser. Intervjuer är en kvalitativ metod som genom språket 

samlar in data om enskilda individers upplevelser (Eriksson-Zetterguist & Ahrne, 

2011). Vi har valt att göra halvstrukturerade intervjuer. Den halvstrukturerade 

intervjun förbereds genom att utforma en intervjuguide med en rad relevanta teman 

som tas fram utifrån studiens frågeställningar.  Därefter formas frågor som bygger på 

temana. Intervjuguiden används under intervjusituationen som en hjälp för att inte 

missa att ställa frågor om de teman vi planerat.  Frågorna i intervjuguiden behöver inte 

ställas i någon speciell ordningsföljd och kan under intervjuns gång omformuleras vid 

behov (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

4.2 Urval av intervjupersoner 

Vi har haft ett möte med en verksamhetschef för äldreomsorgen i en mellanstor 

kommun i Sverige, där studien genomförts, och presenterat vårt uppsatsämne. 

Vederbörande tyckte ämnet var intressant och hänvisade oss vidare till verksamhetens 

enhetschefer för att få kontakt med undersköterskor som kan tänka sig bli intervjuade 

för vår studies ändamål. Vi kontaktade två enhetschefer och bad dem erbjuda två 

undersköterskor var att medverka i studien. Vi bad dem erbjuda talföra personer. 

Enhetscheferna presenterade vår studie för sina anställda och frågade om någon 

önskade medverka, varav fyra undersköterskor anmälde intresse. En av enhetscheferna 

kontaktade i sin tur en annan enhetschef som informerade oss om att ytterligare två 

undersköterskor ville ställa upp som intervjupersoner. Detta gav oss studiens sex 

intervjupersoner, vilka fortsättningsvis kommer benämnas som informanter alternativt 

undersköterskor. 
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4.3 Tillvägagångsätt 

Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 1) med teman och intervjufrågor utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, men även utifrån tidigare forskning. Innan 

intervjuerna för studien genomfördes intervjuade vi tre för oss bekanta 

undersköterskor, i syftet att se om frågorna i intervjuguiden hade potential att 

frambringa svar på uppsatsens frågeställningar. Under provintervjuerna upptäcktes 

några frågor som var svåra att förstå och besvara för intervjupersonen, vilka vi 

omformulerade. Det visade sig även att några frågor i intervjuguiden inte var relevanta 

för uppsatsens syfte, vilka togs bort ur intervjuguiden. Vi genomförde de sex 

intervjuerna i studien på informanternas arbetsplatser under deras arbetstid. Varje 

intervju pågick i 30 till 45 minuter. Vi var båda med vid varje intervju, en av oss hade 

huvudansvaret medan den andra hade en mer passiv roll. Vår inledande fråga under 

intervjuerna var: ”Kan du berätta för mig om ditt arbete?” (se bilaga 1). Frågor av den 

karaktären menar Kvale och Brinkmann (2014) kan leda till spontana och detaljerade 

beskrivningar. Vi ställde uppföljningsfrågor under intervjuerna. Beroende på vad 

informanten berättade anpassande vi uppföljningsfrågorna. Att ställa uppföljnings-

frågor kan resultera i vidare utsagor om informantens upplevelser (a.a.). Exempelvis 

då en informant berättade om sina arbetsuppgifter som svar på vår inledande fråga, 

följde vi upp och frågade om huruvida dessa inverkade på personens trivsel. Under 

intervjuerna använde vi återkommande sonderande frågor. Sonderande frågor är frågor 

av typen: ”Kan du berätta mer?”, ”Har du flera exempel på det?”, frågor som visar ett 

intresse att få djupare beskrivningar utan att pressa informanten till att svara (a.a.). Vi 

spelade in intervjuerna med diktafon. 

 

4.4 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter vid intervju och analys 

Vi har använt ett fenomenologiskt perspektiv som vetenskapsteoretisk utgångspunkt i 

vår studie. Inom fenomenologin eftersträvas en förståelse av ett fenomen som den 

studerade förstår det. Det innebär att intervjuaren i en intervjusituation bör bortse från 

sin förförståelse och lyssna till informantens exakta beskrivningar för att försöka förstå 

dennes upplevelser och livsvärld utifrån hans eller hennes eget perspektiv (Patton, 

2002). Med livsvärld menas en individs erfarenhetsvärld samt hur denne uppfattar 

omvärlden (Olsson & Sörensen, 2011). Vår förförståelse är att faktorer relaterade till 

chef- och ledarskap är av stor betydelse för undersköterskornas arbetstillfredsställelse.  

Under intervjuerna var vi noga med att ställa frågor som inte var ledande. Detta för att 
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inte riskera att vår förförståelse skulle påverka informantens berättelser. Genom att 

intervjua undersköterskor sökte vi förstå hur de upplever sitt arbete samt vad i deras 

arbete som gav tillfredställelse och vad som skapade otillfredsställelse. Vi har 

transkriberat informanternas berättelser och analyserat transkriberingarna utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik handlar om att söka förståelse genom tolkning av 

en text. En väletablerad metafor för denna tolkningsteknik är den hermeneutiska 

cirkeln eller spiralen. Metaforen syftar till att förklara hur textens mening växer fram 

genom att tolkning sker genom en pendling mellan delar och helheten av en text 

(Larsson, 2005). Meningskoncentrering innebär att reducera större intervjutexter till 

korta formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att meningskoncentrera 

informanternas berättelser till kortare formuleringar ökade vi hanterbarheten av vårt 

empiriska material.  Dessa formuleringar gav oss delar av helheten i vår tolkning- och 

analysprocess. De koncentrerade meningarna placerades i kategorier beroende på 

innehåll. Exempelvis använde vi kategorin ledarskap, där vi placerade positiva och 

negativa formuleringar av undersköterskornas meningskoncentrerade berättelser som 

handlade om ledarskap. För att skilja informanterna åt färgkodade vi deras berättelser. 

Exempelvis fick alla formuleringar som byggde på en informants berättelser färgen 

röd. Nästa steg i analysen var att sortera formuleringarna genom att gruppera de med 

liknande innehåll tillsammans. Detta för att se hur många som gett uttryck för liknande 

upplevelser samt för att synliggöra upplevelser som inte var typiska för informanterna. 

Genom att läsa de koncentrerade meningarna (delarna) och de transkriberade 

berättelserna (helheten) flertalet gånger, har vi sökt förståelse genom att tolka 

meningen av berättelsernas delar och helhet växelvis. 

 

4.5 Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

En studies trovärdighet ökar om hela forskningsprocessen är beskriven på ett så 

transparent sätt som möjligt, vilket innebär att presentera forskningsprocessen så 

tydligt och detaljerat som möjligt för läsaren (Svensson & Ahrne, 2011). För att öka 

trovärdigheten av vårt examensarbete redogör vi för forskningsprocessens alla delar. 

Vi beskriver exempelvis hur urval av litteratur skett, hur urval av informanter skett och 

hur vi analyserat det empiriska materialet.  

 

För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi noga utformat intervjufrågor kopplade 

till studiens frågeställningar. Utifrån frågeställningarna tog vi fram ett antal teman som 
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vägledde oss under de halvstrukturerade intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna för 

att inte gå miste om viktiga utsagor av informanterna. Vid kvalitativa intervjuer är det 

önskvärt att uppnå en mättnad för att empirin ska inkludera skillnader som finns bland 

undersökningspopulationen. När ytterligare intervjuer inte längre ger ny fakta har en 

mättnad uppstått (a.a.). Att uppnå mättnad är dock svårt inom ramen för ett 

examensarbete på kandidatnivå. 

 

Det är svårt att generalisera resultat från kvalitativa intervjustudier till en större 

population (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vår studie är en kvalitativ intervjustudie 

är det problematiskt att hävda att resultatet gäller undersköterskor i äldreomsorgen 

generellt. Man kan dock tänka sig en analytisk generalisering av studiens resultat. 

Analytisk generalisering innebär att man genom teoretiska analyser som bygger på 

påståendelogik utav olika situationers likheter och skillnader finner stöd till att 

resultatet kan överföras till andra liknande sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultatet i vår studie presenteras genom citat av undersköterskornas berättelser, vilket 

vi i analysen visar och argumenterar för hur vi tolkat. Detta ger förutsättningar för ett 

igenkännande för andra som arbetar i äldreomsorgen. Detta kan bidra till att studien 

och dess resultat kan ge fördjupad kunskap om vad som ger tillfredsställelse respektive 

skapar otillfredsställelse i arbetet. Därmed kan uppsatsens resultat bidra med viktig 

kunskap till socialtjänstens äldreomsorg. 

 

4.6 Forskningsetik  

Humanioras och samhällsvetenskapens forskningsetiska principer innefattar följande 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de som deltar 

i en studie ska ges information om vad som är deras uppgift samt villkor för deras 

deltagande, som att det är frivilligt och att det är möjligt att avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva bestämmer om de 

önskar medverka (a.a.). De informanter som erbjöds att delta i vår studie fick ett brev 

(se bilaga 2), innan de beslutade sig för att delta. I brevet beskrevs studiens syfte och 

information om deltagandets villkor framgick, bland annat att det var frivilligt, att det 

skulle spelas in och att intervjuerna skulle genomföras under arbetstid. 

