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Abstract 
Denna empiriska undersökning är utförd för att finna svar på hur den teoretiska kunskapen 

påverkar det praktiska arbetet för undersköterskor anställda på ett specifikt korttidsboende. 

Målet var också att närmare undersöka undersköterskornas arbetstillfredsställelse och deras 

motivation för arbetet. Som metod användes halvstrukturerade intervjuer och 7 kvinnor deltog 

i studien. För att underbygga arbetet presenteras ett antal teorier inom ämnena och även en del 

tidigare forskning. Av resultaten framgick det att den teoretiska kunskapen har en viss 

betydelse för det praktiska utförandet av arbetet. Till störst del för att de anställda ska kunna 

ge vårdtagarna den bästa tänkbara omsorgen, men även för att genom att ta del av ny 

information från utvecklingen inom vården kunna underlätta sitt eget arbete. Enligt studiens 

utfall har dock de anställdas engagemang för sitt arbete och sina arbetsuppgifter mer betydelse 

för det praktiska arbetet än de teoretiska kunskaperna. Motivationen och tillfredsställelsen 

med arbetet visade sig påverkas av flera faktorer. Störst inverkan hade den goda 

sammanhållningen kollegor emellan, att de såg resultat av sitt arbete och att de kände att de 

fick uppskattning för sin arbetsinsats. 

 

Nyckelord: äldreomsorgen; teoretisk kunskap; motivation; arbetstillfredsställelse  
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Tack 
Författarna skulle vilja tacka chefen för korttidsboendet som gjorde det möjligt att genomföra 

studien och personalen som ställde upp på intervjuerna. Dessutom riktas ett tack till 

handledaren Clemens Weikert på institutionen för psykologi. Tack också till doktorand Jonas 

Lundsten på institutionen för psykologi för tips om undersökningsområde, samt att han satte 

författarna i kontakt med korttidsboendet.  
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Inledning 
Sedan mitten av 1900-talet har medellivslängden för kvinnor i Sverige ökat från 72 till 83 år 

och för män från 69 till 78 år. Denna ökning kommer troligen att fortsätta de närmaste 40 

åren. Sjukvårdsrådgivningen (2006) skriver: ”Sverige har fortfarande störst antal 

ålderspensionärer i världen. Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren 

och antalet över 95 har trefaldigats. Antalet 100-åringar uppgick år 2004 till 1278 personer. 

Denna siffra ska jämföras med 105 personer år 1968.” I Sverige finns idag alltså en stor 

mängd äldre människor och många av dessa behöver vård och omsorg. Tyvärr upplevs det 

som om den svenska äldreomsorgens utveckling inte har hängt med i takt med att behovet har 

ökat. Bristen på arbetskraft och nedskärningar inom äldreomsorgen gör att de äldre blir 

drabbade. Det har skrivits mycket i media om vanvården på äldreboenden runt om i Sverige. I 

september 2005 till exempel rapporterade Sveriges Radio om hur nio anställda på ett 

äldreboende misstänks ha gjort sig skyldiga till vanvård (Sveriges Radio, 2005). Ett annat 

exempel ur Dagens nyheter från februari 2003 (Dagens Nyheter, 2003) då de skrev om en 

dement åldring som dog efter vanvård. Och från Sydsvenskan (Sydsvenskan, 2005) finns 

exempel från november 2005 om hur äldreomsorgen i Emmaboda fått kritik för hur de 

behandlat en äldre kvinna som ramlat ur sin säng och blev liggande i fyra dagar innan hon 

hittades av en sköterska. Men alla dessa nedskärningar drabbar inte bara vårdtagarna utan 

även personalen. Obekväma arbetstider och otillräckliga löner kan tyvärr bidra till sämre 

arbetstillfredsställelse och motivation för arbetet. Att göra en studie inom äldreomsorgen 

känns aktuellt då det verkar finnas flera brister inom denna del av vården. Sveriges befolkning 

tenderar att bli allt äldre, därför är det en viktig fråga som inte kommer att försvinna. Trots det 

stora antal människor som arbetar som undersköterskor och vård- och sjukvårdsbiträden är 

dokumentationen om dem och deras arbete liten.  

 

Bakgrund 

 

Arbetstillfredsställelse 

Eftersom att man spenderar så mycket tid på sitt arbete är det av stor betydelse hur man trivs 

med det arbete man utför och om man känner sig nöjd med sin arbetssituation. Trots detta var 

det först under mitten på 1920-talet som psykologer och chefer började intressera sig för hur 

de anställda trivdes på arbetet. Innan dess hade det bara antagits att så länge de anställda fick 

utbetalt sin lön var de nöjda. I de få undersökningar som gjordes om de anställdas 
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tillfredsställelse på arbetet var det chefen som svarade på frågorna istället för de anställda, 

vilket inte kan ha varit särskilt givande (Houser, 1927 i Conte & Landy, 2004). Under åren 

mellan 1935 och 1955 blomstrade forskningen om arbetstillfredsställelse då folket inom 

industrin hade förstått att nöjda anställda kunde motverka strejker och dålig produktion. Till 

stor del handlade undersökningarna om att fråga de anställda om deras viktigaste behov och 

till vilken grad de upplevde att dessa möttes på arbetet. Man trodde alltså att om de viktigaste 

behoven uppfylldes på arbetet skulle de anställda till följd av detta vara nöjda med sitt arbete 

(Conte & Landy, 2004).  

 

Vad är då arbetstillfredsställelse? Locke (1976 i Arnold et al., 1998) definierade 

arbetstillfredsställelse som ett ”njutbart eller positivt känslomässigt tillstånd som resulterar av 

uppskattningen för ens arbete eller arbetsupplevelser” (Locke, 1976, s 204 i Arnold et al., 

1998, författarnas översättning). Konceptet innehåller ett flertal aspekter såsom inställningar 

till lönen, arbetsvillkor, karriärmöjligheter, kollegor och chefer och även aspekten av det 

egentliga arbetet. Om man är tillfreds med sitt arbete är man många gånger också tillfreds 

med sitt liv i allmänhet (dock inte alltid). Det kan tyckas ganska självklart att arbetet påverkar 

ens liv utanför arbetet, precis som ens liv utanför arbetet på samma sätt påverkar arbetet. 

Enligt Arnold et al. (1998) är detta skälet till att psykologer och andra professionella som 

intresserar sig för människors välbefinnande är engagerade i att arbetstillfredsställelse upplevs 

i största möjliga mån. 

 

Judge och Hulin (1993 i Arnold et al., 1998), med flera, har föreslagit att det finns tre 

infallsvinklar att tillgå om man vill undersöka arbetstillfredsställelse. I den första, the 

dispositional approach, antar man att en persons inställningar till arbete, såsom 

tillfredsställelse med arbetet, är något som kommer av personens positiva eller negativa 

upplevelser av arbete, eller så kommer de från personens genetiska arv (Griffin & Bateman, 

1986 i Arnold et al., 1998). Den andra infallsvinkeln är the social information processing 

modellen som föreslår att arbetstillfredsställelse och andra inställningar till arbetsplatsen 

utvecklas och konstrueras av upplevelser och information från andra människor på arbetet 

(Pfeffer & Salancik, 1978, O’Reilly & Caldwell, 1985 i Arnold et al., 1998). Man kan alltså 

säga att en persons inställning till sitt arbete delvis beror på hur dess kollegor tolkar och 

värderar sitt arbete. Den tredje infallsvinkeln är the information processing modellen som 

baseras på den ständigt växande kognitiva informationen personen har om sin arbetsplats och 

sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980). Denna kan tyckas vara den mest självklara då den 
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antyder att en persons tillfredsställelse med sitt arbete är direkt påverkad av arbetets 

egenskaper. Och även till vilken utsträckning dessa egenskaper tillgodoser vad personen själv 

vill ha ut av sitt arbete. 

