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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera skillnader mellan enhetschefers och 
övrig personals upplevelse av sin nuvarande arbetsmiljö inom 
äldrevården. Totalt 692 personer ingick i undersökningen. 
Upplevelsen mättes i 10 dimensioner och inom varje dimension 
räknades t-test. Det fanns signifikanta skillnader i dimensionerna 
Stimulans, Tankearbete, och Praktiskt arbete (p=0,000). Tankearbete 
och Stimulans värderades högre av enhetschefer i motsats till övrig 
personal vilken värderade Praktiskt arbete högre. 
 
Behovet av vårdpersonal inom äldreomsorgen ökar, dels på grund av 
befolkningens ökande livslängd och dels på grund av att yngre 
personer inte är intresserade av att stanna inom äldrevården. Detta 
leder till ökade kostnader och en sämre vård. Resultatet diskuterades 
utifrån gruppsykologiskt perspektiv, anknytningsmönster och 
personlighetstyp. Resultatet kan ge vägledning i utarbetandet av en 
attraktiv arbetsplats inom äldrevården. 
 
Denna studie har kunnat genomföras med hjälp av insamlat material i 
projektet ”Attraktivt arbete inom äldrevården” vid Dalarnas 
Forskningsråd. Ett varmt tack till Claes Herlitz som lät mig använda 
data från projektet i föreliggande studie. Tack också till min 
handledare Lena Linde på Högskolan Dalarna som med värme delat 
upplevelsen av smaskiga signifikanser och examinator Mattias Åteg 
som bistått med rykande färsk information i ämnet. Denna rapport 
kommer också att finnas i Dalarnas Forskningsråds rapportserie. 
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Introduktion 

Befolkningsutveckling och äldrevård 
Minskande fruktsamhet och ökande livslängd ger Europa en allt äldre befolkning. I de 
gamla EU-länderna har andelen i åldrarna från 65 år ökat från 11 procent år 1960 till 16 
procent år 2003. Alla tecken pekar mot ännu högre andelar i framtiden. Den mest 
dramatiska förändringen kommer att ske i åldrarna över 80, där antalet personer 
kommer att öka med 50 procent över de närmaste 15 åren. (Socialstyrelsen, 2003) 
Vladychenko (2005) skriver att de nya EU-länderna har en ungdomligare befolkning 
men det är något som snabbt förändras. Han har också i en demografisk studie funnit att 
Östra Europa har extremt låga födelsetal och det kommer att förändra 
befolkningsstrukturen. I Sverige är det en hög omsättning på personal inom äldrevården 
och det finns svårigheter att rekrytera (Socialstyrelsen, 2003). Hög omsättning på 
personal är kostsamt och det ger en sämre vård till patienterna (Fransson Sellgren, 
2007). I tabell 1 visas aktuell prognos över folkmängden i Sverige år 2009 och år 2012 
(Statistiska Centralbyrån, 2009). 
 
Tabell 1. Aktuell prognos över folkmängden i Sverige (SCB, 2009). 
  2009 2012 Förändring (%) 
65-74 år män 435000 498000 +14,5 
 kvinnor 456000 516000 +13,2 
75-84 år män 235000 243000 +3,3 
 kvinnor 314000 312000 - 0,7 
85-94 år män 78000 80000 +2,4 
 kvinnor 153000 153000 +/- 0 
95+ år män 3000 4000 +1,1 
 kvinnor 13000 14000 +1,1 

 
Samtidigt som antalet ungdomar i 20–24 års ålder ökar är det många som kommer upp i 
pensionsåldern och lämnar arbetslivet. Under kommande 10-årsperiod kommer antalet, 
som lämnar arbetslivet, att öka med 374 000 personer eller 22 procent (Jansson, 2009). 
En effekt av denna ökning blir att mer personal kommer att behövas inom 
äldreomsorgen för att ta hand om det ökande antalet omsorgstagare. 

Vem vill arbeta inom äldreomsorgen? 
Det är ett lågt intresse för att söka sig till utbildningar inom vårdyrket, särskilt inom 
äldrevården (Herlitz, 2005). Detta bidrar till att det kan vara svårt att rekrytera lämplig 
personal på grund av ett mindre utbud. Herlitz skriver ”…..att det är få sökande till 
gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Endast en tredjedel av de intervjuade, totalt 455 
personer, trodde att de kommer att arbeta inom äldreomsorgen år 2004, 14 % år 2008 
och endast 7% under större delen av sin yrkesverksamma tid.” 
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Vårdpersonal och psykisk hälsa 
Statistiska centralbyrån har data som visar att andelen av vård- och omsorgspersonal 
som har besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar i arbetet ökade dramatiskt 
från år 1997 till 2003, därefter en avtagande trend. År 1997 var andelen 6,6% och år 
2008 var andelen 11,3% (figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Andel personal av sysselsatta i Sverige inom vård och omsorg som har besvär 
till följd av stress och psykiska påfrestningar (SCB). 
 
Statistiska centralbyrån har också uppgifter om att år 1995 upplevde 73,8% av kvinnliga 
sjuksköterskor sitt arbete som psykiskt påfrestande, för män finns ingen uppgift i 
rapporten (Eklund & Englund, 1997). 