Konfidentialitetskravet innebär att man ska skydda deltagarnas personliga uppgifter, 

avidentifiera dem så att information de lämnat i forskningssyfte inte kan knytas till 
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personen i fråga (a.a.). Eftersom det arbetar relativt få män i äldreomsorgen och endast 

en av våra informanter var man, har vi i anonymiseringssyfte bytt ut han och hon till 

hen. I vår studie har vi under forskningsprocessen benämnt informanterna med hjälp 

av följande individuella koder istället för att använda deras namn: IP1, IP2, IP3, IP4, 

IP5 och IP6. Bokstäverna IP står för intervjuperson och siffran tilldelades 

slumpmässigt och syftade till att särskilja informanterna. Vi valde att inte ställa frågor 

om vissa faktorer trots att de framkommit som betydande för arbetstillfredsställelse i 

tidigare forskning. Vi valde bort faktorer som relaterades till personliga egenskaper 

och hemförhållanden till följd av att dessa faktorer lätt kunde knytas till person. I 

uppsatsen anges inte vilken specifik kommun vår studie genomförts i eller vilka 

äldreboenden undersköterskorna vi intervjuat arbetade på. Istället anger vi att studien 

genomförts i en mellanstor svensk kommun. Nyttjandekravet innebär att information 

som inhämtats under forskningsprocessen endast får användas för forskningsändamål 

(a.a.). Vi har inte använt inhämtad information för annat än till vårt examensarbete. 

När examensarbetet blivit godkänt kommer vi att förstöra inhämtad information. 

Anteckningar och transkriberade berättelser från intervjuerna kommer strimlats och 

ljudfiler kommer att raderas. Utöver den information som gavs i brevet innan 

deltagandet informerade vi undersköterskorna muntligt vid intervjutillfället för våra 

ovan redogjorda etiska ställningstaganden. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuerna. Vi har varvat resultat med analys 

utifrån de två teorier vi valt samt med inspiration av tidigare forskning. Vi presenterar 

nedan resultatet indelat utifrån frågeställning två och tre, vilka handlar om vad som 

ger tillfredställelse samt vad som skapar otillfredsställelse i arbetet. Vår intervjuguide 

hade frågor utifrån följande teman: arbetsförhållanden, de boende, arbetsgruppen och 

chef- och ledarskapet. I resultatredovisningen nedan är dessa teman underrubriker till 

frågeställning två och tre. Resultatet utifrån frågeställning ett, om hur arbetet upplevs 

löper som en röd tråd genom hela resultatavsnittet. 

 

5.1 Vad ger tillfredställelse i arbetet? 

Nedan presenteras informanternas berättelser om vad som gav tillfredsställelse i 

arbetet. Vid analys av berättelserna synliggjordes faktorer kopplade till studiens teman. 

Varje avsnitt avslutas med en analys utifrån de två valda teorierna samt tidigare 

forskning. 

 

Faktorer relaterade till arbetsförhållanden 

Samtliga informanter upplevde sig generellt tillfredsställda i sitt arbete som 

undersköterska i äldreomsorgen.  Informanterna upplevde att de hade stor möjlighet 

att påverka arbetets utformning. Möjligheten att påverka arbetets utformning 

relaterades till att arbetet upplevdes som fritt vilket bidrog till arbetstillfredsställelse. 

Informanterna upplevde att de hade varierande arbetsuppgifter varav vissa 

arbetsuppgifter, främst direkt omsorgsarbete och social samvaro, angavs ha särskild 

stor betydelse för tillfredställelsen.  

 

Samtliga informanter upplevde att de hade ansvar för arbetets utformning. 

Informanterna angav att de planerade arbetet tillsammans med arbetskamraterna vid 

arbetspassets början: 

Vi träffas varje morgon och så sitter vi och pratar om hur vi ska göra under 

dagen och så. Då kan man ju säga att idag vill jag ha tid till det här […] och 

då får man ofta också det, det tycker jag är bra. (IP6) 

 

Det framkom under intervjuerna att arbetsuppgifterna planerades utifrån de boendes 

behov, vilket dock inte upplevdes begränsande i dagsplaneringen.  
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Vi styr ju arbetet efter pensionärerna […] det är ju utefter dom som man lägger 

upp jobbet. (IP3) 

 

Samtliga informanter upplevde sina arbetsuppgifter som varierande och rutinmässiga. 

Informanterna berättade att de gjorde allt ifrån att servera mat till de boende till att 

tvätta deras kläder: 

Det blir ju mycket samma och samma, det blir det ju. Man ska duscha dom, 

tvätta dom och ge dom mat […] mycket städ är det ju och tvätta kläder. Fast 

det är ju varierande också, det blir ju inte samma en hel dag. Jag står ju inte 

och tvättar eller duschar någon hela dagen. (IP1) 

 

En annan informant berättade om arbetsuppgifterna: 

Ja, man gör ju allting … allt från omvårdnad till att servera mat, 

pappersarbete och hämta varor … städ och omläggningar. (IP2) 

 

Tillfredsställande arbetsuppgifter relaterades ofta till det direkta arbetet med de 

boende. Social samvaro med de boende angavs höra till de mest tillfredställande 

arbetsuppgifterna. Informanterna menade att det var för de boende som de valt att 

arbeta i äldreomsorgen, medan övriga arbetsuppgifter sågs som bisysslor: 

Jag trivs ju bäst när man får tiden till att vara med brukarna […] som vi är 

här för. Man utbildar sig till undersköterska och sen ska man gå runt och 

städa. (IP6) 

 

Att ge och ta, det trivs jag ju väldigt mycket med. Att man kan sitta och prata 

med en pensionär […] när man har tid får man faktiskt höra historier. De 

tycker jag är jätteroligt, då trivs man. (IP2) 

 

Ansvar är en motivationsfaktor enligt Herzbergs tvåfaktorsteori (1966) och 

motivationsfaktorer bidrar till arbetstillfredsställelse. Samtliga informanter i vår studie 

uppgav att de ansvarade för arbetsdagens utformning, vilket de menade var 

tillfredsställande och skapade en känsla av frihet. Arbetsplaneringen skedde 

tillsammans med arbetskamraterna vid arbetspassens början utan chefens inblandning. 

Även Szebehelys (1995) avhandling visade att omsorgspersonal upplevde arbetet som 

fritt eftersom arbetet skedde utan arbetsledningens övervakning.   Planeringen skedde 

med hänsyn till de boendes behov, något som inte upplevdes som begränsande. 

Avsnittets första citat visar att ett ansvarstagande i arbetet gjorde att IP6 kände 

arbetstillfredsställelse.  
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KASAMs komponent begriplighet innebär att tillvaron känns förnuftsmässigt gripbar 

och förutsägbar (Antonovsky, 1991). Att informanterna inte upplevde friheten i arbetet 

som begränsad av de boendes behov kan förstås med KASAMs komponent 

begriplighet. Undersköterskorna i vår studie ansåg att deras huvudsakliga uppdrag var 

att stödja och hjälpa de boende. Vår tolkning utifrån KASAM är att arbetet med detta 

upplevdes som begripligt. Att arbetet styrdes efter de boendes behov var 

förnuftsmässigt gripbart och förutsägbart för undersköterskorna då det var deras 

huvudsakliga uppdrag när de arbetade i äldreomsorgen. Att känna arbetet som 

begripligt skapar förutsättningar för att känna tillfredställelse i arbetet. Samtliga 

informanter i vår studie upplevde sina arbetsuppgifter som omväxlande då de upplevde 

att de gjorde allt möjligt med och kring de boende. Tidigare forskning om 

arbetstillfredsställelse visade att varierande arbetsuppgifter var av betydelse för 

tillfredställelsen i arbetet. Omväxlande arbetsuppgifter främjade utvecklingen i 

arbetet. 

 

Faktorer relaterade till de boende 

Faktorer som gav arbetstillfredsställelse relaterades oftast till de boende av 

informanterna. Viktigt för tillfredsställelsen var möjligheten till goda relationer och 

samvaro med de boende. Att som undersköterska få bekräftelse från nöjda boende 

angavs vara av betydelse för tillfredställelsen. När informanterna fick bekräftelse från 

de boende upplevdes det som ett bevis på om de boende var tillfreds. När de boende 

trivdes kände undersköterskorna att de hade gjort ett bra jobb. Bekräftelse i form av 

personligt beröm visade att de boende såg informanterna som individer, vilket tycktes 

vara bra för informanternas självkänsla och tillfredsställelse. Att känna sig sedd och 

behövd av de boende var något som informanterna menade ökade tillfredställelsen. 

 

Samtliga informanter upplevde att goda relationer samt samvaro med de boende 

främjade arbetstillfredsställelsen. Flera av informanterna uppgav, som IP6 och IP2 

nedan, att de hade möjlighet att skapa goda relationer med de boende. 

Ja men det är ju det här med kontakten […] när man lär känna dom […] man 

får ett helt annat socialt band med dom. Det tycker jag är jättekul. Jag tycker 

man får ett bra utbyte av brukarna som vi har […] Det är jättestimulerande 

att prata med dom  […]  När man får den här personliga kontakten, då tycker 

jag det är väldigt stimulerande och då trivs jag jättebra. (IP6) 

 



 

28 

 

En annan informant uttryckte: 

Vad roligt, jag satt och pratade med honom. Han var 95 år […] och kände att 

han var jättenöjd med livet […] Man får liksom inspiration.  (IP2) 

 

Informanterna berättade att det var tillfredställande med bekräftelse från de boende. 

Bekräftelse i form av feedback kunde visa om de boende var nöjda.  Nöjda och glada 

boende främjade arbetstillfredsställelsen hos informanterna. 

Det är viktigt med både positiv och negativ feedback från brukarna […] Man 

blir nöjd och glad när man ser att pensionärerna är nöjda och glada. (IP3) 

 

Flera informanter berättade att de ofta fick bekräftelse i form av beröm från de boende, 

vilket var uppskattat.  Bekräftelse angavs ha en motiverande effekt. 