 

Mätning av arbetstillfredsställelse 

Det finns flera olika sätt att undersöka arbetstillfredsställelse på, men frågeformulär är en av 

de vanligaste metoderna. Dels för att det är lätt att distribuera och dels för att det är mindre 

tidskrävande än till exempel intervjuer. Ett av de frågeformulär som har används i väldigt stor 

utsträckning är Job Descriptive Index (JDI) (Smith et al., 1969 i Conte & Landy, 2004). Den 

inriktar sig på fem olika delar av arbetet; själva arbetet, övervakning, människor, lön och 

befordring. Den inkluderar också en separat mätning av generell arbetstillfredsställelse, Job In 

General (Baltzar et al., 1990 i Conte & Landy, 2004). Man kan svara med Ja, Nej eller ? för 

obestämdhet. En nackdel med JDI är att själva frågeformuläret kan ta lång tid att genomföra, 

det har 72 frågor, och att det inte tar någon större hänsyn till sådant som rör till exempel 

kreativitet, variation och självständighet. En annan nackdel är att om man svarar med 

obestämdhet (?) räknas detta som mer negativt än positivt istället för neutralt. 

 

Ett annat välkänt frågeformulär är Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss, 

Dawis, England & Lofguist, 1967 i Conte & Landy, 2004). MSQ utvärderar mer förfinade 

aspekter av arbetet, såsom; prestation och tillvaratagandet av personens förmåga. Genom 

MSQ kan man även räkna ut resultatet för extern (extrinsic) tillfredsställelse, sånt som inte är 

direkt relaterat till arbetsuppgifterna exempelvis lön eller förmåner och intern (intrinsic) 

tillfredsställelse, det som är centralt för arbetet till exempel ansvar. Det finns ungefär lika 

mycket forskningsdata att finna om både JDI och MSQ så de bör båda vara likvärdigt 

användbara för att undersöka arbetstillfredsställelse. 

 

Tidigare studier  

Då undersökningar av arbetstillfredsställelse har gjorts har man tittat på en del olika aspekter 

av arbetets egentliga uppbyggnad. Dessa är ofta baserade på Hackman och Oldham (1980) 

kärnbegrepp; variation av färdigheter (skill variety), uppgiftens identitet (task identity), 

uppgiftens betydelse (task significance), arbetsfrihet (autonomy) och feedback. Deras egna 

definitioner av dessa begrepp är som följer: 

 

• Variation av färdigheter: i vilken utsträckning kräver uppgiften olika färdigheter 
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• Uppgiftens identitet: i vilken utsträckning kan den anställde utföra en komplett del av 

arbetet, i motsats mot bara en liten del av arbetet 

• Uppgiftens betydelse: i vilken utsträckning upplevs arbetet som om det påverkar andras 

liv 

• Arbetsfrihet: i vilken utsträckning har den anställde frihet inom arbetet till att bestämma 

hur det ska utföras 

• Feedback: i vilken utsträckning ges det korrekt och utförlig information om hur effektivt 

den anställde utför sitt arbete 

 

Judge och Hulin (1993 i Arnold et al., 1998) som nämndes tidigare genomförde en studie för 

att undersöka hur en individs affektiva disposition, alltså en persons tendens att känna sig 

positivt eller negativt inställd till livet, subjektiva välbefinnande, arbetstillfredsställelse och 

arbetets karakteristika hängde ihop. De samlade in data från 255 personer inom medicinska 

kliniker och för 160 stycken av dessa fick de även åsikter från någon som kände personen 

väldigt väl. Det visade sig att den affektiva dispositionen hade stor betydelse för personens 

subjektiva välbefinnande. Det subjektiva välbefinnandet hade sedan stor effekt på 

arbetstillfredsställelsen som i sin tur hade nästan lika stor effekt på det subjektiva 

välbefinnandet. Som man kunde ana påverkade också arbetets karakteristika 

arbetstillfredsställelsen, men knappt mer än det subjektiva välbefinnandet. Judge och Hulins 

konklusion blev att arbetets natur har betydelse för tillfredsställelsen med arbetet och det gör 

även indirekt en persons affektiva disposition. De menade också på att arbetstillfredsställelsen 

har en effekt på ens allmänna välbefinnande och att arbetet, psykologiskt, påverkar andra 

delar av en persons liv. 

 

Arbetsmotivation 

Det finns ett flertal teorier kring motivation. Vad man kan enas om är att vad som motiverar 

människor skiljer sig åt. Exempel på motivationsteorier är Maslows behovstrappa. Andra 

teorier kring motivation berör hur vår vilja att prestera styrs av att vi jämför oss med andra. 

Dessutom finns det teorier som rör hur motivationen uppkommer i specifika situationer, som 

Vrooms processteori där han förklarar hur människor väljer vilken väg de ska ta då de har 

flera alternativ på handlingar; man frågar sig ”vad vinner jag på detta?” till exempel. The 

Goal-setting theory av Locke är en annan motivationsteori som bland annat föreslår att genom 

att sätta upp klara mål förbättras de anställdas arbetsutförande (Arnold et al., 1998).  
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Då människor ägnar cirka fyrtio, femtio år av sina liv åt sin karriär är det viktigt att arbetet är 

motiverande och tillfredsställande. Motiverad personal är också viktigt för arbetsplatsen, 

personalen behöver vara motiverad för att kunna göra ett bra arbete. De anställdas insatser och 

prestationer är beteenden som följer av motivationen för arbetet. Det är bland annat de 

anställdas arbetstillfredsställelse som ökar deras arbetsmotivation. 

 

Den tidigaste teorin kring arbetsmotivation av Taylor (1911 i Passer & Smith 2001) menade 

att anställda är nästan enbart motiverade av pengar. Många har forskat på huruvida lönen 

påverkar motivationen. På många företag används så kallade bonussystem för att ytterligare 

motivera personalen. Men forskning har visat att lönen inte väger speciellt tungt när det gäller 

motivationen för arbetet, istället sätts andra faktorer före, såsom trygghet och trivsel samt 

behovet att känna sig behövd. Baumeister och Leary (1995 i Arnold et al., 1998) har genom 

studier konstaterat att behovet att tillhöra en grupp är starkt för människan. Människor tycker 

att det är viktigt med sociala relationer. De relationer man har med andra personer påverkar 

hur man tänker och hur man tolkar de situationer man ställs inför. 

 

Maslows behovstrappa (se figur 1) visar hur människan alltid strävar uppåt; när ett behov är 

tillfredsställt så blir nästa steg i hierarkin det som man vill uppfylla. Maslows motivationsteori 

innefattar olika nivåer av behov, såsom trygghets- och självförverkligande behov. Dessa 

behov måste individen uppfylla för att känna motivation. Behov på de lägre nivåerna måste 

vara uppnådda för att behov på högre nivå ska kunna uppnås (Arnold et al., 1998).  

 
| Självförverkligande | 

------------------------- 

|      Uppskattning       | 

----------------------------- 

|      Social gemenskap       | 

--------------------------------- 

|            Trygghet             | 

------------------------------------- 

|            Fysiska behov            | 

--------------------------------------- 

 

figur 1. Maslows behovstrappa 
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Om de fysiska behoven är tillfredsställda så strävar man sedan efter trygghet och fortsätter 

efterhand att klättra uppåt i trappan. Det sista steget, självförverkligande, blir dock aldrig helt 

och hållet tillfredsställt.  

 

Vrooms teori (1964 i Arnold et al., 1998) fokuserar på i vilken grad människan anser det vara 

meningsfullt att utöva en handling. De förväntningar människan har på att agerandet ska ge ett 

visst resultat påverkar dennes handlingar. Hur viktigt man tycker det är att nå målen och den 

förväntning man har på belöningen påverkar motivationen. Alltså krävs det enligt Vroom att 

personalen ser målen som viktiga för sig själva och att belöningen som följer är 

tillfredsställande för att motiveras i arbetet. 

 

Enligt goal-setting teorin är det viktigt för människan med tydliga mål. Attityden gentemot 

målet och hur målet ser ut influeras av motivet bakom målet och på vilket sätt målet satts upp. 

I sin tur påverkas ens beteende av hur målet ser ut och av attityden till målet, detta leder till 

handling som ligger inom ramarna för ens förmåga. Studier av Locke och Lathan (1990 i 

Arnold et al., 1998 & Mento et al., 1987 i Arnold et al., 1998) av betydelsen av målsättning 

har visat: 

• Högre mål leder till bättre utförande än lägre mål. Det följer goal-setting teorin, att 

människan styr sitt beteende utifrån att uppnå mål, så att högre mål producerar mer 

effektivt beteende än lägre mål 

• Specifika mål leder till bättre utförande än generella ”gör ditt bästa”-mål 

• Feedback är viktigt och har visat sig vara motiverande 

• De fördelaktiga effekterna av att sätta upp mål beror delvis på personen målåtagande, 

det vill säga dennes beslutsamhet för att försöka nå målen och dennes ovilja att ge upp 

eller minska målen.  