Vad händer på en arbetsplats med stor personalomsättning? 
Förutom att kostnaderna stiger för att anställa ny personal så påverkar en hög 
personalomsättning kvaliteten på vården (Fransson Sellgren, 2007). Samma studie talar 
om att personalen som blir kvar på arbetsplatsen får en sänkt arbetsmoral och en känsla 
av avvisning. Det finns ett starkt samband mellan personalomsättning och 
arbetstillfredsställelse (Irvine & Evans, 1995). 

Arbetstillfredsställelse och attraktivt arbete 
I modellen Attraktivt arbete ingår arbetstillfredsställelse som en kategori, det vill säga 
arbetstillfredsställelse betraktas som bidragande till attraktivitet, men inte som 
synonyma. Enligt Åteg och Hedlund (2009) säger Holtom, Mitchell och Lee (2006) att 
sett till attraktivitet för att behålla redan anställda, så förklarar arbetstillfredsställelse 
inte särskilt bra varför personer slutar. Åteg skriver “….att stanna kvar eller lämna ett 
arbete involverar olika psykologiska och känslomässiga processer där ackumulerat 
socialt kapital och jobbinbäddning är kritiska orsaker till varför anställda stannar kvar i 
ett arbete. Detta har större betydelse för att stanna kvar än arbetstillfredsställelse.” 
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Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som ”….feelings and emotions perceived by the individual 
employee based on work experiences” (Fransson Sellgren, 2007). Åteg & Pontén (2004) 
har beskrivit begreppet Attraktivt arbete ”…..ett arbete som är förståeligt, hanterbart och 
meningsfullt samtidigt som hänsyn tas till den anställdes värderingar och behov, vilket 
bidrar till personlig utveckling och hälsa”. Åteg (2006) beskriver Attraktivt arbete som ” 
ett arbete som har egenskapen att vara tilldragande och väcka positiv uppmärksamhet, 
samt har egenskapen att verka för att behålla redan anställda och ge positiva 
upplevelser, även på lång sikt och med närmare erfarenheter.” 
 
Det finns studier som pekar på olika faktorer som kan bidra till om en arbetsplats 
upplevs som attraktiv eller inte. Randsley de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir och 
Ando, (2009) menar att nivån på arbetstillfredsställelse och organisationell 
identifikation, det vill säga känslan av samhörighet mellan personen och organisationen, 
tydligt förutsäger hur stor personalomsättningen är. Simmons, Gooty, Nelson och Little 
(2009) har visat att den som har förtroende för sin överordnade fungerar bättre på 
arbetsplatsen. De talar om att olika personer har olika anknytningsmönster som säkert, 
ambivalent eller undvikande. En persons anknytningsmönster hör till exempel samman 
med vilka strategier som färgar en persons syn på andra och den egna situationen 
(Bowlby, 1982/1969). En persons anknytningsmönster kan med andra ord färga 
upplevelsen av arbetskollegorna och därmed upplevelsen av arbetsmiljön. Schaefer och 
Moos (1996) visar att personal som upplever problem i sin relation med överordnade 
har lägre arbetstillfredsställelse och större benägenhet att lämna arbetsplatsen. Yngre 
personal är mer benägen att byta anställning än äldre som hellre stannar kvar på samma 
arbetsplats (Matrunola, 1996). Geevers (2008) visar att sammansättningen av 
personlighetstyper i en grupp påverkar individernas uppfattning om arbetsmiljön. Hon 
skriver att ”beeing different from other team members in terms of conscientiousness 
significantly reduces individual satisfaction with the team in both low- and high-
conscientious groups.” Hasson och Arnetz (2006) har visat att arbetsrelaterad 
utmattning är den starkaste prediktorn för arbetstillfredsställelse. ”Organizational 
empowerment” är en annan prediktor för arbetstillfredsställelse (Kuo, Jeo-Chen, & Li, 
2007). Ännu en faktor som kan påverka den dagliga prestationen på jobbet är hur 
utvilad man känner sig på morgonen (Binnewies, Sonnentag, & Mojza, 2009). I samma 
studie visas att det finns ett samband mellan hur utvilad man känner sig på morgonen 
och hur de dagliga uppgifterna klaras av, personliga initiativ och deltagandet i 
organisationen under arbetsdagen. 
 
Exempel på faktorer som gör att personalen känner sig tillfreds med sitt arbete inom 
äldrevården kan vara, i fallande ordning: erkännande från patienterna, utmanande 
arbetsuppgifter, befogenhet att bedöma patientens vårdbehov och positiv interaktion 
med andra sjuksköterskor (Carr & Kazanowski, 1994). Larsson (1993) fann att stress, 
fysisk belastning, kontakten med de äldre, social status, uppskattning/beröm, 
kontinuitet, inflytande, arbetskamrater, arbetsledning och utbildning/ 
utvecklingsmöjligheter i nämnd ordning är de viktigaste faktorerna vad gäller 
arbetstillfredsställelse. 
 