Man får ju mycket beröm det får man, jättemycket beröm. Det är ju en push 

det. (IP6) 

 

Att de boende såg undersköterskorna som individer och inte bara som yrkesutförare 

var viktigt för informanterna. En undersköterska berättade hur hen blev sedd som 

individ: 

Det är egentligen vardagliga saker som gör att man trivs. Till exempel när 

man får höra när man kommer in till någon […] Men, vad kul att just du 

kommer. Bara en sådan enkel sak gör att man känner sig uppskattad. (IP6) 

 

Det mest tillfredsställande med arbetet är alla komplimanger man får. Det är 

varje dag […] jämt. Det gör ju en skitglad liksom. Inte någon 25-åring på 

krogen som säger att man är snygg […] utan det är en 85-åring. Det gör mig 

minst lika glad om inte gladare […] Alla komplimanger[…] Vad du är duktig 

eller vad snäll du är. (IP4) 

 

Under intervjuerna angav samtliga undersköterskor det tillfredsställande att känna sig 

behövd. Informanterna berättade om hur de uppskattade känslan som infann sig när de 

gjorde något gott för de boende. En informant berättade: 

Jag tycker om att göra människor glada. Att jag får känna mig behövd […] det 

låter lite ego det.  Just den där känslan att du gör något för någon annan, det 

är en obeskrivlig känsla, det är underbart. Tacksamheten man får från de 

äldre[…] den väger upp jättemycket mer än det jag får på kontot den 27:e. 

Annars skulle jag inte vara kvar. (IP4) 
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Undersköterskorna berättade att goda relationer med de boende var viktigt för deras 

arbetstillfredsställelse. Mellanmänskliga relationer är enligt Herzbergs tvåfaktorsteori 

en hygienfaktor, vilket inte anses skapa arbetstillfredsställelse. Att uppleva 

hygienfaktorer som goda förebygger däremot missnöje. Utifrån tvåfaktorsteorin 

innebär detta att de goda relationerna med de boende förebyggde missnöje. Citaten 

från informanterna ovan visar att det inte var relationerna i sig som gav 

tillfredsställelse, utan vad relationen gav. Citaten ovan visar att undersköterskorna 

upplevde tillfredsställelse i arbetet till följd av beröm, bekräftelse, uppskattning, 

feedback och komplimanger. Feedback från nöjda boende kunde bekräfta att 

undersköterskorna gjort en god arbetsprestation. Tidigare forskning visade även att 

bekräftelse upplevdes som tillfredställande då det kunde visa de boende var tillfreds 

med omsorgen (Ingvad, 2003; Manthorpe, 2014; Orrung Wallin, 2013). 

Erkännande/bekräftelse och prestation är motivationsfaktorer enligt tvåfaktorsteorin, 

vilka ger arbetstillfredsställelse samt motivation. Vår tolkning är att goda 

mellanmänskliga relationer (hygienfaktor) skapar förutsättningar för 

erkännande/bekräftelse och prestation (motivationsfaktorer). Goda mellanmänskliga 

relationer förebygger missnöje och erkännande/bekräftelse ger arbetstillfredsställelse. 

Även Orrung Wallins (2013) avhandling gällande tillfredsställelse visade att 

bekräftelse var betydande för trivseln och det gav synergieffekt som gjorde 

omsorgspersonalen mer motiverade att arbeta.  

 

KASAMs komponent meningsfullhet innebär en upplevelse av att något i tillvaron är 

viktigt och värd att investera tid, energi och engagemang i (Antonovsky, 1991). 

Hanson (2010) menar att en faktor som kan skapa meningsfullhet i arbetslivet kan vara 

goda relationer. Meningsfulla relationer i arbetet ger något värdefullt för individen 

själv och för dennes arbetsinsats. Komponenten meningsfullhet är en 

motivationskomponent enligt (Antonovsky, 1991). Vi tolkar det som att informanterna 

upplevde att relationerna med de boende var viktiga och värd att investera tid, energi 

och engagemang i då relationerna gav informanterna något värdefullt i form av beröm, 

bekräftelse m.m. Tidigare forskning om faktorer för upplevd tillfredsställelse i 

omsorgsarbetet har noterat det känslomässiga samspelet inom vårdyrket som en viktig 

faktor (Ingvad, 2003; Martin, 2007; Orrung Wallin, 2013). Vårdyrket är speciellt då 

relationer med omsorgsmottagarna ingår i uppdraget. 
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Det direkta omsorgsarbetet och den sociala samvaron med de boende uppgav 

informanterna som viktigt för arbetstillfredsställelsen. Arbetsuppgifter är en 

motivationsfaktor enligt Herzbergs tvåfaktorsteori. Att uppleva arbetsuppgifter som 

intressanta eller utmanande bidrar till arbetstillfredsställelse och motivation. Citaten i 

början av avsnittet visar att IP6 och IP2 uppskattade arbetsuppgifterna med de boende. 

Vår tolkning är att direkt omsorgsarbete och den sociala samvaron upplevdes som 

intressanta arbetsuppgifter. Herzberg menar att intressanta arbetsuppgifter är en 

motivationsfaktor som ger arbetstillfredsställelse samt motivation. Det innebär att mer 

tid till direkt omsorgsarbete och social samvaro med de boende skulle gynna 

arbetstillfredsställelsen.  

 

Faktorer relaterade till arbetsgruppen 

Informanterna berättade att arbetsgruppen hade inverkan på arbetstillfredsställelsen. 

Goda relationer, god sammanhållning, kamratskap, öppet klimat samt god 

kommunikation angavs vara tillfredsställande faktorer relaterade till arbetsgruppen. 

Att ha en stödjande arbetsgrupp var något informanterna återkommande berättade om. 

Det var även av vikt att kunna ha roligt tillsammans för att hantera svårigheter och 

motgångar i arbetet.  

 

Informanterna var tydliga med att goda relationer i arbetsgruppen hade stor inverkan 

på arbetstillfredsställelsen. Övervägande del av informanterna uppgav att de trivdes i 

sin arbetsgrupp. De faktorer som det talades mest om var vikten av god 

sammanhållning och kamratskap: 

Relationerna med kollegorna, det är bland de viktigaste det nästan … för att 

allting ska fungera … Det är det. Man ska kunna skratta och ha roligt med 

varandra också. Det är viktigt. (IP1) 

 

Flera av informanterna talade om betydelsen av att både kunna ge och ta feedback 

inom arbetsgruppen. Att ge och ta feedback ansågs viktigt då det skapade förståelse, 

både för sig själv och för arbetskamraterna: 

Det är klart att vi talar om för varandra om någon har gjort någonting som 

man tycker är tokigt. Det tycker jag väl, men det är ju olika från person till 

person, vissa är väldigt duktiga på att tala om vad de tycker och tänker, vissa 

går och håller det för sig själv. Men det är skönt när man får höra. (IP6) 
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En återkommande faktor för arbetstillfredsställelse var öppet klimat och god 

kommunikation arbetskamrater emellan. De uttryckte att det var viktigt att man kände 

att man kunde prata om både jobbiga och roliga saker med arbetskamraterna: 

Det är viktigt att vi har högt i tak … och att man inte bara kan prata om det 

som är bra, utan även det som är sämre. Är man less när man kommer en dag, 

och man inte mår bra … så är det bra om man kan säga det. (IP5) 

 

Under intervjuerna framkom att ett öppet klimat i arbetsgruppen var ett stort stöd vid 

hanteringen av motgångar i arbetet. 

Att man får kasta ur sig, spy ur sig till kollegorna … Ja annars skulle jag 

aldrig fixa jobbet, det är ett stort stöd. (IP4) 

 

Ett öppet klimat är viktigt. Jag tror det är bra, jag brukar säga det att när man 

har så bra kollegor så kan man också ta motgångar tillsammans. (IP2) 

 

Goda relationer angavs vara viktigt enligt vår studies informanter. Som tidigare nämnts 

räknas mellanmänskliga relationer som en hygienfaktor enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori, vilket förebygger missnöje men bidrar i sig inte till 

arbetstillfredsställelse. Avsnittets första citat visar att IP1 ansåg att arbetskamraterna 

var viktiga för att arbetet skulle fungera. Utifrån tvåfaktorsteorin tolkar vi det som 

viktigt att det ges förutsättningar till goda mellanmänskliga relationer med 

arbetskamraterna, då det förebygger missnöje.  

 

KASAMs komponent begriplighet innebär en upplevelse av att förstå sig själv och sin 

omgivning (Antonovsky, 1991). Kommunikation är medel för att skapa begriplighet i 

en arbetsgrupp. Exempel på kommunikation som kan bidra till ökad förståelse är 

feedback (Hanson, 2010). Informanterna i studien ansåg det viktigt att kunna ge och 

ta feedback. Hanson menar att feedback kan ge en förståelse för hur man själv och 

omgivningen fungerar. Vår tolkning är att när informanterna talade om feedback kunde 

det handla om att undersköterskorna lättare skulle förstå varandra och begripa varför 

olika personer handlade på ett visst sätt. Hanson (2010) menar att en ökad förståelse i 

sin tur kan öka arbetsmotivation och främja samarbete. Kommunikation i 

arbetsgruppen kan även bidra till trygghet och kontroll i arbetet (Hanson, 2010). 

KASAMs komponent begriplighet främjar komponenten hanterbarhet (Antonovsky 

1991). 
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Att ha en stödjande arbetsgrupp var något informanterna återkommande berättade om. 