 

Ytterligare en teori som behandlar motivation är självbestämmandeteorin. 

Självbestämmandeteorin fokuserar på i vilken grad människans beteende är styrt av vilja eller 

självbestämmande. Här skiljer man mellan inre och yttre motivation. Den inre motivationen 

får människor att agera då de får en spontan tillfredsställelse av aktiviteten i sig och den yttre 

motivationen består av att någon till exempel säger något berömmande till personen, det krävs 

alltså en yttre faktor för att skapa tillfredsställelse (Deci & Ryan, 1985). 
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Herzberg (1967) föreslog att det finns en grundläggande skillnad emellan hygien faktorer och 

motiverande faktorer. Externa faktorerna, hygien faktorer, som inte är direkt relaterade till 

själva arbetsuppgifterna inkluderar bland annat lön, anställningsomständigheter och 

arbetsmiljö. Däremot är de motiverande faktorerna mer inriktade på själva arbetsuppgifterna 

och kan till exempel gälla erkännande för sin arbetsinsats, vilken användning man har av sina 

kunskaper/skickligheter och hur utmanande uppgifterna är. Herzberg menade att de externa 

faktorerna inte kunde ge tillfredsställelse, men att de kunde skapa missnöje om de inte 

existerade. Å andra sidan kunde de motiverande faktorerna skapa tillfredsställelse, men om de 

saknades behövde inte missnöje uppvisas, dock en brist på tillfredsställelse. 

 

Som Arnold et al. (1998) nämner så ser en del psykologer på motivation som en produkt av 

inneboende mänskliga behov. Andra ser det som att man ska besvara frågan ”hur kan jag 

maximera mina fördelar?”. Den spridda uppfattningen om hur man bäst kan toppa 

motivationen verkar vara att sätta upp mål för handlingar. Om målen är uppställda tydligt, inte 

är för lätta och följs upp av feedback så förbättras arbetsprestationen.  

 

Äldre i Sverige 

Socialstyrelsen kom hösten 2005 ut med en rapport där de beskrev allvarliga brister i 

äldrevården i Sverige. De äldre och funktionshindrade får inte den vård de har rätt till. I 

rapporten beskrivs det hur somliga kommuner har minskat sitt utbud av vård och omsorg för 

äldre medan andra kommuner har expanderat sin äldreomsorg. Kommunernas samlade 

kostnader för vård och omsorg av äldre uppgick år 2004 till 79.6 miljarder, vilket är en 

minskning med 1.5 miljarder sedan år 2000 (Socialstyrelsen, 2005). Rapporten beskriver en 

förskjutning från omsorg till vård, vilket innebär att kommunerna tillgodoser de äldres 

praktiska och medicinska behov men inte de psykiska och sociala. Socialstyrelsen skriver att 

mycket talar för att det går att förbättra resursanvändningen i vården och omsorgen. Det finns 

stora lokala skillnader i vilken vård och omsorg som kommunerna ger, för och av vem, hur 

och till vilken kostnad. Man menar att för att resurserna ska kunna användas effektivt är det 

viktigt att det finns ”ändamålsenlig vårdstruktur, goda arbetsmetoder, samverkan, 

förebyggande insatser och ett utvecklat anhörigstöd”. 
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Arbete inom äldreomsorgen 

Under 1980-talet tillämpades en ny policy för arbetet inom äldreomsorgen (Ellström, 2003). 

Då blev arbetsuppgifterna mer inriktade på rehabilitering- vårdbiträdena skulle ge vårdtagarna 

hjälp till självhjälp. Att arbeta inom äldreomsorgen handlar om att hantera människors olika 

behov: praktiska, kroppsliga och emotionella. Det är exempelvis ekonomiska förhållanden, 

nedskärningar och det faktum att det finns tre gånger så många 80-åringar nu än på 1960-talet 

som har gjort att arbetsbördan inom äldreomsorgen ökat.  

 

Fahlström (1999) har i sin studie av vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen 

funnit att den personliga relationen som uppstår mellan personal och vårdtagare blir till en 

paradox, då det både är en ”språngbräda” och en ”fallgrop” i arbetet. Språngbräda då det gör 

arbetet mer meningsfullt, men en fallgrop då den kan leda till stress och ohälsa då man till 

exempel känner att man inte räcker till.  

 

Som Ellström (2003) skriver i sin studie av hemtjänsten är omsorgsarbetet ett komplext arbete 

som innefattar många bedömningar och mer eller mindre viktiga beslut som ska tas. 

Utvecklingen under 1990-talet då krav på ett mer effektivt resursutnyttjande blev viktigt i 

kombination med att tillgodose vårdtagarnas behov av god omvårdnad och service, har 

inneburit en ökad komplexitet i arbetet. Detta har då lett vidare till krav på ny eller förändrad 

kompetens hos personalen. Exempelvis menar Lymbery (2005) att de flesta som arbetar inom 

äldrevården alldeles säkert kommer att möta vårdtagare med signifikanta nivåer av kognitiv 

försvagning. På grund av detta ligger ett av de största rent praktiska problemen i att ha 

kunskap om och förståelse för olika former av demens.             

 

Tidigare forskning om lärande i arbetslivet har påvisat att man kan skilja mellan två typer av 

lärande (Ellström, 2003). Den ena är då man lär sig arbetet genom att lära sig bemästra vissa 

uppgifter, metoder, problem eller arbetssätt. Man lär sig ”det rätta sättet”, såsom arbetet 

”alltid” genomförts av tradition. Det andra sättet är ett mer kritiskt reflekterande 

förhållningssätt till sitt arbete. Genom detta ifrågasätter man de rådande arbetsmönster som 

existerar och utvecklar nya sätt att hantera uppgifter. Vad som enligt Senge (1990) är viktigt 

för att skapa en organisationskultur som underlättar och stimulerar kunskapsutveckling, 

lärande och förändring är att organisationen är öppen för kritik. 

 



 13

I verksamheter med hög komplexitet, som till exempelvis inom omsorgsverksamheten, ställs 

höga krav på att det finns goda förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet, men även på 

att personalen är intresserad och motiverad. I arbeten som av den form som inom vården 

formuleras oftast inte det som ska göras i ord. Nya medarbetare får insyn i arbetet genom att 

de deltar i arbetsprocessen tillsammans med äldre medarbetare och på så sätt lär de sig hur 

arbetet ska utföras (Ellström, 2003). 

 

Vid satsningar på att utbilda personal är det vanligt att man presenterar teoretiska begrepp och 

resonemang som ska ligga till grund för och tillämpas i det praktiska arbetet. Teoretisk 

kunskap som förmedlas genom olika typer av undervisning ses som en viktig källa för 

individens lärande. En viktig fråga blir då i vilken utsträckning individen kan utnyttja 

teoretisk kunskap i det praktiska arbetet. Forskning har visat på svårigheter med just detta. 

Ellström (2003) skriver att ett stort problem när det gäller fort- och vidareutbildningsinsatser i 

arbetslivet är att den teoretiska kunskapen i många fall inte utgör ett tillräckligt stöd för att 

tillämpas i praktiken. Senare års forskning visar på en rad skillnader mellan lärande i formell 

utbildning och lärande i det praktiska livet. Det som tas upp vid utbildning kan vara relevant 

för arbetet men får ändå inte genomslag i praktiken. Det har visat sig att det som lärs in på 

formella utbildningar endast i begränsad utsträckning kan överföras och tillämpas i praktiken. 