Nämnda studier är några exempel på faktorer som bidrar till hur arbetsplatsen kan 
upplevas. Det finns flera medverkande krafter, men en komplex bild börjar redan nu 
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växa fram av faktorer som samspelar om huruvida arbetsplatsen upplevs som attraktiv 
eller inte. 
 
Arbetstillfredsställelse inom vården kan mätas med olika modeller. Modellerna 
använder sig av olika kategorier för att systematisera data. Modellen Attraktivt arbete 
använder sig av dimensioner. En dimension kan vara t ex arbetstid, fysisk arbetsmiljö, 
ledarskap, lojalitet, lokalisering, lön, organisation, relationer, social kontakt, arbetstakt, 
förtrogenhet (Åteg & Pontén, 2004). Exempel på några dimensioner som är 
återkommande i de olika modellerna är ledarskap, status och social interaktion. I tabell 
2 finns några exempel på modeller som kan användas för att mäta psykologiska och 
sociala faktorer i arbetslivet. 
 
Tabell 2. Exempel på modeller som mäter arbetstillfredsställelse. 

Metod Dimensioner Referens 

IWS,  
Index of work 
satisfaction 

lön, autonomi, arbetskrav policies för organisationen, 
interaktion, professionell status (Stamps, 1997) 

QPSnordic förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, social 
interaktion, ledarskap, organisationskultur 

(Dallner, 
Lindström, & 
Elo, 2000) 

Attraktivt arbete 

adekvat utrustning, arbetstid, fysisk arbetsmiljö, 
ledarskap, lojalitet, lokalisering, lön, organisation, 
relationer, social kontakt, arbetstakt, förtrogenhet, fysisk 
aktivitet, handlingsfrihet, praktiskt arbete, tankearbete, 
variation, eftertraktad, erkänsla, status stimulans och 
resultat 

(Åteg & Pontén, 
2004) 

 
Utifrån intervjuer med anställda inom olika branscher har forskare inom Högskolan 
Dalarna och Arbetslivsinstitutet skapat en modell över ett antal kvaliteter som anställda 
anser vara viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt (Åteg, Hedlund & Pontén, 2004). 
Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna har utifrån denna modell skapat ett enkätverktyg 
som används för att mäta huruvida ett arbete upplevs vara attraktivt. Detta enkätverktyg 
användes vid insamling av data till studien ”Attraktivt arbete inom äldrevården” vid 
Dalarnas Forskningsråd. Enkätverktyget bifogas i bilaga 1, med tillstånd av Mattias 
Åteg. 
 
I en D-uppsats i Psykologi vid Högskolan Dalarna genomfördes faktoranalys på 
enkätverktyget (Jonsson, 2007). Analysen visade att enkätverktyget kunde förfinas. 
Föreliggande studie grundar sig på resultat från dessa faktoranalyser. I bilaga 2 
redovisas de frågor som ingår i respektive dimension. 
 
Undersökningsdeltagare i Jonssons studie var kommunanställda, en högskoleinstitution, 
ett fastighetsbolag, en skolkonferens, försäkringskassa, församling, studenter från en 
högskola, ett museum och en högskoleinstitution. Ingen var anställd inom vård och 
omsorg. Det finns anledning att misstänka att Jonssons resultat skulle bli annorlunda om 
undersökningsdeltagare fanns inom vård och omsorg. Schaefer (1996), Matrunola 
(1996), Carr (1994) & Larsson (1993) menade att relationer och social samvaro är 
viktiga faktorer för om arbetet upplevs som attraktivt inom vårdyrket. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att se om det fanns någon skillnad i hur enhetschefer och 
övrig personal upplevde sin arbetsmiljö avgränsad i tio dimensioner. Med övrig 
personal avses i denna rapport sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden med flera, 
i ej ledande befattningar. De dimensioner som jämfördes sinsemellan var Ledarskap, 
Stimulans, Fysisk arbetsmiljö, Relationer, Lokalisering, Tankearbete, Praktiskt arbete, 
Förtrogenhet, Resultat och Erkänsla. 
  
Om det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och övrig vårdpersonal ser på sin 
arbetsmiljö, så kan det finnas en risk att enhetschefernas beslut färgas av den egna 
upplevelsen och inte fattar beslut utifrån det som är viktigast för den största 
personalgruppen, nämligen övrig personal. Enhetschefer och övrig ledning kan då 
vägledas i sina beslut om vilka dimensioner som kan vara mest värdefulla för personal 
att arbeta med i utveckling mot en attraktiv arbetsplats. 
 
Hypotesen är att det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och övrig vårdpersonal 
upplever sin arbetsmiljö. Skillnaderna testades separat i varje dimension. 

Metod 

Undersökningsdeltagare 
I undersökningen ingick totalt 692 personal inom äldrevården, varav 367 i Rättvik 
kommun och 325 i Hedemora kommun i Dalarnas Län. Enkäterna besvarades under 
2008. Deltagarnas ålder varierar mellan 25 och 65 år. De har befattningar som 
enhetschef, vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 
eller annat inom vårdsektorn. De arbetar inom särskilt boende, enskilt boende eller både 
och. Arbetad tid inom nuvarande yrke varierar mellan mindre än två år till 30 år eller 
mer. De är antingen fast anställda eller vikarier och de arbetar heltid eller deltid. 