Det var även av vikt med kamratskap och att kunna ha roligt tillsammans för att hantera 

svårigheter och motgångar i arbetet. KASAMs komponent hanterbarhet innebär en 

upplevelse av att man har resurser för att hantera krav och motgångar (Antonovsky, 

1991). Socialt stöd kan exempelvis vara en resurs enligt Hanson (2010). I 

informanternas berättelser (se citat ovan från IP4 och IP2) framkom att stöd från 

arbetskamraterna var viktigt för tillfredsställelsen i arbetet. Vår tolkning är att 

kamratskap med arbetskamrater är en resurs i form av socialt stöd. Arbetsgruppen 

kunde vara en resurs för att hantera motgångar i arbetet. Även i Manthropes (2014) 

forskningsöversikt visade det sig att socialt stöd var viktigt för arbetstillfredsställelsen. 

Citatet ovan från IP1 visar även att kamratskap och möjligheten till att ha roligt 

tillsammans gjorde IP1:s arbete hanterbart. Vår tolkning är att hen använde ”humor” 

som resurs för att hantera svårigheter och motgångar i arbetet. Kamratskap och 

”humor” kan vara resurser som bidrar till KASAMs komponent hanterbarhet. Tid och 

möjlighet till goda relationer i arbetsgruppen ger alltså förutsättningar till ökad 

hanterbarhet i arbetet för undersköterskorna vilket i sin tur förebygger missnöje. Som 

ovan nämnt är mellanmänskliga relationer en hygienfaktor som förebygger missnöje, 

enligt tvåfaktorsteorin. 

 

Faktorer relaterade till chef- och ledarskap 

Samtliga informanter angav att chefen var viktigt för upplevd arbetstillfredsställelse. 

Under intervjuerna angavs ett flertal olika faktorer som gav tillfredsställelse i arbetet 

relaterat till chef- och ledarskap. Dessa faktorer kopplades inte sällan till chefens sätt 

att vara. Informanterna beskrev en bra chef som förstående, stödjande, rättvis, lyhörd 

och bekräftande. En bra chef hade god kommunikation med medarbetarna och var inte 

rädd för att ta chefsrollen när det behövdes.  

 

Samtliga informanter angav god kommunikation som viktig faktor hos chefen, vilket 

var betydande för undersköterskornas tillfredställelse: 

Det är ju enhetschefen som är min närmaste på jobbet … högre då liksom. 

Jag tycker det är jätteviktigt att man har en bra kommunikation. (IP2) 
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Information var något som återkommande kopplades till god kommunikation under 

våra intervjuer. Information från chefen ansågs grundläggande för ett positivt 

ledarskap. En undersköterska talade om information från chefen enligt följande: 

Det är så viktigt. Man måste få information från chefen för att det ska funka. 

(IP3) 

 

Informanterna angav att det förväntades att chefen skulle förstå deras arbetssituation 

och vara stödjande vid behov. En undersköterska gav uttryck för vikten av förståelse 

och stöd från chefen: 

Man måste ha en chef som är förstående och kan hjälpa en, det måste man. 

Det är liksom grunden till allting det, det är grunden till trivsel … ja, det är 

grunden för allt. (IP3) 

 

Två av informanterna lyfte betydelsen om att en chef bör kunna anpassa sitt agerande 

efter situation: 

Jag tycker det är jätteviktigt att en chef tar chefsrollen då det behövs. Jag 

brukar säga det … vi är liksom som 30 höns här ibland. Då är det ju viktigt 

att chefen går in. Hen är en del av oss också … men då är det viktigt att hen 

går in å säger … nu är det så här, nu måste vi tänka så här. Det är jätteviktigt. 

(IP5) 

 

En chef som gav undersköterskorna bekräftelse angavs ha betydelse för 

tillfredställelsen i arbetet: 

Chefen brukar ju ofta säga …  tack för att ni är så bra … eller liksom vilken 

bra personal jag har. Man märker att chefen är stolt över oss, för hen säger ju 

sådant ofta. Sådant gör att man trivs. (IP1) 

 

Informanterna i vår studie upplevde att ett gott ledarskap var viktigt för 

arbetstillfredsställelsen. Chef- och ledarskap är enligt Herzbergs tvåfaktorsteori en 

hygienfaktor, vilket inte anses skapa tillfredställelse i arbetet. Att uppleva 

hygienfaktorer som goda förebygger däremot missnöje. Utifrån tvåfaktorsteorin 

innebär det att gott ledarskap förebygger missnöje. Andra citatet ovan visar att IP3 

ansåg att ett gott ledarskap var viktigt för trivseln. Som tidigare nämnts beskrevs ett 

gott ledarskap innefatta skilda faktorer av studiens informanter. Det fanns dock vissa 

gemensamma nämnare för vad som ansågs vara en bra chef. Den mest framträdande 

faktorn, för informanterna i vår studie, kopplat till chef- och ledarskap, handlade om 

kommunikation i allmänhet och information i synnerhet. Det första citatet i avsnittet 
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från IP3 visar att en god kommunikation med chefen var viktigt för att hen skulle 

uppleva arbetet begripligt och hanterbart. En god kommunikation angavs ofta handla 

om att delges information från chefen, vilket ansågs vara viktigt för trivseln. KASAMs 

komponent begriplighet innebär en upplevelse av att tillvaron är strukturerad och 

förutsägbar. Vår tolkning utifrån KASAMs teori är att chefen ansågs ha en nyckelroll, 

att med klar information och kommunikation göra arbetet lättare att förstå och begripa. 

KASAMs komponent hanterbarhet innebär en upplevelse av att man har resurser att 

tillgå för att hantera krav och motgångar i tillvaron. Antonovsky menar att resurser i 

tillvaron kan vara något man kan förlita sig på, vilket i ett arbetsliv skulle kunna vara 

en chef. En god chef kan vara en resurs för att hantera krav och motgångar i arbetet.  

 

Informanterna i vår studie talade om att de uppskattade när de fick bekräftelse från 

chef. Bekräftelse är en motivationsfaktor enligt tvåfaktorsteorin. Då 

motivationsfaktorer förekommer i arbetet, ger det arbetstillfredsställelse. Utifrån 

teorin innebär det att bekräftelse från chef skapar arbetstillfredsställelse och 

motivation. 

 

5.2 Vad skapar otillfredsställelse i arbetet? 

Nedan presenteras informanternas berättelser om vad som skapade otillfredsställelse i 

arbetet. Vid analys av berättelserna synliggjordes centrala faktorer kopplade till 

studiens teman. Varje avsnitt avslutas med en analys utifrån de två valda teorierna samt 

tidigare forskning. 

 

Faktorer relaterade till arbetsförhållanden 

Flertalet faktorer som upplevdes otillfredsställande relaterades till arbetsförhållanden. 

Informanterna var eniga om att deras lön var för låg. De ansåg även att vissa 

arbetsuppgifter var mindre uppskattande än andra. Tidsbrist framkom frekvent som en 

otillfredsställande faktor som relaterades till arbetsförhållanden. Tidsbrist förekom då 

personaltätheten var låg. Informanterna berättade att de hade ungefär lika mycket 

arbete att utföra dagtid som kvällstid trots att personaltätheten var lägre under 

kvällstid. Tidsbrist kopplades inte sällan ihop med de boende, vilket vi tar upp i 

kommande avsnitt. 
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Lönenivån var något som samtliga informanter upplevde som otillfredsställande. 

Lönen återkom ofta i informanternas berättelser som något vedertaget dåligt: 

Lönen är för liten. Det är lite väl dåligt betalt, tycker jag. Men det är inte lönen 

som gör att jag jobbar kvar. (IP2)  

 

Informanterna angav vissa arbetsuppgifter som otillfredsställande. De flesta 

informanter ansåg att städa och tvätta var mindre tillfredsställande arbetsuppgifter: 

Städa är ju inte så roligt, inte tvätta heller men man måste ju göra det. Jag 

trivs hellre att vara med personerna i fråga, med brukarna. (IP4) 

 

Samtliga informanter berättade om att tidsbrist förekom i arbetet. Tid att utföra 

arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt varierade beroende på vilket skift man 

arbetade. Det fanns mindre tid på kvällar och helger till följd av lägre personaltäthet. 

Stress och ensamarbete var faktorer som var otillfredsställande i arbetet. Informanterna 

berättade att det fanns mindre utrymme för oförutsedda händelser samt social samvaro 

med brukarna vissa tider. 

Kvällstid då är man ju själv och det är ju lika på helgerna […] så då får det ju 

inte inträffa något oväntat. Då ska de bara gå. (IP1) 

 

Hälften av informanter menade att man jobbade hårdare under skift med låg 

personaltäthet för de boendes skull. En informant uttryckte att detta kunde ske på 

bekostnad av personalens hälsa: 

Jag tycker det är för lite personal på kvällar och helger […] Hur hinner vi, 

undrar jag? Men man hinner, skulle man ta bort ett huvud till så skulle vi fixa 

det ändå. Det är ju bara så […] man är ju här för brukarna, man jobbar ju 

tills man stupar, så är det ju. (IP4) 

 

Samtliga informanter i vår studie uppgav att lönen var för låg. Lön är en hygienfaktor 

enligt Herzbergs tvåfaktorsteori. Hygienfaktorer skapar missnöje i arbetet då de inte 

anses goda. Vår tolkning utifrån tvåfaktorsteorin är att om lönen höjdes till en 

acceptabel nivå skulle det förebygga missnöje/otillfredsställelse bland 

undersköterskorna. Även Martins (2007) studie visade att omsorgspersonal upplevde 

allmänt missnöje med lönenivån, trots detta upplevde de sig generellt tillfredsställda i 

arbetet. 