En förklaring är att det vid utbildningen saknas det möjlighet för individen att förankra den 

teoretiska kunskapen i ett praktiskt sammanhang. Ellström (2003) skriver om en studie av 

Demartini och Whitbeck (1987) då de studerade socialarbetare och hur dessa värderade 

användbarheten av olika lärokällor i sitt utförande av arbetet. Det konstaterades att 

skolutbildning, fortbildning och böcker skattades lågt. Denna kunskap uppgavs dock vara 

viktig då det gällde att skaffa sig en ”begreppsapparat” inom arbetsområdet.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka ett antal anställda inom äldreomsorgen i avsikt att 

se på hur deras teoretiska kunskap har inflytande över deras utförande av arbetet. Utöver detta 

ska även de anställdas motivation och tillfredsställelse med arbetet studeras.  

 

Frågeställning 

Hur påverkar den teoretiska kunskapen den anställdas praktiska utförande av arbetet? Samt 

hur ser de anställdas motivation och tillfredsställelse med arbetet ut?  
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Avgränsningar  

Studien är inriktad på ett korttidsboende och är inte en jämförande studie. Undersökningen är 

utförd på ett specifikt korttidsboende (ett boende där vårdtagaren bor under en begränsad tids 

rehabilitering för att sedan kunna återvända till sitt hem eller flytta vidare till ett annat 

äldreboende) och alla intervjupersoner är kvinnor och undersköterskor.    

    

Metod 
För denna studie valdes en kvalitativ metod då det ansågs vara det lämpligaste för att komma 

åt ett djupare perspektiv. Avsikten var att undersöka intervjupersonernas subjektiva 

uppfattning av sitt arbete. För att komma åt detta valdes en halvstrukturerad intervju som 

arbetssätt då denna ger möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor och att be 

intervjupersonen att utveckla sitt svar vid behov.  

 

Undersökningsgrupp 

Deltagarna i studien bestod av sju undersköterskor på ett korttidsboende. Ett korttidsboende 

innebär att vårdtagarna bor där under en tids rehabilitering för att antingen komma tillbaka till 

sitt hem eller vidare till ett annat äldreboende. Målet var att intervjua åtta personer, men det 

fanns endast sju stycken tillgängliga. Samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 36-61. Alla 

deltagarna har arbetat på korttidsboende i minst två år. Då möjlighet inte fanns för författarna 

att själva välja deltagare gjordes urvalet av chefen på korttidsboendet.  

 

Procedur  

Den inledande kontakten med det korttidsboende som skulle undersökas togs av handledaren. 

Därefter hade författarna telefonkontakt med chefen för korttidsboendet och det bestämdes ett 

datum för när intervjuerna skulle äga rum. Ungefär hälften av intervjufrågorna har baserats på 

en intervjuguide som tillhandahållits av handledaren och dessa behandlar motivation och 

arbetstillfredsställelse. De resterande frågorna har utformats av författarna för att komma åt de 

anställdas teoretiska kunskap, fortbildning och även hur denna tillämpas i praktiken (se 

bilagor).  

 

Intervjuerna utfördes på korttidsboendet under intervjupersonernas arbetstid. Bandinspelning 

av intervjuerna övervägdes men valdes bort. Anledningen till detta var risken att påverka 

intervjupersonerna negativt, genom att de till exempel känner att de inte kan prata fritt. Risken 
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fanns även att intervjuaren skulle förlita sig helt på bandningen och efterhand tappa 

uppmärksamheten och därmed missa relevanta saker. Därför valdes upplägget att en av 

författarna antecknade vad som sades och den andra ställde frågorna. Innan intervjuerna 

påbörjades informerades intervjupersonerna om studiens syfte och garanterades 

konfidentialitet och anonymitet. Dessutom blev intervjupersonerna informerade om att de 

kommer att få möjlighet att ta del av resultatet.  

 

Efteråt sammanställdes anteckningarna som gjorts under intervjuerna genom 

meningskoncentrering på dator och skrevs ut för närmare granskning. Meningskoncentrering 

innebär att man gör en lång intervjutext kortare genom att plocka ut det väsentliga (Kvale, 

1997). Som metod för analysen användes klipp och klistra metoden. Till en början lästes 

intervjuerna igenom noggrant för att få en överblick av materialet. Därefter plockades viktiga 

och relevanta delar ut för att fokuseras närmare på och besvara studiens frågeställning. Sedan 

gjordes en indelning av svaren i olika teman: motivation, tillfredsställelse, arbetets betydelse, 

utbildning och klimatet på arbetsplatsen. Utifrån dessa olika teman formulerades resultatet. I 

resultatdelen användes en del citat från intervjupersonerna för att stärka författarnas 

resonemang. Utifrån ett citat, som till exempel: ”Att se en patient, som inte kunnat gå utan 

rullator vid inskrivningen, ta sig fram på egen hand är belönande”, kan författarna dra 

slutsatsen att de anställda kan se resultat av sitt arbete och att detta stärker arbetsmotivationen.  

  

Instrument 

Författarna valde att använda sig av en halvstrukturerad intervju för att få mer av ett samtal 

med deltagarna. På detta sättet blir intervjun mer öppen och om nya frågor dyker upp kan de 

integreras med de andra intervjufrågorna. En halvstrukturerad intervju kännetecknas av att 

(Smith, 2003): 

• följden på frågorna är mindre viktigt  

• intervjuaren kan gå djupare in på ämnen som dyker upp under samtalets gång 

• intervjun kan följa intervjupersonens intresse och angelägenheter 

Fördelen med en halvstrukturerad intervju är att den är mycket flexibel, nackdelen kan dock 

vara att intervjuaren har mindre kontroll (Smith, 2003).  
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Resultat  
Denna empiriska studie har för avsikt att beskriva det praktiska användandet av den teoretiska 

kunskapen undersköterskorna har, samt deras tillfredsställelse med arbetet och deras 

arbetsmotivation. Vid bearbetningen av intervjuerna lades fokus på ett antal frågor som hade 

störst betydelse för syftet med studien. Intervjupersonernas svar jämfördes med varandra och 

man fick då fram en bild av vad de tyckte och tänkte i dessa frågor.  

 

På frågan om de trivs på sin arbetsplats svarar samtliga intervjupersonerna ja. Ett fåtal kan 

känna att det tar emot innan man har gett sig av till arbetet, men när de väl är där känns det 

bra igen. För många är det just mötet med människor som är det viktiga, flera berättar att de 

alltid har vetat att de ville arbeta med människor. Alla intervjupersonerna är överens om att 

deras viktigaste arbetsuppgift är att vårda och rehabilitera. Flera tycker att de ser resultat av 

sitt arbete genom att vårdtagarna blir bättre och att de på grund av detta eventuellt kan 

återvända till hemmet. ”Att se en patient, som inte kunnat gå utan rullator vid inskrivningen, 

ta sig fram på egen hand är belönande”, menar någon. De kan även se resultat av sin insats när 

de lyckas bra med omläggning och vård av svåra sår.  

 

Även de som har pensionen i sikte, och känner att de ser fram emot den, uppskattar sitt arbete 

och trivs med det de gör. Det fanns dock någon som uppgav att ”trivseln kan gå lite i vågor, 

vissa perioder är bättre än andra”. Arbetet inom äldreomsorgen är tungt menar några och det 

sätter givetvis sina spår. ”Man känner ibland att man skulle vilja göra något helt annat”, säger 

en intervjuperson, men tillägger att det oftast bara är en flyktig känsla. Det finns dock någon 

som ser på sitt arbete som något som är en ekonomisk nödvändighet även om personen 

uppger sig trivas på arbetet. En annan säger att hon inte alls är beroende av sitt arbete, utom 

ekonomiskt, och att hon ”lätt hade kunnat fylla dagarna med annat”.  

 

En vanlig arbetsdag på korttidsboendet börjar kl. 6.50. Då samlas personalen för rapport om 

nattens händelser och för att diskutera dagens agenda. Därefter väcks vårdtagarna och 

morgontoaletten genomförs. Frukost intas gemensamt och följs av träning. Utöver träning 

spenderar personalen början av dagen med att ha ett socialt umgänge med vårdtagarna och 

även med att utföra hushållssysslor, såsom tvättning och städning. Om någon av vårdtagarna 

ska flytta hem eller vidare så sker detta under förmiddagen. Sedan följer middag och därefter 

vilar vårdtagarna. Kvällspersonalen börjar kl. 13.20 då de och dagpersonalen har rapport med 
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sjuksköterskan. Under kvällen serveras kvällsmat och kaffe. Annars fördelas tiden mellan 

samtal, umgänge, tv-tittande och efterhand läggning av vårdtagarna.   