Procedur 
Studien baseras på ett tidigare insamlat material från projektet ”Attraktivt arbete inom 
äldrevården” vid Dalarnas Forskningsråd i Falun.  

Databearbetning 
Ett index skapades i SPSS, version 16.0, för varje dimension genom summering av 
enskilda frågor som i studien av Jonsson (2007) visats ha faktorladdning större än 0,3. 
Om en variabel har en faktorladdning som ligger under 0,3 anses den uttrycka mer än en 
sak (Pallant, 2001). Totalt skapades tio index för dimensionerna Ledarskap, Stimulans, 
Fysisk arbetsmiljö, Relationer, Lokalisering, Tankearbete, Praktiskt arbete, 
Förtrogenhet, Resultat och Erkänsla. Varje dimension genomgick ett oberoende t-test 
med signifikansnivån p=0,005 vid tvåsidig prövning. Valet av signifikansnivå gjordes 
med hänsyn till antal t-testningar och efter så kallad Bonferroni korrektion, det vill säga 
p=0,05/ antal testningar (Dancey & Reidy, 2007, sidan 257). 
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Resultat 
Det finns en signifikant skillnad mellan enhetschefer och övrig personal i 
dimensionerna Stimulans, Tankearbete och Praktiskt arbete. Medelvärde, t-värde och p-
värde redovisas i tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Medelvärden(M) och spridningar(S) för enhetschefer och övrig personal. t-värde och p-
värde för de olika dimensionerna. 

 M(S)  
Enhetschefer 

M(S)  
Övrig personal 

M(Ech)-
M(Öp) 

t-värde p-värde 

Tankearbete 4,3 (0,70) 3,4 (0,82)   0,8 -4,868 0,000 
Stimulans 4,3 (0,67) 3,5 (0,97)   0,8 -5,772 0,000 
Resultat 4,2 (0,70) 3,9 (0,77)   0,3 -2,027 0,043 
Fysisk arbetsmiljö 3,3 (0,96) 3,1 (1,03)   0,1 -0,779 0,436 
Ledarskap 4,1 (0,86) 3,9 (0,92)   0,1   0,834 0,405 
Relationer 4,0 (0,92) 4,0 (0,86)   0,0 -0,160 0,873 
Erkänsla 1,6 (1,00) 1,7 (1,06) -0,1   0,572 0,567 
Förtrogenhet 3,9 (0,55) 4,0 (0,69) -0,1   0,880 0,379 
Lokalisering 3,7 (1,13) 3,9 (1,00) -0,2   0,992 0,322 
Praktiskt arbete 3,1 (0,64) 3,7 (0,85) -0,6   3,752 0,000 
 
Högsta medelvärdet fanns för enhetschefer i dimensionen Stimulans och för övrig 
personal i Förtrogenhet. Detta innebär att enhetschefer skattar dimensionen Stimulans 
högst i nuvarande arbete av de tio tidigare nämnda dimensionerna och övrig personal 
skattar dimensionen Förtrogenhet högst. Enhetschefer upplever att de har ett 
utvecklande arbete, de har intressanta arbetsuppgifter, arbetet är positivt utmanande och 
arbetet stärker deras yrkesidentitet. Övrig personal vet vad som väntar dem under 
arbetsdagen, de är förtrogna med sitt arbete och de organiserar och styr sitt arbete. 
 
Lägst medelvärde finns i dimensionen Erkänsla för både enhetschefer och övrig 
personal. Det innebär att dimensionen Erkänsla skattas lägst av de tio dimensionerna 
både av enhetschefer och övrig personal. Det visar också att enhetschefer och övrig 
personal upplever att de får lite av extra uppskattningar för sitt arbete genom belöningar 
utvalda speciellt åt dem och belöningar vars storlek beror på vad de presterar. 
 
Största skillnaden i medelvärden återfinns i dimensionen Tankearbete; enhetschefer och 
övrig personal. Dimensionen Tankearbete har alltså störst skillnad i upplevelsen av 
nuvarande arbete. Enhetschefer upplever mer än övrig personal att de har ett tänkande 
och skapande arbete, de tillåts lösa problem i sitt arbete, de får lära nytt, de är med och 
utvecklar verksamheten och de får tänka för att utföra sina arbetsuppgifter. Frågor som 
ingår i de olika dimensionerna bifogas i bilaga 2.  
 
Enhetschefer värderar i nuvarande arbete Tankearbete, Stimulans och Resultat högre än 
övrig personal. För Praktiskt arbete råder det motsatta förhållandet; där värderar övrig 
personal Praktiskt arbete högre än enhetschefer i nuvarande arbete.  
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Diskussion 
Hypotesen att det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och övrig vårdpersonal 
upplever sin arbetsmiljö fick stöd i dimensionerna Stimulans, Tankearbete, Praktiskt 
arbete och Resultat. Skillnaden var störst i Tankearbete, tätt följd av Stimulans. 
  