 



 

36 

 

Städning och tvätt var otillfredsställande arbetsuppgifter enligt vår studies 

informanter. I citatet ovan berättade IP4 hur hen tyckte dessa arbetsuppgifter inte var 

så roliga att utföra. Arbetsuppgifter är en motivationsfaktor enligt tvåfaktorsteorin. Att 

ha inspirerande eller utmanande arbetsuppgifter ger arbetstillfredsställelse. Med hjälp 

av tvåfaktorsteorin tolkar vi att städning och tvätt inte upplevdes som inspirerande eller 

utmanande av vår studies informanter, vilket alltså inte ger arbetstillfredsställelse. 

Även Szebehelys (1995) avhandling visade att städning var en oönskad arbetsuppgift. 

Låg meningsfullhet enligt KASAM innebär att problem och krav inte upplevs värda 

att investera tid, energi och engagemang i (Antonovsky 1991). Hanson (2010) menar 

att arbetsuppdragets karaktär kan vara en meningsfull faktor i arbetslivet. Det har 

tidigare framkommit att vår studies informanter ansåg att deras huvudsakliga uppdrag 

var arbetet med och kring de boende. Städning och tvätt räknades inte som 

tillfredsställande arbetsuppgifter. Vår tolkning är att städning och tvätt var mindre 

meningsfulla arbetsuppgifter då dessa arbetsuppgifter inte ansågs värda tid, energi och 

engagemang. Hanson (2010) menar att KASAMs komponent meningsfullhet är en 

motivationskomponent (jfr. Herzbergs motivationsfaktor). Vår tolkning utifrån 

KASAM är att ovan nämnda arbetsuppgifter inte upplevdes motiverande av 

undersköterskorna.  

 

Informanterna i vår studie upplevde att det var mindre tid på kvällar och helger till 

följd av låg personaltäthet. IP1 uppgav att det under kvällar och helger inte fick inträffa 

något oväntat och att arbetet ”bara ska gå” för att arbetssituationen skulle upplevas 

hanterbar. Låg hanterbarhet enligt KASAM innebär en känsla av att man inte har 

resurser till sitt förfogande för att hantera motgångar (Antonovsky 1991). Hanson 

(2010) menar att en viktig resurs i arbetslivet kan vara tid. Hanson (2010) menar att 

om personaltätheten är låg kan personalen uppleva låg hanterbarhet. Låg hanterbarhet 

innebär en bristande kontroll över arbetet. Vår tolkning är att oplanerade händelser 

under arbetspass med låg personaltäthet kunde göra att personalen fick mindre tid och 

upplevde bristande kontroll över arbetet, vilket visar på en låg hanterbarhet. 

Tidsbristen kunde innebära hög arbetsbelastning och ge stress. Citatet ovan visar att 

IP4 arbetade hårdare under arbetspass med låg personaltäthet, på grund av en högre 

arbetsbelastning. Arbetsbelastning hör till hygienfaktorn arbetsförhållanden, enligt 

tvåfaktorsteorin. Hög arbetsbelastning innebär sämre arbetsförhållanden. Vår tolkning 

utifrån tvåfaktorsteorin är att hög arbetsbelastning skapar missnöje/otillfredsställelse i 
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arbetet. Även Szebehelys (1995) avhandling visade att arbetstakten på servicehus var 

ojämn, vilket orsakades av arbetets organisering. Personaltätheten var inte anpassad 

efter de boendes hjälpbehov. Detta resulterade i att omsorgspersonal arbetade 

systematiskt för att skapa tid för oförutsedda händelser. Att inte ha tid med de boende 

bidrog till stress samt en känsla av otillräcklighet, vilket genererade en låg 

arbetstillfredsställelse. Gustafson och Szebehely (2005) rapport visade att 

omsorgspersonal som arbetade på äldreboenden ofta upplevde sig otillräckliga och att 

de hade för mycket att göra.  

 

Faktorer relaterade till de boende 

Det var få faktorer som relaterades till de boende som angavs skapa otillfredsställde i 

arbetet.  Det som tidigare framkommit som otillfredsställande i arbetet var tidsbristen 

med de boende. Informanterna uppgav att tidsbrist kunde påverka de boendes trivsel 

negativt. När de boende inte var tillfreds kunde det i sin tur påverka undersköterskorna 

tillfredställelse i arbetet. Som tidigare framkommit ansågs dock arbetsgruppen ofta 

vara en resurs för att hantera detta.  

 

De flesta informanter uppgav att de hade för lite tid med direkt omsorgsarbete och 

social samvaro med de boende: 

Man skulle ju kunna jobba med bara pensionärerna en hel dag […] och liksom 

göra det mesta möjliga för dom […] det skulle man ju vilja göra. Men det har 

man ju inte tid till. (IP3)  

 

För lite tid med de boende återkom ofta i informanternas berättelser. Några 

informanter som arbetat länge i äldreomsorgen upplevde att utvecklingen de senaste 

decennierna gått mot minskad tid med de boende. Man menade att det tillkommit andra 

arbetsuppgifter som exempelvis dokumentation på datorn. En informant uttryckte hur 

andra arbetsuppgifter fått en allt för stor plats i arbetet:  

Jag tycker fokus på brukarna har kommit i andra, tredje hand. (IP4) 

 

Informanterna upplevde att de boende fick för lite tid tillsammans med personalen, 

vilket de menade fick konsekvenser. Att personalen inte hade tid med de boende kunde 

göra att de boende blev oroliga och ledsna, vilket var otillfredsställande för 

informanterna. 
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Man känner sig otillräcklig när man inte kan ge brukarna den tid de behöver. 

De blir ju oroliga och ledsna […] många blir ledsna när man inte har tid att 

sitta med dem. Det känns hemskt när man måste säga att jag måste gå och 

städa eller tvätta. (IP6) 

 

De flesta av informanterna i vår studie uppgav att om de boende inte var tillfreds kunde 

det påverka informanternas tillfredsställelse negativt, men att arbetsgruppen kunde 

vara en resurs för att hantera detta. Några situationer som informanterna upplevt som 

påfrestande framkom under intervjuerna.  En informant berättar om när de boende 

kunde ha en negativ inverkan på deras trivsel: 

När det kommer pensionärer som inte vill flytta hit  […] då finns det mycket 

bitterhet och så. Eller om det är något med familjen […] någonting som inte 

är bra  […]  och sen låter dom det går ut över oss. Det känns jobbigt. Det är 

då det är så viktigt att vi har sammanhållning i arbetsgruppen och att vi pratar 

om det, är öppna om det. (IP5) 

 

En annan informant berättade om ett tillfälle då det varit problematiskt att arbeta med 

en boende och hur arbetsgruppen då varit en resurs: 

Under alla mina år inom äldreomsorgen är det bara en pensionär jag haft 

problem att arbeta med. Hen var väldigt kladdig på just mig […] Jag fixade 

det inte […] Det blev för mycket. Då måste man ju prata med arbetsgruppen. 

[…] Nej, men vi tar hen så får du ta någon annan. (IP4) 

 

En annan informant berättade att när de boendes inte var tillfreds kunde det skapa 

otillfredsställelse i arbetet.  

Är brukarna oroliga … då påverkar det oss. Alltså det blir som en ond cirkel. 

Är brukarna oroliga, då kan vi bli oroliga och då kan de anhöriga också bli 

oroliga. (IP2) 

 

En av informanterna berättade att hen ibland upplevde att de boende kunde ha 

svårigheter att förstå att det är flera på boendet som var i behov av hjälp och att 

oplanerade saker kunde hända: 

Ibland är pensionärerna lite otåliga med tider kanske. Att de inte förstår varför 

det dröjer ibland […]  När jag dröjer så kanske jag har varit hos någon annan 

som behöver lite extra hjälp […] som jag inte bara kunde släppa. Då får man 

ju också förklara, nu tog det tid […] Man behöver ju inte säga vad som hänt 

utan nu blev jag längre där inne och därför fick du vänta, förklara liksom. 

(IP2) 
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Informanterna i vår studie upplevde det påfrestande när de boende inte var tillfreds. 

Informanternas brist på tid kunde göra att de boende blev ledsna och oroliga, vilket 

citatet ovan från IP6 visar. Detta gjorde att IP6 kände sig otillräcklig, då hen inte gavs 

förutsättningar för att göra en god arbetsprestation. En god arbetsprestation är enligt 

Herzbergs en motivationsfaktor som skapar arbetstillfredsställelse. Vår tolkning är att 

om de boende inte var tillfreds, kunde det skapa en känsla hos undersköterskorna att 

de inte gjort en god prestation. Detta minskar förutsättningar för upplevd arbets-

tillfredsställelse. Som tidigare nämnts är tid en resurs för KASAMs komponent 

hanterbarhet enligt Hanson (2010). Vår tolkning är att tillräcklig tid med de boende 

ökar hanterbarheten och tillfredsställelsen i arbetet. Det eftersom tillgång av tid är en 

resurs som ökar hanterbarheten i arbetet. En tillgång av tid ökar undersköterskornas 

förutsättningar för att kunna ge bättre omsorg, vilket skulle leda till nöjdare boende. 

Nöjda boenden är en faktor som ger arbetstillfredsställelse. Återigen främjade tiden 

tillsammans med de boende, tillfredsställelsen i arbete för undersköterskorna. I flera 

studier (Ingvad, 2003; Manthorpe, 2014; Orrung Wallin, 2013) framkommer att då 

omsorgspersonal upplevde att omsorgstagaren var nöjd/tillfreds med omsorgen ökade 

arbetstillfredsställelsen i arbetet.  

 

I vår studie har det tidigare framkommit att relationer med de boende var 

tillfredsställande och meningsfulla, då följderna blev att personalen fick mycket 

tillbaka av de boende i form av bland annat bekräftelse, beröm och komplimanger. 