 

På intervjufrågan om verksamheten har erbjudit dem någon utbildning/kurs svarade alla ja. 

Korttidsboendet har erbjudit dem utbildningar, kurser och föreläsningar. Dessa har bland 

annat behandlat svalgproblem, rehabiliteringsutbildning, kostutbildning, information om larm, 

etik, sjukgymnastik och såromläggning. Ubildningarna/kurserna har vanligtvis pågått under 

en dag men en intervjuperson nämnde att hon deltagit i en utbildning som varade i tre dagar. 

Alla intervjupersonerna var positiva till det stora utbud på föreläsningar och kurser som 

erbjudits och det fanns ett stort intresse bland de tillfrågade. En person uttryckte det som att 

”chefen behöver inte tjata, man vill vara med”. En intervjuperson som arbetat på en mängd 

olika vårdinstitutioner nämnde även att korttidsboendet har erbjudit mycket mer utbildning än 

övriga ställen hon har varit verksam på.  

 

Sex av de sju intervjupersonerna var eniga om att de har kunnat förankra det de har lärt sig 

under dessa utbildningar i sitt vardagliga arbete. En av dem tillade dock att ”man kan komma 

tillbaka med idéer men de förverkligas inte alltid”. En person tyckte inte riktigt att kunskapen 

kom till användning och sa att ”man försöker dela med sig av kunskapen till de andra 

anställda men det är inte alla som intresserar sig”. De övriga ansåg däremot att de kunde 

förankra det de lärt sig på kurserna i sitt arbete. De sa bland annat att de uppmärksammar den 

nya informationen de får, ”och då har man liksom det i tankarna när man jobbar”, som någon 

uttryckte det. En annan menade på att det märks att det kommer in ny kunskap, nya idéer och 

nytt tänkande. Intervjupersonen som varit på rehabiliteringsutbildning nämnde att ett positivt 

resultat av just den kursen var att hon kunde se att vårdtagarna blev bättre med hjälp av den 

nya kunskapen. 

 

Vid intervjufrågan om de upplever att de får en rimlig belöning för det arbete de utför var alla 

rörande överens om att de inte får tillräckligt i lön. Två av de sju intervjuade gjorde en 

jämförelse med dem som arbetar med maskiner, att till exempel en svarvare har bättre betalt 

än de som arbetar med människor, vilket de ansåg vara absurt. Två andra sa att med tanke på 

det slitsamma och många gånger stressiga yrke de har så är lönen definitivt för låg.  

 

Alla var överens om att de får uppskattning för sitt arbete. Oftast nämndes vårdtagarna som de 

som var bäst på att visa sin uppskattning. Nästan lika ofta nämndes arbetskollegorna och de 
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anhöriga. Någon berättade att de ibland ser annonser i tidningen från anhöriga där de tackas 

för sin omvårdnad och sa att ”då vet man att man har gjort vad man ska”. En menade på att 

hon inte upplevde någon uppskattning från kommunen. Och en annan sa att hon hoppades att 

de högre cheferna uppskattar dem. Två nämnde att de fick mycket uppskattning från den förra 

chefen och poängterade att de nu har en ny chef så därför vet de inte riktigt hur det blir i 

framtiden. Några uppgav att ”det har varit lite rörigt inom verksamheten på senare”, detta 

beroende på att vissa förändringar har skett. Både chefen och sjuksköterskan har nyligen 

ersatts och det tar lite tid innan saker och ting faller på plats igen. En annan sa att de hade 

varit ett bättre team innan, med den chef och sjuksköterska som varit där tidigare. 

”Verksamheten fungerar bra men har fungerat bättre innan” sa en intervjuperson. 

 

Då en del av vårdtagarna är dementa kan det uppstå problem och vara rörigt. Att arbetsplatsen 

fungerar bra är de tillfrågade eniga om men den kan upplevas som stressig och lite stökig 

ibland. ”Arbetet är tungt, man blir trött” säger en intervjuperson. En beskriver hur de vill hålla 

stressnivån nere för vårdtagarnas skull och att de försöker sätta sig ned med dem för en 

pratstund. Det poängteras av flera hur viktigt det är med det sociala. De har väldigt hög 

arbetsbelastning just nu på korttidsboendet. En beskriver hur hon kan känna sig otillräcklig att 

”det blir mer än man klarar av” när till exempel några av de dementa rymmer. Ett visst 

missnöje verkar finnas hos några över att dagarna emellanåt nästan bara ägnas åt vårdtagarnas 

toalettbesök. När de har boende där som ligger för döden tar en person upp att det är viktigt 

att ge dem extra omsorg. På frågan om hur hon tycker det är att vårda döende svarar hon att 

hon tycker att det är fint. Hon tycker att det är naturligt eftersom att det handlar om äldre 

människor och oftast är man beredd på det redan när de kommer hit, ”men visst kan man bli 

personligt berörd”. Hon nämner också att hon kan tänka sig att lära sig mer om vård av 

döende.  

 

Gruppen upplevs vara väldigt engagerad i sitt arbete; ”man är så engagerad att man känner att 

man behöver en dag ledigt ibland annars orkar man inte”, säger någon. En annan person 

uttrycker att hon nästan får dåligt samvete när hon är sjuk; ”det känns som man lämnar 

arbetskamraterna i sticket”. Om någon i personalen är sjuk är det dock inte underbemannat 

utan verksamheten är bra på att ta in resurspersonal. Vad som trots detta kan vara besvärligt är 

att det ofta är olika personer varje gång, vilket ger en brist i kontinuiteten. Arbetskamraternas 

relation till varandra verkar ha en väldigt stor betydelse för alla på arbetsplatsen. Det märks av 

uttalandena att det finns ett gott arbetsklimat och att gruppen fungerar väl tillsammans. 
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Flertalet uppger att det är just genom arbetskamraterna som de känner en stor del av den 

uppskattning de får för sin arbetsinsats. Så gott som alla har varit med sedan korttidsboendet 

startades vilket säkert har gjort sitt för sammansvetsningen av gruppen. Någon nämner att 

”man försöker peppa varandra när det är jobbigt”. Några andra tar också upp att man stöttar, 

berömmer och hjälps åt för att underlätta arbetsbördan. Flera säger att de har mycket roligt 

tillsammans och att detta givetvis har betydelse för trivseln.    

 

De flesta uppger att arbetet har stor betydelse för dem eftersom att man spenderar så mycket 

tid där. Ett flertal nämner den sociala tryggheten på frågan om vad arbetet betyder för dem. 

Arbetet upplevs som viktigt för att träffa folk och att göra nytta, en lade även till att det var 

ekonomiskt viktigt. Någon poängterade att hon alltid tycker att det är roligt att gå till arbetet. 

Hon tycker också om att de sker förändringar varje dag, några vårdtagare flyttar hem eller 

vidare och nya anländer, ”det händer saker hela tiden”, säger hon. Ett flertal uppger att en del 

av tjusningen är att ingen dag är den andra lik. Flera menar på att arbetstiden rullar på snabbt 

då det finns uppgifter att göra hela tiden. En intervjuperson hade en intressant syn på 

betydelsen av sitt arbete; ”man är kvinna, man ska vårda”. 

 

Vid frågan om de skulle vilja förändra något i sin situation på arbetet svarade de flesta nej. En 

intervjuperson sa dock att hon kunde känna sig osäker på vissa moment, som till exempel att 

ta blodprov, då det inte görs så ofta. Sådana situationer kan upplevas som stressande men 

intervjuperson påpekar att det känns bra efteråt när man har klarat av det. Hon poängterar 

även att man inte måste om man inte vill, det finns alltid någon annan som kan utföra 

uppgiften. En annan säger att om hon kunde förändra något med sin arbetssituation så vore 

det att utöka personalen och att höja lönen. En av intervjupersonerna skulle vilja arbeta lite 

längre på eftermiddagen så att man hinner avsluta det som påbörjats under förmiddagen; ”man 

kommer ibland på saker som man inte hunnit med när man kommer hem”. Hon skulle 

dessutom vilja arbeta heltid, nu arbetar hon 75% men ”man gör lika mycket som om man 

skulle jobba heltid”, uppger hon. En annan vill ändra på mindre saker, förändringar som 

skulle kunna spara tid, då hon upplever att en del saker inte görs så effektivt som de skulle 

kunna göras. Flera nämner att de önskar mer av den sociala biten med vårdtagarna, att kunna 

sitta ned med var och en för en pratstund varje dag.  