Jonsson (2007) menar att dimensionen Stimulans har störst inverkan på upplevelsen av 
attraktiviteten i ett arbete. Ledarskapet och den fysiska arbetsmiljön har i hennes studie 
också stor betydelse för om ett arbete upplevs vara attraktivt eller inte. I hennes studie 
ingår inga undersökningsdeltagare från vårdsektorn. Forskning pekar på att det är 
framförallt relationer mellan arbetskolleger som är viktigt för ett attraktivt arbete inom 
vård och omsorg (Carr, 1994; Larsson, 1993; Matrunola,1996 och Schaefer,1996).  
 
De data som har analyserats i denna studie handlar om hur arbetet upplevs i nuläget, inte 
vad som är attraktivt för ett arbete. Att en dimension blir högt värderad i nuläget betyder 
inte per automatik att den är högt värderad som en attraktiv dimension. För att veta 
vilka dimensioner som mest påverkar attraktiviteten i denna studie så behöver data 
analyseras ytterligare. Det skulle kunna bli samma resultat som hos Schaefer et al, 
nämligen att relationer mellan kollegor är den viktigaste faktorn för ett attraktivt arbete 
inom vårdsektorn. 
 
Konstateras kan att det i denna studie är en signifikant skillnad mellan enhetschefer och 
övrig personal med avseende på hur de upplever sitt nuvarande arbete i dimensionerna 
Tankearbete, Stimulans och Praktiskt arbete. I dimensionen Relationer finns ingen 
skillnad mellan enhetschefer och övriga anställda. 
 
Om det är så att Praktiskt arbete värderas högt i ett attraktivt arbete, så kan en tolkning 
av resultatet vara att enhetschefer vill ha mer av praktiskt arbete; t ex arbeta mer i den 
dagliga verksamheten bland patienterna. Frågor i dimensionen Praktiskt arbete berör till 
exempel om de får använda sina praktiska färdigheter eller om de rör sig så att de mår 
bra i sitt arbete. Frågor i respektive dimension redovisas i bilaga 2. 
 
Om dimensionerna Tankearbete och Stimulans är viktiga faktorer för ett attraktivt 
arbete, så kan resultatet för Övrig personal tolkas som att de t ex vill lära nytt, tillåtas 
lösa problem och utvecklas inom området. 
 
Frågor inom Tankearbete och Stimulans kan beskrivas med begrepp som befogenheter, 
kreativitet och utveckling. Befogenheter: ”Jag tillåts…….jag är med …..” Kreativitet: 
”…skapande arbete….jag får tänka…..” Utveckling: ”….lära nytt…..utvecklande….”. 
För att kunna vara kreativ så behövs befogenheter, inom rimliga gränser, och att det 
råder ett tillåtande klimat på arbetsplatsen. Det kan vara så att övrig personal behöver 
mer befogenheter för att kunna vara kreativa, tänkande och därmed uppleva sitt arbete 
som attraktivt. Till exempel kan övrig personal vara med och utveckla verksamheten i 
samarbete med enhetschefer, delta i administrativa uppgifter för att få ett mer tänkande 
arbete samt kompetensutvecklas för att känna att de får lära nytt. 
 
Om det är så, att relationer mellan arbetskollegor är den viktigaste faktorn för ett 
attraktivt arbete, vad kan man då göra för att ett arbete ska upplevas som mer attraktivt? 
En upplevelse är alltid individuell. Om en individ upplever att relationer inte fungerar 
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tillfredsställande, är det då arbetsmiljön som inte passar för individen eller kan det vara 
så att det är individen som inte passar in på arbetsplatsen? 
 
Hur en individ hanterar relationer har en koppling till personlighetstyp och 
anknytningsmönster (Simmons, Gooty, Nelson, & Little, 2009). Personlighetstyper kan 
man inte göra om och anknytningsmönster grundläggs redan tidigt i barndomen i 
interaktion med sina vårdare (Bowlby, 1982/1969).  
 
Så vad finns att göra för att ett arbete ska upplevas som attraktivt? En möjlighet är att 
börja arbeta med relationer på arbetsplatsen - en slags social kompetensutveckling. En 
annan är att tydliggöra skillnader mellan vad det innebär att vara enhetschef och övrig 
vårdpersonal när nya tjänster ska tillsättas, till exempel att enhetschefer ofta har ett mer 
administrativt arbete och att den praktiska delen inte är lika stor som för övrig 
vårdpersonal. Kanske man också vid tillsättning av en ny tjänst kan ägna gruppens 
sammansättning uppmärksamhet. Det kan till exempel vara med tanke på 
personlighetstyp, hur den passar in i arbetsgruppen, om den kommer att komplettera, 
balansera eller i värsta fall stjälpa gruppen. 
 
Vidare forskning inom ämnet kan vara att undersöka om det finns något samband 
mellan personlighetstyper, anknytningsmönster och huruvida arbetet upplevs som 
attraktivt eller inte.  
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Följande frågor är framtagna för att ge ett underlag till utveckling av Attraktivt arbete. 
Frågorna handlar om dels vad som gör ett arbete attraktivt för Dig, dels hur attraktivt 
Du finner Ditt nuvarande arbete.  
 