KASAMs komponent meningsfullhet innebär att något i tillvaron upplevs som viktig 

och värd att investera tid, energi och engagemang i. Vår tolkning utifrån KASAMs 

komponent meningsfullhet är att informanternas bristande tid med de boende kunde 

innebära minskad meningsfullhet, då arbetet med de boende upplevdes som 

meningsfullt. Hanson (2010) menar att komponenten meningsfullhet är en 

motivationskomponent. Vår tolkning är att om informanterna får för lite tid med de 

boende, minskar det motivationen. I likhet med KASAMs komponent meningsfullhet 

är bekräftelse en motivationsfaktor enligt tvåfaktorsteorin. Motivationsfaktorer ger 

arbetstillfredsställelse, vilket innebär att brist på tid med de boende ger sämre 

förutsättningar för arbetstillfredsställelse. Martins (2007) studie visade att då det 

direkta omsorgsarbetet understeg två tredjedelar av arbetstiden tenderade 

omsorgspersonalens arbetstillfredsställelse försämras. 
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IP2 berättade att de boende kunde vara otåliga med tider och att det då är viktigt att 

man kommunicerar med de boende för att de skulle förstå varför man kom sent. 

KASAMs komponent hanterbarhet innebär en känsla av att ha resurser till förfogande 

för att hantera påfrestningar och utmaningar (Hanson 2010). Vår tolkning utifrån 

KASAM är att IP2 upplevde det hanterbart då hen hade resurser för att hantera 

svårigheten. Resurser som IP2 använde för att hantera svårigheten var att 

kommunicera med de boende så att de skulle förstå eller begripa varför det tog längre 

tid. 

 

Faktorer relaterade till arbetsgruppen 

Faktorer som relaterades till arbetsgruppen och som skapade otillfredsställelse i arbetet 

var avundsjuka, bristande samarbete samt att arbeta tillsammans med ovana vikarier. 

 

En faktor som flera informanter angav skapade otillfredsställelse i arbetet var då 

avundsjuka uppstod mellan arbetskamraterna eller grupperingar bildades mellan dem.  

När det blir ojämn fördelning på arbetsbördan, då blir det lätt dålig stämning. 

Alla håller på att hackar på alla. Man har gaddat ihop sig och blivit 

avundsjuka på olika avdelningar. Men ni har det ju så lugnt, kan inte ni hjälpa 

oss, vi har det värre. Det där gnället, det tycker jag drar ner väldigt mycket på 

trivseln. (IP6) 

 

En informant menar att olika typer av gruppbildningar var vanligt förekommande när 

man arbetar inom kvinnodominerande yrken: 

Det är ju mycket kvinnor som arbetar med det här  … Det kan ju bli mycket 

prat, prat om varandra. När många kvinnor jobbar tillsammans kan det lätt 

bli grupperingar. Så är det inte här och det är jag glad över. (IP4) 

 

Samma informant berättade om en incident då samarbetet arbetskamrater emellan inte 

fungerat. 

Exempel … en lägger på en ny duk och byter gardiner, sen kommer en annan, 

och de är lite osams, då kan hen riva bort duken, ta ner gardinerna och sätta 

upp det hen vill ha. Det där har jag varit med om, men det var länge sen. (IP4) 

 

Faktorer som övervägande andel av informanterna upplevde vara otillfredsställande, 

kopplat till arbetsgruppen, var att arbeta med vikarier som tidigare inte varit på 

arbetsplatsen. Att arbeta med ovana vikarier kunde upplevas betungande.  
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När det kommer någon som inte har varit här förut så är det ju jobbigt, de är 

det. När det kommer någon som är ovan, då känner jag att man lika gärna 

kunnat jobba själv. Fast det är ju inte deras fel, för det är ju inte så lätt att 

komma som ny. (IP1) 

 

Jag har personligen hemskt svårt att ha personer med mig som jag måste visa 

och så här. För jag tycker de borde se vad som ska göras. Jag är lite så själv 

… det är en nackdel det … jag känner att det är jobbigt att ha nytt folk med 

mig. (IP2) 

 

Informanterna angav att avundsjuka och bristande samarbete var otillfredsställande i 

arbetet. KASAMs komponent hanterbarhet innebär en upplevelse av att man har 

resurser till sitt förfogande för att hantera krav och motgångar (Antonovsky 1991). En 

resurs för att känna hanterbarhet kan vara arbetsgruppen och dess sociala stöd (Hanson 

2010). Informanterna i vår studie berättade om situationer då avundsjuka och dåligt 

samarbete förekommit i arbetsgruppen samt mellan arbetsgrupper. Arbetsgruppen en 

viktig resurs för att kunna hantera svårigheter och motgångar i arbetet. Vår tolkning är 

att avundsjuka och dåligt samarbete i arbetsgruppen minskade förutsättningarna för 

det sociala stödet från arbetsgruppen, vilket i sin tur kunde leda till minskad 

hanterbarhet vid svårigheter och motgångar i arbetet.  

 

Informanterna i vår studie kunde uppleva det som otillfredsställande att arbeta med 

ovana vikarier. I citatet ovan berättade IP2 att ovana vikarier kunde vara en belastning 

då de inte visste vad som behövde göras under arbetspasset. Vår tolkning utifrån 

KASAMs komponent hanterbarhet är att undersköterskorna upplevde sig sakna 

resurser för att uppleva arbetet som hanterbart när de arbetade tillsammans med ovana 

vikarier. En adekvat introduktion för vikarier skulle bidra till högre hanterbarhet och 

därmed en högre tillfredställelse i arbetet för undersköterskorna. Om vikarierna är 

kompetenta för sitt uppdrag kommer de upplevas vara resurser i arbetet för 

undersköterskorna istället för en belastning. 

 

Faktorer relaterade till chef- och ledarskap 

Faktorer som relaterades till chef- och ledarskap och som skapade otillfredsställelse i 

arbetet var bland annat bristande information från chef samt en chef som inte ”tog 

chefsrollen” när det behövdes. En chef som behandlade sina medarbetare orättvist var 

också otillfredsställande, liksom bristen på feedback.  
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Att informera ansågs höra till en av chefens arbetsuppgifter och när det fanns brister i 

informationen upplevdes det bidra till otillfredsställelse. 

Informationen är viktig och det är ju oftast den det brister i kan jag tycka. Det 

är viktigt för man måste ju ha information … annars funkar det inte. När 

chefen berättar om en viss grej till några stycken på morgon, då kanske hen 

tänker sig att arbetsgruppen ska vidarebefordra det till alla andra. Men så 

behöver det faktiskt inte vara. En chef måste följa upp. (IP3) 

 

Några informanter berättade att de ibland hade svårt att förstå vad chefen grundade 

sina beslut på. Så här berättade en informant angående ett beslut om att personalen 

skulle ha enhetlig klädsel: 

Varför ska alla gå i likadana kläder? Det blir ju lite tråkigt och man tappar 

lite personlighet, tycker jag. Men det är bara bestämt. Ibland kan man undra 

… Hur kunde chefen bestämma sådär. (IP2) 

 

Informanterna ansåg det viktigt att en chef ”tog chefsrollen” när det behövdes. Att ”ta 

chefsrollen” kunde exempelvis innefatta att ge stöd när det uppstod problem. När en 

chef inte intog den rollen då det behövdes fick det konsekvenser för arbetsgruppens 

hanterbarhet.  

Jag tror att det krävs att man driver på en arbetsgrupp för att det ska bli bra. 

Att vi ska känna att vi klarar det här. (IP6) 

 

Ibland har man haft chefer som inte vill ta i problem … där inget händer. Då 

får det ju gå och så blir det ännu mer. Då blir det ju bara värre. (IP1) 

 

En chef som behandlade sin personal orättvist var något hälften av informanterna 

angav som otillfredsställande. 

En superdålig chef är en chef som har gullebarn. Man får inte göra skillnad 

på folk … det får man ju inte. (IP3) 

 

Faktorer relaterade till chef- och ledarskap och som upplevdes skapa otillfredsställelse 

i arbetet var bristande information, bristande feedback, en chef som inte ”tog 

chefsrollen” samt orättvisa. Chef- och ledarskap är enligt Herzbergs tvåfaktorsteori en 

hygienfaktor (Herzberg, 1966). Att inte uppleva hygienfaktorer som goda skapar 

missnöje/otillfredsställelse i arbetet. Som vi tidigare skrivit visar vår studie att ett gott 

chef- och ledarskap var ett komplext fenomen då informanterna angav flertalet faktorer 
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relaterade till detta. Vår tolkning är att det är problematiskt för en chef att tillgodose 

samtliga medarbetares skilda förväntningar. Detta innebär att hygienfaktorn chef- och 

ledarskap är komplex, vilket medför en svårighet att förebygga missnöje hos samtliga 

medarbetare. 

 

KASAMs komponent begriplighet innebär en upplevelse av att kunna förstå 

information och intryck i tillvaron. Förutsägbarhet samt struktur ger goda 

förutsättningar för att kunna uppleva något som begripligt (Antonovsky, 1991). 

Information kan skapa förståelse och inblick i arbetet (Hanson, 2010). Vår tolkning är 

att citatet ovan visar att bristande information från chefen gjorde beslutet om enhetlig 

klädsel obegripligt för IP2, vilket var otillfredsställande. Hen förstod inte syftet bakom 

beslutet med enhetlig klädsel. Vår tolkning är att beslutet inte var förutsägbart för IP2 

och därför gav en låg begriplighet. Det är av vikt att chefen ger tillräcklig information 

om beslut som rör undersköterskorna för att skapa hög begriplighet hos dem. Hög 

begriplighet är en god förutsättning för att kunna uppleva hanterbarhet. 