 

Somliga upplever det som svårt att få till förändringar på arbetsplatsen och andra upplever 

verksamheten som väldigt öppen för förändringar. Problemet menar de är att det kan vara 
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svårt att ändra inkörda rutiner. Flera uppgifter kan dessutom inte göras på något annorlunda 

sätt än det de görs på idag. Någon beskrev det som att de äldre vill ha kvar rutiner och de 

yngre vill ha förändringar. En av intervjupersonerna tycker att arbetsplatsen är öppen för 

förändringar, och anser att den måste vara det med tanke på att det är en vårdinstitution.  

 

Ett flertal av intervjupersonerna beskriver ett missnöje med att vårdtagarna som kommer dit är 

sjukare nu än tidigare. Korttidsboendet upplevs mer som ett sjukhus nu med mycket vård och 

mindre träning. Det finns en önskan om att verksamheten ska gå tillbaka till att vara ett 

korttidsboende som det faktiskt egentligen är. En intervjuperson säger att de fått ändra målen 

med verksamheten för att vårdtagarna är sjukare nu, det var mer rehabilitering för vårdtagarna 

tidigare. I dagsläget är det ofta döende människor som kommer till korttidsboendet. Det finns 

flera som berättar att de har en önskan om att vårdtagarna inte skulle vara så sjuka, behovet av 

vård är väldigt högt. Vårdtyngden är större än ”de där upp tror” säger en intervjuperson. Det 

nämndes flera gånger att mycket är styrt av pengar och att det är svårt med alla 

neddragningar.  

 

Målen för verksamheten är att se till att vårdtagarens behov kommer först och att tillgodose 

deras önskemål. Det påpekas som viktigt att ”varje individ ska synas”, man måste utgå ifrån 

den personen som man vårdar. Flera är överens om att målet är att vårdtagarna ska bli bättre, 

att de ska kunna klara sig själva så mycket som möjligt. Ett mål kan till exempel vara att 

vårdtagaren ska kunna gå utan rullator en vecka senare. Två av de sju intervjuade anser att 

deras syn på vad målen för verksamheten är skiljer sig från ”de som bestämmer”. En nämner 

hur hennes mål är mindre men mer genomförbara. En annan tycker att målet är att 

verksamheten ska vara ett korttidsboende, vilket det inte är för närvarande. Hon anser därför 

att hennes mål inte stämmer överens med chefens.  

 

De tillfrågade är överens om att det inte finns tid att under arbetstid skaffa ny information om 

äldreomsorgen, vården, aktuell forskning och liknande. Men de tycker alla att det är viktigt 

med ny kunskap, dels för vårdtagarnas skull och dels för att underlätta sitt eget arbete. En 

intervjuperson beskriver hur hon försöker hålla sig uppdaterad genom att till exempel se på tv 

när intressanta program som berör vården visas. Någon annan nämner tidningar som en bra 

källa, men erkänner att ”det är väl inte precis så att man sitter och läser avhandlingar”. Flera 

menar på att de får ny kunskap genom de utbildningar som korttidsboendet erbjuder dem. 
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Diskussion 
Då ett syfte var att undersöka hur den teoretiska kunskapen påverkar det praktiska arbetet 

läggs fokus först på intervjupersonernas utbildning. Då alla intervjupersonerna är 

undersköterskor i grunden inriktades frågorna på vilken vidareutbildning de hade. Det var 

tydligt av svaren att verksamheten har erbjudit de anställda en mängd olika utbildningar, 

kurser och föreläsningar. Någon påpekade dock att det bara finns ett visst antal platser per 

utbildning så alla har inte möjlighet att vara med. Detta verkar ändå inte skapa något större 

problem då de anställda oftast har olika intresseområden. De flesta ansåg att de kunde 

förankra det de lärt sig under utbildningar i arbetslivet. Alla var dock inte helt tillfredsställda 

med i vilken grad den nya kunskapen har etablerats i det praktiska arbetet. Problemet kan 

delvis ligga i det som Ellström (2003) tar upp om att den kunskap man får vid utbildning kan 

vara viktig för arbetet, men trots detta vara svår att tillämpa i praktiken. En annan del av 

problemet kan vara att en del av personalen och även en stor del av vårdtagarna anses vara 

motstridiga till förändringar. Några intervjupersoner nämnde att de äldre av de anställda har 

svårare för nya rutiner än de yngre.  

 

Ett annat syfte med studien var att se närmare på tillfredsställelsen med arbetet och denna är 

hög hos samtliga av de intervjuade på korttidsboendet. Om man då tittar på vilka delar Locke 

(1976 i Arnold et al., 1998) ansåg definierade arbetstillfredsställelse till exempel lön, 

kollegor, chefen och själva arbetet så kan man se att vissa av dessa delar har större betydelse 

än andra. Samtliga uttryckte sitt missnöje med lönen men detta påverkade ändå inte 

tillfredsställelsen med arbetet. Däremot verkade betydelsen av kollegorna spela en stor roll för 

arbetstillfredsställelsen. Gruppen är väldigt sammansvetsad och det finns en ömsesidig 

respekt och lojalitet kollegorna emellan. De uttrycker också tydligt sin uppskattning för 

varandras arbete och nämner hur de hjälps åt för att underlätta arbetsbördan. Detta kan 

kopplas till en av de infallsvinklar som Judge och Hulin (1993 i Arnold et al., 1998) föreslog 

som bas för att undersöka arbetstillfredsställelse. The social information processing modellen 

beskriver hur den enskilde anställdes arbetstillfredsställelse påverkas av hur kollegorna 

upplever sitt arbete. Huruvida chefen påverkar tillfredsställelsen är svårt att avgöra i just 

denna undersökning då de intervjuade har en nytillsatt chef. Ett flertal intervjupersoner tog 

dock upp hur stor betydelse den tidigare chefen hade haft för trivseln på arbetsplatsen. 

Arbetstillfredsställelsen berörs även av de uppgifter som den anställda ska utföra och alla 
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uppger att de är nöjda med sina nuvarande arbetsuppgifter, vilket alltså ger positivt utslag på 

arbetssituationen.  

 

Att det finns en hög arbetsmotivation hos de anställda är viktigt både för dem själva, deras 

prestationer och för arbetsplatsen. Som Taylor (1911 i Passer & Smith, 2001) påstod är lönen 

en motiverande faktor men dess inflytande är inte så stort som andra aspekter, till exempel 

trygghet, trivsel och behovet av att känna sig behövd. Alla intervjupersoner nämnde den 

sociala interaktionen med kollegor och vårdtagare som viktig, därför bör det ses som en 

betydelsefull del av arbetsmotivationen. Baumeister och Leary (1995 i Arnold et al., 1998) 

konstaterade att behovet att tillhöra en grupp är starkt för människan. Detta stämmer överens 

med svaren på frågan om vilken betydelse arbetet har för dem. Flera nämnde då den sociala 

biten, som till exempel att man var en medlem i arbetsgruppen som något av det viktigaste. 

De sa bland annat att mötet med människor också är det som har stor betydelse, vilket 

stämmer överens med vad Baumeister och Leary säger om hur viktigt det är för människan 

med sociala relationer. Under intervjuerna betonade samtliga vikten av att få uppskattning för 

sitt arbete och stor del av den uppskattning som mottogs kom från kollegorna. Det kan utläsas 

av resultaten att kollegernas stöd och hjälpsamhet mot varandra underlättar för de anställda att 

hålla arbetsmotivationen uppe.  