Frågorna baseras på en modell av vilka kvaliteter som kännetecknar ett Attraktivt 
arbete. Modellen har utvecklats med hjälp av intervjuer med anställda på olika typer 
av arbetsplatser. 
 
Inga namn eller annan form av information som gör att ett svar kan härledas till någon 
enskild person kommer att finnas med vid presentation av resultaten. För att 
resultaten ska bli så rättvisande som möjligt, är det önskvärt att så många som möjligt 
tar sig tid att fylla i formuläret, men ingen är tvingad att delta i undersökningen. 
 
Det tar ungefär 20 minuter att svara på frågorna. De är ställda så att Du tar ställning 
genom att sätta kryss i den ruta som bäst stämmer överens med vad Du tycker.  
Svara spontant, utan att tänka för länge! 
 
 
 
1) Hur viktigt är arbete för dig? 
 

En av de 
minst 
viktiga 

sakerna i 
mitt liv 

   En av de 
mest viktiga 

sakerna i 
mitt liv 

□ □ □ □ □ 
 
2) Vilken är den främsta anledningen till att du arbetar?  
 Välj ett av de tre alternativen. 
 

□ Försörjning och överlevnad 

□ Materiella framsteg och hög levnadsstandard 

□ Självförverkligande och livskvalité 
 
 

Frågorna har utformats vid Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna. Vi ansvarar inte 
för ändringar och tillägg, utan vårt samtycke. Har Du funderingar om frågorna och 
deras utformning kan Du kontakta: 
Högskolan Dalarna, Tema Arbetsliv, 781 88 Borlänge 
Telefon: 023-77 87 68            E-post: arbetsliv@du.se  

mailto:arbetsliv@du.se�
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Tag ställning till vart och ett av nedanstående påståenden, både avseende i vilken 
utsträckning du tycker de är viktiga för att ett arbete ska vara attraktivt för dig och i 
vilken utsträckning du tycker de stämmer med hur du har det i ditt nuvarande arbete. 
Kryssa för det alternativ som bäst stämmer överens med vad du tycker.  
Svara spontant, utan att tänka för länge! 
 

3) I vilken utsträckning tycker Du följande… 
 

… är viktigt för att ett 
arbete ska vara attraktivt 
för dig? 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

 
Arbetsförhållanden 

Inte 
alls 

 Helt och 
hållet 

Inte 
alls 

 Helt 
och 
hållet 

1 Arbetsplatsen ligger i en tilltalande omgivning. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
2 Jag har lätt att ta mig från arbetet till annat jag vill göra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
3 Jag har lätt att ta mig till och från arbetet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
4 Kostnaden för resorna till och från arbetet är låg. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
5 Tiden det tar att komma till och från arbetet är kort. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
6 Jag vet när min arbetsdag börjar och slutar. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
7 Jag har möjlighet att påverka min arbetstid. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
8 Jag kan ta kortare ledigt om jag behöver. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
9 Ljudnivån är bra där jag arbetar. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
10 Lokaler och inredning är bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
11 Luften är bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
12 Det är rent i lokalerna. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

13 Jag kan med den utrustning jag använder utföra ett bra arbete  
(till exempel maskiner, apparater, redskap och datorer). 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

14 Utrustningen är modern. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
15 Jag kan med lagom fysisk arbetsbelastning utföra ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
16 Jag kan med lagom mental arbetsbelastning utföra ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

17 Det går bra för företaget (eller motsvarande inom skola, sjukvård 
och andra offentliga och privata verksamheter). 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

18 Min arbetsplats har en lämplig storlek. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
19 Min anställning känns trygg. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
20 Jag har möjlighet att avancera. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
21 Jag får förmåner vid sidan av mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

22 
Jag får återkommande information om verksamheten på  
företaget (eller motsvarande inom skola, sjukvård och andra 
offentliga och privata verksamheter). 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

23 Det sker en medveten och nytänkande utveckling av företaget. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

24 På min arbetsplats finns en kreativ anda och nyfikenhet att prova 
nytt i det dagliga arbetet. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

25 Jag har inflytande på och är delaktig i verksamheten på min 
arbetsplats. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

26 Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
27 Jag har förtroende för min närmaste chef. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
28 Min närmaste chef har förtroende för mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

29 Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska 
utföra. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

30 Min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
31 Min närmaste chef uppmuntrar mig. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
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I vilken utsträckning tycker Du att följande … 
 

… är viktigt för att ett 
arbete ska vara 
attraktivt för dig? 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

 Inte 
alls 

 Helt 
och 
hållet 

Inte 
alls 

 Helt 
och 
hållet 

32 Jag känner lojalitet med företaget (eller motsvarande inom skola, 
sjukvård och andra offentliga och privata verksamheter). 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

33 Jag känner lojalitet med min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
34 Jag känner lojalitet med mina arbetskamrater. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
35 Det finns arbetskamrater på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
36 Jag umgås med arbetskamrater i arbetet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
37 Jag umgås med arbetskamrater på raster. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
38 Jag umgås med arbetskamrater på fritiden. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