 

KASAMs komponent hanterbarhet innebär en upplevelse av att man har resurser för 

att hantera krav och motgångar (Antonovsky, 1991). Resurser i arbetet kan vara socialt 

stöd (Hanson, 2010). Att ”ta chefsrollen” kan exempelvis innefatta att ge stöd när det 

uppstår problem. Vår tolkning är att en chef som ”tog chefsrollen” och gav stöd när 

det behövdes var en resurs som hjälper undersköterskorna till att känna hanterbarhet i 

arbetet. Att som chef inte ”ta chefsrollen” upplevdes otillfredsställande av 

informanterna. Citatet ovan från IP1 visade att uteblivet stöd från chef kunde resultera 

i ytterligare problem, vilket upplevdes otillfredsställande i arbetet.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av uppsatsens viktigaste resultat följt av 

en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Sist i kapitlet kommer några avslutande 

ord. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 

Uppsatsens frågeställningar är; hur upplevs arbetet (frågeställning 1) och vad ger 

tillfredställelse (frågeställning 2) respektive skapar otillfredsställelse i arbetet 

(frågeställning 3). Nedan presenteras en sammanfattning av uppsatsens resultat. 

Resultatet från frågeställning ett löper som en röd tråd genom hela resultat-

sammanfattningen. Resultatet från frågeställning två presenteras inledningsvis följt av 

resultatet från frågeställning tre. 

 

Samtliga informanter angav att de generellt var tillfredsställda med sitt arbete. 

Informanternas berättelser visade att meningsfullhet, motivation och tillfredställelse i 

arbetet var kopplat till relationerna med de boende. Möjligheten till goda relationer 

med de boende var den viktigaste faktorn för att uppleva tillfredställelse i arbetet. Goda 

mellanmänskliga relationer visade vara viktigt för att förebygga missnöje/otillfreds-

ställelse i arbetet och skapade goda förutsättningar för motiverande faktorer som gav 

arbetstillfredsställelse. Goda relationer med de boende gav goda förutsättningar för att 

få bekräftelse i form av beröm, komplimanger samt att bli sedd som individ vilket 

stärkte självkänslan och självförtroendet. Att få bekräftelse gav arbetstillfredsställelse 

och hade en motiverande effekt. Om de boende var tillfreds gav det goda 

förutsättningar till arbetstillfredsställelse hos informanterna. Informanternas 

berättelser visade att direkt omsorgsarbete och social samvaro med de boende 

upplevdes höra till de mest tillfredsställande arbetsuppgifterna. Eget ansvar över 

arbetets utformning var även betydelsefullt för upplevd arbetstillfredsställelse. 

 

Relationerna med arbetskamraterna visade sig vara viktigt för att hantera utmaningar 

och motgångar i arbetet och förebyggde missnöje/otillfredsställelse. Goda relationer i 

arbetsgruppen innefattade god sammanhållning, kamratskap, öppet klimat, god 

kommunikation, stöd och att kunna ha roligt tillsammans. Ett gott ledarskap visade sig 

förbygga missnöje/otillfredsställelse i arbetet. En god kommunikation med tillräcklig 
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information, visade sig vara den mest framträdande faktorn relaterat till chef- och 

ledarskap. Information var grundläggande för att skapa förståelse och inblick i arbetet. 

Informanternas berättelser visade att de ansåg att det ingick i chefens arbetsuppgifter 

att med klar information och kommunikation göra arbetet lättare att förstå och begripa. 

Förutom en samstämmighet om vikten av god kommunikation framkom ett gott 

ledarskap vara ett komplext fenomen som innefattade en rad olika faktorer. Faktorer 

som informanterna upplevde viktiga för ett gott ledarskap var förståelse, stöd, rättvisa, 

bekräftelse, lyhördhet och en chef som ”tog chefsrollen”.  

 

Trots att informanterna generellt var tillfredsställda i arbetet, fanns det situationer som 

skapade otillfredsställelse. Det viktigaste resultatet som framkom genom 

undersköterskornas berättelser om otillfredsställelse i arbetet var brist på tid för att 

utföra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Tidsbrist förekom mer under vissa 

arbetspass, främst på kvällar och helger till följd av låg personaltäthet. Informanterna 

angav att en för liten del av arbetstiden gick till direkt omsorgsarbete och social 

samvaro, vilket tidigare framkommit som tillfredsställande arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter som städning och tvätt upplevdes inte inspirerande, utmanande eller 

meningsfulla och gav därmed ingen tillfredställelse i arbetet. Lönenivån var något som 

samtliga informanter ansåg vara otillfredsställande. Faktorer som informanterna angav 

skapa otillfredsställelse relaterat till chef- och ledarskap var bristande information från 

chef samt en chef som inte ”tog chefsrollen” när det behövdes. En chef som behandlade 

sina medarbetare olika angavs också vara otillfredsställande liksom bristen på 

feedback. Faktorer som angavs skapa otillfredsställelse relaterat till arbetsgruppen var 

avundsjuka, gruppbildningar, bristande samarbete samt att arbeta med ovana vikarier. 

 

Vår slutsats utifrån uppsatsens resultat är att det är viktigt att undersköterskorna ges 

tid och möjlighet för att skapa och upprätthålla goda mellanmänskliga relationer med 

de boende. Goda relationer skapar förutsättningar till att få bekräftelse och feedback, 

vilket ger arbetstillfredsställelse, meningsfullhet och motivation. Vi argumenterar för 

att en höjd lönenivå skulle förbygga missnöje/otillfredsställelse i arbetet. Att ge 

vikarier adekvat utbildning kan öka hanterbarheten i arbetet för undersköterskorna. 

Tydlig information från chef skapade förutsättningar för begripligt i arbetet för 

undersköterskorna. Begriplighet är en god förutsättning för upplevd hanterbarhet 
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menar vi att tydlig information från chef kan för ger en god grund för faktorer som ger 

arbetstillfredsställelse. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet synliggjorde fler faktorer som gav tillfredsställelse än faktorer som skapade 

otillfredsställelse i arbetet. Detta kan förstås genom att informanterna i vår studie 

generellt upplevde sig tillfredsställda med sitt arbete. Vi kommer problematisera vår 

studies resultat gällande mellanmänskliga relationer, tidsbrist samt ett gott ledarskap.  

 

Goda mellanmänskliga relationer framkom vara en viktig faktor i informanternas 

berättelser. Vi tänker oss att en god relation kan definieras på olika sätt. En del personer 

kanske definierar en god relation som ytlig bekantskap medan andra definierar det som 

nära kamratskap, vilket kan göra det problematiskt. Vi menar att även om 

förutsättningar i form att tid ges i syfte att skapa goda relationer, behöver inte detta 

förverkligas.  

 

Undersköterskorna upplevde brist på tid för att utföra arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt under vissa arbetspass. Främst under kvällar och helger, till följd 

av en lägre personaltäthet. En lösning skulle vara att fördela personal efter de boendes 

behov. Detta skulle troligtvis innebära att personalen skulle behöva arbeta flera kortare 

pass under ett dygn samt oftare arbeta under obekväma arbetstider. Vi ställer oss 

frågande till om denna lösning skulle förbättra undersköterskornas arbetsförhållanden. 

Städning och tvätt angavs vara oönskade arbetsuppgifter. Om dessa arbetsuppgifter 

skulle lyftas bort från undersköterskornas ansvar och tiden istället skulle läggas på 

direkt omsorgsarbete och social samvaro skulle det kunna ge ökad tillfredställelse i 

arbetet. Vi ställer oss frågande till om detta skulle vara en realistisk lösning då det 

skulle medföra ett ökat behov av resurser.  

 

Vi förväntade oss att studien skulle visa att chefen skulle ha en stor betydelse för 

undersköterskornas arbetstillfredsställelse, vilket resultatet inte visade. Det visade sig 

att chefens sätt att vara inte gav tillfredsställelse i sig. Ett bristande chef- och ledarskap 

skapade missnöje/otillfredsställelse och ett gott ledarskap förebyggde miss-

nöje/otillfredsställelse. Ett gott ledarskap visade sig vara ett komplext fenomen då 

informanterna angav olika önskemål på hur en god chef skulle vara. Vi argumenterar 



 

47 

 

för att det är svårt att som chef tillgodose en hel arbetsgrupps önskemål, då en chef 

kan ha 30 anställda. Vi menar dock att chefen har en indirekt betydelse för 

undersköterskornas arbetstillfredsställelse. En chef har ansvar för personalens 

arbetsmiljö/arbetsförhållanden och vi menar därför att en chef bör skapa 

förutsättningar för faktorer som ger arbetstillfredsställelse. Chefen kan exempelvis 

skapa förutsättningar för tid med de boende, vilket studien visar gav arbets-

tillfredsställelse. 

 

Vår studie bekräftar i stort sett tidigare forskning om arbetstillfredsställelse i 

äldreomsorgen. Vår studie synliggör dock inte faktorer relaterade till annat än arbetet, 

som exempelvis personliga egenskaper eller faktorer relaterade till hemförhållanden. 

Dessa faktorer valdes bort av etiska skäl (se avsnitt 4.6), men även för att vi ansåg att 

dessa faktorer var av mindre betydelse för vår studie. Personliga egenskaper och 

faktorer relaterade till hemförhållanden påverkar inte arbetsförhållanden, även om vi 

förstår att det kan påverka arbetstillfredsställelsen. Om vår studie hade belyst faktorer 

som relaterades till personliga egenskaper eller hemförhållanden, skulle troligtvis 

resultatet blivit annorlunda.  