 

Precis som Fahlström (1999) skriver i sin studie av vårdbiträden och undersköterskor inom 

äldreomsorgen, känner flera av intervjupersonerna ibland att de inte räcker till. En 

intervjuperson nämner hur hon känner sig otillräcklig ibland då exempelvis de dementa 

rymmer. Då arbetsbördan är tung för de anställda är det inte svårt att förstå att de upplever 

sådana känslor. Den personliga kontakt som vårdbiträdena skapar med vårdtagarna gör att de 

blir så personligt involverade att arbetet kan vara svårt att släppa när de kommer hem. Men 

den personliga kontakten är också motiverande, gör att arbetet känns meningsfullt och även 

att de anställda blir mer engagerade i sitt arbete än vad kanske många andra yrkesgrupper är.  

 

Hackman och Oldham (1980) studerade vad som krävdes av arbetet för att ge individen egen 

tillfredsställelse och motivation samtidigt som arbetet utfördes med hög effektivitet och 

kvalitet. En viktig förutsättning för att arbetet ska upplevas som meningsfullt och motiverande 

är att det finns möjlighet att se helheten i arbetet och att individen kan se resultatet av arbetet. 

En annan viktig punkt som bidrar till känslan av meningsfullhet är arbetets värde för andra 

individer. Dessa delar kan man koppla till att flera av intervjupersonerna nämner hur de kan 
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se resultat av sitt arbete genom att rehabiliteringen av vårdtagarna ger positiv verkan. De 

tycker också att de ser framsteg då svåra sår läker fort efter god omvårdnad. 

Intervjupersonerna beskrev hur de kände att deras arbete är viktigt för andra individer, vilket 

gör att de upplever hög motivation. Vårdtagarna visar att de värderar sina vårdgivare högt och 

de anställda känner därmed att de gör nytta. Flera intervjupersoner nämner att arbetet har stor 

betydelse för dem just för att de får vårda och ta hand om människor.  

 

Det kan också stärka motivationen om individen känner sig personligt ansvarig för arbetets 

utfall, att den anställda känner att hon/han kan påverka hur arbetet ska utföras (Hackman & 

Oldham, 1980). Flera av de intervjuade sa att de kände ett stort ansvar för sitt arbete då det är 

människor de arbetar med. Detta överensstämmer bra med vad Hackman och Oldham (1980) 

föreslår eftersom att de anställda menade på att man inte kan gå dit och bara göra sitt jobb, de 

måste vara engagerade. Flertalet av intervjupersonerna sa att alla bestämmer tillsammans på 

arbetsplatsen, även om några är mer ledande än andra. Den verksamma chefen är den som 

godkänner beslut men det förs oftast en gemensam dialog och de anställda känner att de har 

mycket att säga till om. Som tidigare nämnts upplever de dock ibland svårigheter med att få 

igenom förändringar och ändra gamla rutiner.  

 

Hackman och Oldham (1980) beskriver också vikten av feedback på arbetet. För att 

personalen ska vara motiverad och tillfredsställda med arbetet behövs feedback så man vet 

huruvida man gör sitt arbete bra eller inte. Det framgick av intervjuerna att personalen har ett 

möte varje månad för att utvärdera och diskutera aktuella händelser. Vid dessa möten kan de 

anställda i mån av tid dela med sig av eventuella kurser och upplevelser. Trots detta framgick 

det inte om chefen vid dessa tillfällen ger någon direkt feedback på de anställdas utförande av 

arbetet, om feedback inte ges kan det försämra arbetsmotivationen.  

 

Att få uppskattning och erkännande för sitt arbete är en viktig motiverande faktor (Herzberg, 

1967). Samtliga tillfrågade uppgav att de fick mycket uppskattning från vårdtagare, anhöriga 

och kollegor. Ett antal intervjupersoner anser dock att de sällan får något erkännande från 

kommunens sida. De menade att anställda inom vården sällan prioriteras och att nya 

nedskärningar görs ständigt. Detta tycker de också märks på den låga lönen som ingen av 

intervjupersonerna är nöjda med. Man kan tydligt se att det finns ett starkt missnöje med att 

belöningen är så liten för ett så slitsamt, för att inte tala om viktigt arbete. Några betonade 

också hur bra den förra chefen varit på att visa sin uppskattning och kanske är det ett tecken 
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på att man saknar detta från den nuvarande chefen. Mer visad uppskattning från kommunen 

och högre chefer skulle antagligen göra mycket gott för de anställda. 

 

Metoddiskussion 

Kritik skulle kunna riktas mot urvalet av intervjupersonerna. Författarna gjorde inte urvalet 

själva utan det var chefen för korttidsboendet som valde ut sju av de anställda i mån av 

tillgänglighet. Det kan tänkas att resultatet hade blivit annorlunda om valet av 

intervjupersoner hade skett på ett annat sätt. Det kan ifrågasättas om de tillfrågade var de som 

var bäst lämpade för undersökningen. Det finns en möjlighet att chefen har valt ut personer 

som har en allmänt positiv inställning till sin arbetsplats. Därmed utesluts kanske personer 

med en mer negativ syn på arbetet. Tanken från början var att ha med åtta stycken 

intervjupersoner, men vid brist på villiga, då några inte kände sig bekväma med att bli 

intervjuade, skars antalet ner till sju stycken. Tiden var också en hämmande faktor då de 

arbetar på en stressig arbetsplats och detta gör att de anställda kan ha svårt att kunna gå ifrån. 

Man skulle kunna ha invändningar mot platsen där intervjun genomfördes och att intervjuerna 

gjordes under arbetstid. Kanske hade de känt sig mer bekväma om de befann sig utanför 

arbetsplatsen för att lättare öppna upp sig. Dock upplevdes ingen ha några större problem med 

att bli intervjuad utan alla var positiva, pratsamma och öppna. Vad som också kan tänkas vara 

en brist är att verksamheten nyligen genomgått en förändring då både chefen och 

sjuksköterskan bytts ut. När detta uppdagades bestämde dock författarna att ändå genomföra 

undersökningen. Anledningen till detta var att det inte verkade finnas någon överhängande 

risk för att situationen skulle påverka resultatet i någon större utsträckning. 

 

Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och att det finns tillförlitlighet i studien 

(Thurén, 1991). Om reliabiliteten är låg vet man inte om testet är pålitligt. I denna studie 

användes en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden passar bättre om man vill gå djupare 

in i studieobjektet. En kvalitativ metod innebär att man är intresserad av tolkningar och 

förståelse snarare än förklaringar och orsakssamband. En kvalitativ metod går mer in på 

detaljer. När man genomför intervjuer är reliabiliteten svår att mäta. Dock kan det tilläggas att 

syftet med denna studien inte var att kunna generalisera resultaten utan avsikten var att 

undersöka ett specifikt korttidsboende. Här valdes en halvstrukturerad intervju så att det 

skulle finnas frihet för intervjuaren att ändra på frågeföljden vid behov och det lämnas även 

utrymme för att ställa följdfrågor. En halvstrukturerad intervju ger också intervjupersonen 

möjlighet att prata mer fritt och kunna ägna mer tid åt en del frågor än andra.  
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Validitet innebär att man har undersökt det man verkligen ville undersöka (Thurén, 1991). 

Vid intervjuer är det viktigt att man som intervjuare försöker bortse från sin egen förförståelse 

för att kunna sätta sig in i intervjupersonens situation. Går man som intervjuare in i intervjun 

med tankar om hur man vill att intervjupersonen ska svara kan man få problem med 

validiteten. Det är alltså viktigt att man är så öppen som möjligt för det personen säger när 

man genomför intervjun och inte försöker få fram det man vill få fram. En halvstrukturerad 

intervju ökar reliabiliteten och validiteten genom följdfrågorna. De ser till att man verkligen 

kan få svar på det man är ute efter och ger intervjupersonen en chans att förklara sitt svar 

närmare. Som sista punkt kan det tilläggas att om författarna hade gjort undersökningen idag 

hade de lagt till frågeformulär beträffande arbetstillfredsställelse och motivation för att få ett 

bredare resultat. I efterhand har det dykt upp frågor som hade varit lämpliga att ställa. Till 

exempel hur de utbildar nya anställda och om de upplever att de får feedback på sitt arbete. 
 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar på att den teoretiska kunskapen de anställda har till en viss 

del har betydelse för det praktiska arbetet. Intervjupersonerna uppger att kunskapen är viktig 

för att ge vårdtagarna den bästa möjliga behandling och omvårdnad. Den kontinuerliga 

påbyggnaden av kunskap som verksamheten erbjuder de anställda genom mindre utbildningar 

och kurser ger dem en chans att följa med i utvecklingen, som i sin tur kan underlätta deras 

arbete. Vad som dock kommer fram av intervjuerna är att den anställdas engagemang i 

arbetet, i sina arbetsuppgifter och i vårdtagarna har större betydelse för hur väl arbetet utförs 

än de teoretiska kunskaperna.  