39 Jag träffar andra människor på arbetsplatsen, förutom 
arbetskamrater. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

40 Jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
41 Vi har en bra laganda. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
42 Vi är ärliga mot varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
43 Vi är öppna mot varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
44 Vi har humor (skrattar och har roligt). □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
45 Vi hjälps åt och stöder varandra. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
46 Jag har en tillräcklig lön. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
47 Min prestation påverkar min lön. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
48 Min lön ökar successivt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
49 Min lön har en hög nivå. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

Arbetsinnehåll            
50 Jag vet vad som väntar mig under arbetsdagen. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

51 Jag är förtrogen med mitt arbete (vet vad och hur arbets-
uppgifterna ska göras). 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

52 Jag organiserar och styr mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
53 Jag organiserar och styr andras arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
54 Jag rör mig så att jag mår bra i mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
55 Jag rör mig mellan olika ställen på min arbetsplats. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
56 Jag får tänka för att utföra mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
57 Jag får lära nytt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
58 Jag är med och utvecklar verksamheten. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
59 Jag tillåts lösa problem i mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
60 Jag har ett tänkande skapande arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
61 Jag har ett praktiskt skapande arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

62 Jag jobbar med händerna och använder mina praktiska 
färdigheter. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

63 Mitt arbete är intensivt, men innehåller också lugna perioder 
och pauser. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

64 I mitt arbete har jag tid för reflektion och återhämtning. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
65 Jag roterar mellan olika arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
66 Jag kan välja hur jag utför mina arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
67 Mitt arbete förändras (arbetsuppgifterna utökas eller byts ut). □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
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I vilken utsträckning tycker Du att följande … 
 

… är viktigt för att ett 
arbete ska vara 
attraktivt för dig? 

… stämmer med ditt 
nuvarande arbete? 

 
Arbetstillfredsställelse 

Inte 
alls 

 Helt 
och 
hållet 

Inte 
alls 

 Helt 
och 
hålle
t 

68 Min kompetens är efterfrågad. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
69 Jag känner mig behövd. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
70 Jag tycker det jag gör är viktigt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
71 Mitt arbete är positivt utmanande. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
72 Jag har intressanta arbetsuppgifter. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
73 Mitt arbete är utvecklande. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
74 Jag ser olika resultat av mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
75 Jag ser konkreta resultat av mitt arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
76 Jag ser resultaten av mitt arbete direkt. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
77 Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
78 Jag känner att jag gör ett bra arbete. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
79 Jag får uppskattning från mina arbetskamrater. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
80 Jag får uppskattning från min närmaste chef. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

81 Jag får uppskattning i mitt arbete från andra människor, förutom 
arbetskamrater och närmaste chef. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

82 Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars 
storlek beror på vad jag presterar. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

83 Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar 
utvalda speciellt åt mig. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

84 På min arbetsplats förekommer sociala aktiviteter som skiljer sig 
från det dagliga arbetet. 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

  
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

85 Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

86 Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög 
status. 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

87 Mitt arbete stärker min yrkesidentitet. □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
 
 
4) I vilken utsträckning tycker du att ditt nuvarande arbete är attraktivt? 

 
 

Inte alls    Helt och  
    hållet 

□ □ □ □ □ 
 
 
 

5) Övriga synpunkter 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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6) Bakgrundsfrågor 
 
6.1 Hur gammal är du?   1  Yngre än 25 år 
    2  25–34 år 
    3  35–44 år 
    4  45–54 år 
    5  55 år eller äldre 

 
6.2 Är du man eller kvinna?  1  Man 
    2  Kvinna 

 
 
 

6.3 Vad har du för befattning?  1  Vårdbiträde 
    2  Undersköterska 
    3  Sjuksköterska 
    4  Arbetsterapeut 
    5  Sjukgymnast 
    6  Annat 
 
6.4 Hur länge har du arbetat i ditt  
nuvarande yrke?   1  Mindre än 2 år 
    2  2–4 år 
    3  5–9 år 
    4  10–19 år 
    5  20–29 år 
    6  30 år eller mer 
 
6.5 Arbetar du i särskilt eller enskilt  
boende (hemtjänst)    1  Särskilt boende 
    2  Enskilt boende 
    3  Både/och 

4  LSS gruppbostäder 
    5  LSS daglig verksamhet 
    6  LSS pers. assistenter 
    7  Annat 
 
 
 
6.6 Är du fast anställd eller vikarie? 1  Fast anställd 
    2  Vikarie 
 
 
 
6.7 Heltid, deltid eller timanställning? 1  Heltid 
    2  Deltid 
    3  Timanställning 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: Frågor som ingår i de olika dimensionerna. 

 
Frågorna besvaras på en femgradig svarsskala graderad från ”Inte alls” till ”Helt och hållet” 
och visar i vilken utsträckning en viss fråga stämmer med det nuvarande arbetet. 
 