 

Herzbergs tvåfaktorsteori och Antonovskys KASAM-teori är båda teorier som belyst 

faktorer på individnivå. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi använt oss av 

teorier som belyst faktorer på grupp- eller samhällsnivå. Vi argumenterar för att 

teorierna lyfte vårt resultat. Herzbergs tvåfaktorsteori belyste faktorer som skapade 

tillfredsställelse (motivationsfaktorer) respektive otillfredsställelse (hygienfaktorer).  

Teorin synliggjorde vår studies viktigaste resultat. Goda mellanmänskliga relationer 

visade sig vara en hygienfaktor som i sig inte ger arbetstillfredsställelse, utan före-

bygger otillfredsställelse. Dock visade det sig att goda mellanmänskliga relationer gav 

förutsättningar för andra betydande faktorer (motivationsfaktorer) för tillfredsställelse 

i arbetet. Dessa faktorer var bland annat erkännande och bekräftelse. I ljuset av teorin 

framkom att det är viktigt att både förbygga otillfredsställelse samt främja 

tillfredsställelse för att uppnå tillfredsställande arbetsförhållanden. 

 

Under analysen av vårt empiriska material fann vi att KASAMs komponenter 

begriplighet och hanterbarhet kunde kopplas samman med tvåfaktorsteorins 

hygienfaktorer. Det visade sig att faktorer som gav begriplighet och/eller hanterbarhet 
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förebyggde missnöje/otillfredsställelse men gav i sig inte arbetstillfredsställelse, i 

likhet med tvåfaktorsteorins hygienfaktorer. KASAMs komponent meningsfullhet är 

en motivationskomponent enligt Antonovsky. Det visade sig även att komponenten 

meningsfullhet liknade tvåfaktorsteorins motivationsfaktorer, vilka ger 

arbetstillfredsställelse. Att uppleva hygienfaktorer som goda, kunde liknas med hög 

begriplighet och eller hög hanterbarhet. Att uppleva motivationsfaktorer som goda, 

kunde liknas med hög meningsfullhet. 

 

Hanson (2010) har applicerat KASAM-teorin på arbetslivet då han menar att ledare 

och anställda tillsammans kan medverka för en upplevd känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. KASAM-teorin har hjälpt oss att belysa på vilket sätt tillfredsställelse 

respektive otillfredsställelse i arbetet kan kopplas till begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, vilket har betydelse för känslan av sammanhang. En känsla av 

sammanhang kan skapa förutsättningar för att anställda ska må och fungera bra, vilket 

ökar förutsättningarna för tillfredsställande arbetsförhållanden.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Då vårt syfte handlade om undersköterskors upplevelser valde vi att genomföra 

individuella intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi ställer oss frågan 

om metoden var den mest lämpade. Kanske hade en enkätundersökning där 

informanterna hade getts möjlighet att rangordna faktorer i förhållande till varandra 

gett oss ett annat resultat. I vår studie var det svårt att rangordna faktorer som 

informanterna relaterade som tillfredställelse respektive otillfredsställelse i arbetet, 

vilket vi inte reflekterade över innan intervjuerna genomförandes. Det skulle vara 

intressant att genomföra en enkätundersökning där informanterna får gradera samtliga 

faktorer som framkommit som tillfredsställande respektive otillfredsställande. Det för 

att rangordna faktorernas betydelse i förhållande till varandra. En enkätundersökning 

skulle även möjliggöra ett större urval än en intervjustudie. Detta skulle kunna vara ett 

förslag för fortsatt forskning. 

 

Urvalet av intervjupersoner skedde av enhetschefer, vilket vi är medvetna om kan ha 

påverkat resultatet. Enhetscheferna kan ha riktat erbjudandet om att vara med i studien, 

till exempel genom att välja ut informanter som denne upplevde som mycket 

tillfredsställda i arbetet. Vi önskade intervjua talföra personer och ansåg det därför 
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rimligt att låta chefen hjälpa oss med urvalet. Att vi valde informanter som arbetade 

på olika boenden argumenterar vi stärker studiens trovärdighet. Att informanterna 

hade olika arbetsplatser innebär att deras arbetsförhållanden skiljer sig åt, vilket ger 

förutsättningar för en större variation i berättelserna.  

 

Vi ställer oss frågade till hur intervjusituationen påverkat informanternas berättelser. 

Vi upplevde att några informanter i vår studie var stressade under intervjusituationen. 

Intervjuerna genomfördes under arbetstid på informanternas arbetsplats vilket kan ha 

lett till att informanterna känt sig stressade eftersom de lämnade arbetssysslorna. Att 

uppsatsen handlade om arbetstillfredsställelse tror vi gjorde informanterna motiverade 

att delta i studien, likaså att intervjuerna genomfördes på arbetstid. Att vi var två 

intervjuare och en intervjuperson kan ha fått informanten att uppleva en 

maktasymmetri då denne var ensam. Vi är även medvetna om att frågor vi ställde om 

chefen kan vara känsliga att besvara, till följd av en rädsla att chefen skulle kunna 

koppla ihop uppgifter med informanterna i vår uppsats.  

 

6.4 Avslutande ord 

För att ge goda förutsättningar till att undersköterskor ska trivas på arbetet bör faktorer 

som ger tillfredställelse främjas och faktorer som skapar otillfredsställelse förbättras. 

Enligt studiens resultat skulle det exempelvis innebära att ges mer tid för direkt 

omsorgsarbete och social samvaro, få tydlig information från chef, höja kompetensen 

på vikarier och höja lönen. Detta argumenterar vi kan ge goda förutsättningar för att 

behålla befintlig personal samt attrahera nya medarbetare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Arbetsförhållanden: 

 Kan du berätta om ditt arbete? 

 Är du nöjd med ditt yrkesval? 

 Har du varierande arbetsuppgifter? 

 Hur trivs du med arbetsuppgifterna? 

 Vilka arbetsuppgifter trivs du bättre med? 

 Vilka arbetsuppgifter trivs du sämre med? 

 Hur är arbetsbelastningen? 

 Hur är arbetstakten? 

 Upplever du att har tid att utföra dina arbetsuppgifter på ett tillfredställande 

sätt? 

 Hur ser du på dina möjligheter att påverka arbetets utformning? 

 Är ditt arbete stimulerande? 

 Tycker det finns resurser/medel för att uppfylla målen?  

 Tycker du din lön motsvarar dina prestationer? 

De boende: 

 Anser du att de boende har inverkan på din trivsel?  

 Upplever du att du har möjligheter att hantera krav som ställs på dig från de 

boende? 

 Tycker du att tillräcklig tid av arbetstiden går till faktisk tid med de boende? 

Arbetsgruppen: 

 Anser du att arbetsgruppen har inverkan på din trivsel? 

 Vad i arbetsgruppen inverkar positivt på trivseln? 

 Vad i arbetsgruppen inverkar negativt på trivseln? 

 Hur tycker du det är att jobba med vikarier? 

Chef- och ledarskap: 

 Upplever du att du har möjligheter att hantera krav som ställs på dig från 

ledningen? 

 Anser du att din chef har inverkan på din trivsel? 

 Vad tror du dina kollegor tycker om ledningen? 

 Hur tycker du att information till och från chefen fungerar? 
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 Får du tillräckligt med stöd och handledning i arbetet från ledningen/chefen? 

Avslutande frågor: 

Kan du beskriva en situation på arbetet där du verkligen trivdes? 

Kan du beskriva en situation på arbetet då du inte trivdes? 

Är det något du vill tillägga? 

Uppföljningsfrågor: 

 Inverkar det på trivseln/arbetstillfredsställelsen?  

 Berätta mer. 

 I vilka situationer? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur upplever du det? 
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Bilaga 2 

Är du undersköterska och vill delta i vår studie om 

 

arbetstillfredsställelse? 

 
Vi är två tjejer som studerar på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi arbetar nu 

med vårt examensarbete och önskar genomföra intervjuer med undersköterskor i 

äldreomsorgen. 

 

Vi tycker personalfrågor är ett intressant och viktigt ämne. Vi har förstått att det är hög 

personalomsättning och problem med att rekrytera omsorgspersonal i äldreomsorgen. Det 

faktumet, i kombination med en ökande andel äldre innebär en stor utmaning för samhället. 

Därför vi vill belysa undersköterskornas upplevelse av arbetet och faktorer som upplevs 

tillfredställande respektive otillfredsställande. Peter Öberg, docent i sociologi och lektor i 

socialt arbete, kommer handleda oss under arbetets gång. Vår förhoppning är att studiens 

resultat ska ge indikationer på var resurser kan läggas för att öka arbetstillfredsställelse hos 

personalen. 

 

Deltagandet i intervjuerna kommer att ske på din arbetsplats under arbetstid och beräknas ta 

cirka 30 minuter. Deltagandet i studien kommer behandlas anonymt, vilket innebär att varken 

kommun, arbetsplats eller namn kommer att framgå i vårt examensarbete. De personer som 

låter sig intervjuas i studien kan om de önskar, avbryta sitt deltagande när de vill. 

Intervjumaterialet kommer endast nyttjas till vårt examensarbete. För att underlätta 

analysarbetet och för att kunna återge korrekta beskrivningar av intervjupersonernas 

berättelser kommer intervjuerna att spelas in (ljudupptagning). När examenarbetet färdigställts 

kommer det publiceras på internet.  

 

Vi hoppas att du tycker att studien verkar intressant och att du kan tänka dig att bidra med dina 

erfarenheter.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma och Lotta   

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Emma Lind 07X-XXXXXXX Lise-Lotte Palm 07X-XXXXXXX 

xxxxxxxx@student.hig.se  xxxxxxxx@student.hig.se 