 

Om man sedan tittar på motivationen för och tillfredsställelsen med arbetet finns det flera 

faktorer som väger in. Det som sticker ut mest är betydelsen av det goda förhållandet mellan 

kollegerna, den starka gruppkänslan skapar stor trivsel hos de anställda. Att de kan se resultat 

av sitt arbete leder också till en ökad motivation, då de känner att deras arbetsinsats ger 

verkan. Den höga arbetstillfredställelsen verkar ha sin grund i att de anställda får uppskattning 

för sin arbetsinsats från flera håll och att de känner att de gör nytta och att de är behövda. 

 

Det finns en förhoppning från författarnas sida att denna studie skulle kunna bidra med något 

till de anställda inom äldreomsorgen. Kanske skulle detta kunna hjälpa till att förbättra 

inlärningsmöjligheterna inom vården och tillämpningen av ny kunskap i praktiken. Möjligtvis 
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kan resultaten av studien ge en inblick i vad som motiverar de anställda samt vad som ökar 

deras tillfredsställelse med arbetet.  

 

Förslag till fortsatt studie  

Hade det funnits mer tid för studien hade det varit intressant att undersöka anställda som 

saknade undersköterskeutbildning på ett annat vårdhem och sedan jämföra resultaten. På så 

sätt hade man kunnat få en tydligare bild av hur stor betydelse den teoretiska kunskapen har 

för det praktiska arbetet. Då korttidsboendet befinner sig i en förändringsprocess, de anställda 

har för bara några månader sedan fått en ny chef, hade det varit intressant att studera just detta 

fenomen. Ett flertal intervjupersoner nämnde hur bra det fungerat tidigare med förra chefen 

och sjuksköterskan. Därför vore det säkert givande att fördjupa sig i detta. Dessutom hade det 

varit intressant att studera gruppen som arbetar på korttidsboendet. De verkar vara en väldigt 

sammansvetsad grupp och det skulle vara intressant att undersöka vad detta beror på och hur 

de får det att fungera så bra i gruppen.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Varför valde du att arbeta inom vården? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du någon vidareutbildning efter din grundutbildning (undersköterskeutbild.)? 

4. Om Ja. -Vad? 

5. Om Ja. –På eget initiativ eller genom arbetet? 

6. Har du arbetat inom vården någon annanstans?  

7. Hur länge har du arbetat på detta korttidsboendet? 

8. Skulle du vilja berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

9. Vem är det som bestämmer på din arbetsplats? 

10. Har verksamheten erbjudit dig någon utbildning/kurs? 

11. Om Ja. –Hur har detta förankrats i ditt vardagliga arbete? 

12. Om Ja. -Var? -Hur länge? 

13. Vilka mål anser du verksamheten bör uppfylla? 

14. Tycker du att din uppfattning om målen stämmer överens med chefens uppfattning? 

15. Hur viktigt tycker du att det är att hålla sig informerad om ny forskning inom 

äldreomsorgen? 

16. Förklara varför. 

17. Finns det något utrymme att under arbetstid skaffa sig ny information om vården? 

18. Hur tycker du att verksamheten fungerar? 

19. Hur öppen för förändringar tycker du att din arbetsplats är? 

20. Hur trivs du på arbetsplatsen? 

21. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

22. Skulle du vilja fortsätta att ha dina nuvarande arbetsuppgifter i framtiden eller skulle du 

vilja arbeta med något annat? 
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23. Är det något i din situation i arbetet du tycker bör förändras? 

24. Tycker du att du får uppskattning för det arbete du gör?  

25. På vilket sätt? Av vilka? 

26. Vilka anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter? 

27. Upplever du att du får en rimlig belöning för det arbete du utför? 

28. Upplever du att du ser resultatet av ditt eget arbete? 

29. Hur då? 

30. Vad har arbetet för betydelse för dig? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
          Forskningsprojekt  

Motivation i kommunal verksamhet 
November 2004 - November 2005 

Kommun:  

Yrke: Klientrelaterat  Ej klientrelaterat  

Position: Medarbetare  Arbetsledare   

Kön:  Man  Kvinna   

Ålder:                <40                       >40    

Datum:  

Tid:        

Intervju:  

Intervjuguide 

 

 

Extern styrning 

- Betingelser i arbetet 

- Vardaglig verksamhet 

Vardaglig verksamhet 

 

Uppfattning om verksamhetens mål 

 

Funktionalitet 

 
 

 

 

Harmoni 

- Anpassning till arbete (arbete /  

/ fritid) 

-      Trivsel med arbetsuppgifter 

relaterat till alternativ 

Trivsel 

 

Fortsätta inom verksamhet 

 

Förändra - Förbättring 

 
 

 

 

Ballans med omgivning 

- Egen funktion 

- Förtjänst 

Viktigaste arbetsuppgifter 

 

Vad arbetet ger 

 

Ballans: Insats - förtjänst 

 
 

 

 

Utveckling 

- Arbetets mening 

- Skapande 

- Formande 

Upplevelse av resultat av arbete 

 

Hur? 

 

Arbetets mening 
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Intervjuguide - Frågor 

- Skulle Du vilja berätta om hur en vanlig 

arbetsdag ser ut för Dig?  

(Den praktiska/konkreta innebörden i arbetet) 

- Vem är det som bestämmer på Din 

arbetsplats? 

(Övergångsfråga) 

- Vilka mål anser Du verksamheten skall 

uppfylla? 

(Verksamhetens funktion inför ett subjekt) 

- Tycker Du att Din uppfattning stämmer 

överens med ____ (den som bestämmer)? 

(Utröna extern styrning) 

- Hur tycker Du att verksamheten fungerar? 

(Samverkan mellan komponenter i 

verksamheten) 

Extern styrning 

- Betingelser i 

arbetet 

- Vardaglig 

verksamhet 

Vardaglig verksamhet 

 

 

 

Uppfattning om verksamhetens mål 

 

 

 

Funktionalitet 

 

- Hur trivs Du på arbetsplatsen? 

(Övergångsfråga) 

 

- Hur trivs Du med Dina arbetsuppgifter? 

(Anpassning till arbetet) 

 

- Skulle Du vilja fortsätta att ha Dina 

nuvarande arbetsuppgifter i framtiden eller 

skulle Du vilja jobba med något annat? 

- Är det något i Din situation i arbetet Du 

tycker skulle förändras? 

(Hur arbetet kan anpassas) 

Harmoni 

- Anpassning till 

arbete (arbete /  

/ fritid) 

-      Trivsel med 

arbetsuppgifter 

relaterat till alternativ 

Trivsel 

 

Fortsätta inom verksamhet 

 

Förändra - Förbättring 

 

- Tycker Du att Du får uppskattning för det 

arbete Du gör (från kommun, arbetsledning 

och klienter)? (Övergångsfråga) 

- Vilka anser Du är Dina viktigaste 

arbetsuppgifter? 

(Den egna funktionen för omgivningen) 

- Vad ger Ditt arbete Dig? 

(Funktionens betydelse för personen) 

 

Ballans med omgivning 

- Egen funktion 

- Förtjänst 

Viktigaste arbetsuppgifter 

 

Vad arbetet ger 

 

Ballans: Insats - förtjänst 

 

- Upplever Du att Du får en rimlig belöning 

för det arbete Du utför? 

(Ballans mellan insats och förtjänst) 
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- Upplever Du att Du ser resultatet av Ditt eget 

arbete? 

(Skapar eller formar personen något?) 

- Hur då? 

(Vad är det personen skapar/formar?) 

 

Utveckling 

- Arbetets mening 

- Skapande 

- Formande 

Upplevelse av resultat av arbete 

 

Hur? 

 

Arbetets mening 

 

- Vad har arbetet för betydelse för Dig? 

(Arbetets mening) 

 

  

 

 