Ledarskap 
Min närmaste chef uppmuntrar mig 
Jag har förtroende för min närmaste chef 
Kommunikationen med min närmsta chef fungerar bra 
Min närmaste chef har förtroende för mig 
Min närmsta chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska utföra 
 
Relationer 
Vi har en bra laganda 
Vi hjälps åt och stöder varandra 
Vi har humor (skrattar och har roligt) 
Vi är öppna mot varandra 
Vi är ärliga mot varandra 
 
Fysisk arbetsmiljö 
Lokaler och inredning är bra 
Luften är bra 
Utrustningen är modern 
Det är rent i lokalerna 
Jag kan med lagom fysisk arbetsbelastning utföra ett bra arbete 
 
Lokalisering 
Tiden det tar att komma till och från arbetet är kort 
Jag har lätt att ta mig till och från arbetet 
Kostnaden för resorna till och från arbetet är låg 
Jag har lätt att ta mig från arbetet till annat jag vill göra 
 
Tankearbete 
Jag har ett tänkande, skapande arbete 
Jag tillåts lösa problem i mitt arbete 
Jag får lära nytt 
Jag är med och utvecklar verksamheten 
Jag får tänka för att utföra min arbetsuppgifter 
 
Praktiskt arbete  
Jag jobbar med händerna och använder mina praktiska färdigheter 
Jag har ett praktiskt, skapande arbete 
Jag rör mig så att jag mår bra i mitt arbete 
 
Förtrogenhet & handlingsfrihet 
Jag vet vad som väntar mig under arbetsdagen 
Jag är förtrogen med mitt arbete 
Jag organiserar och styr mitt arbete 
 
Stimulans 
Mitt arbete är utvecklande 
Jag har intressanta arbetsuppgifter 
Mitt arbete är positivt utmanande 
Mitt arbete stärker min yrkesidentitet 
 
 



2(2) 
 

 

 
Resultat  
Jag ser resultaten av mitt arbete direkt 
Jag känner att jag gör ett bra arbete 
Jag kan se att resultatet av mitt arbete har betydelse för helheten 
Jag ser konkreta resultat av mitt arbete 
 
Erkänsla 
Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar utvalda speciellt åt mig 
Jag får extra uppskattning för mitt arbete genom belöningar vars storlek beror på vad jag presterar 


	Syftet med studien var att studera skillnader mellan enhetschefers och övrig personals upplevelse av sin nuvarande arbetsmiljö inom äldrevården. Totalt 692 personer ingick i undersökningen. Upplevelsen mättes i 10 dimensioner och inom varje dimension ...
	Behovet av vårdpersonal inom äldreomsorgen ökar, dels på grund av befolkningens ökande livslängd och dels på grund av att yngre personer inte är intresserade av att stanna inom äldrevården. Detta leder till ökade kostnader och en sämre vård. Resultat...
	Denna studie har kunnat genomföras med hjälp av insamlat material i projektet ”Attraktivt arbete inom äldrevården” vid Dalarnas Forskningsråd. Ett varmt tack till Claes Herlitz som lät mig använda data från projektet i föreliggande studie. Tack också...
	Introduktion
	Befolkningsutveckling och äldrevård
	Vem vill arbeta inom äldreomsorgen?
	Vårdpersonal och psykisk hälsa
	Vad händer på en arbetsplats med stor personalomsättning?
	Arbetstillfredsställelse och attraktivt arbete
	Det finns studier som pekar på olika faktorer som kan bidra till om en arbetsplats upplevs som attraktiv eller inte. Randsley de Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir och Ando, (2009) menar att nivån på arbetstillfredsställelse och organisationell ide...
	Exempel på faktorer som gör att personalen känner sig tillfreds med sitt arbete inom äldrevården kan vara, i fallande ordning: erkännande från patienterna, utmanande arbetsuppgifter, befogenhet att bedöma patientens vårdbehov och positiv interaktion ...
	Nämnda studier är några exempel på faktorer som bidrar till hur arbetsplatsen kan upplevas. Det finns flera medverkande krafter, men en komplex bild börjar redan nu växa fram av faktorer som samspelar om huruvida arbetsplatsen upplevs som attraktiv e...
	Arbetstillfredsställelse inom vården kan mätas med olika modeller. Modellerna använder sig av olika kategorier för att systematisera data. Modellen Attraktivt arbete använder sig av dimensioner. En dimension kan vara t ex arbetstid, fysisk arbetsmilj...

	Syfte och frågeställning
	Syftet med denna studie var att se om det fanns någon skillnad i hur enhetschefer och övrig personal upplevde sin arbetsmiljö avgränsad i tio dimensioner. Med övrig personal avses i denna rapport sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden med flera...
	Om det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och övrig vårdpersonal ser på sin arbetsmiljö, så kan det finnas en risk att enhetschefernas beslut färgas av den egna upplevelsen och inte fattar beslut utifrån det som är viktigast för den största p...
	Hypotesen är att det finns en skillnad mellan hur enhetschefer och övrig vårdpersonal upplever sin arbetsmiljö. Skillnaderna testades separat i varje dimension.

	Metod
	Undersökningsdeltagare
	Procedur
	Databearbetning

	Resultat
	Referenser

