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Abstract 

 This study analyses four psychological and social factors in relation to work 

satisfaction and age amongst care staff. The four factors are: quantitative requirements, 

qualitative requirements, encouraging leadership and role clarity. The study was preformed in 

a medium-sized county in the south of Sweden and 128 members of care staff participated, 

from public as well as private care homes. In order to measure overall work satisfaction, a 

scale was developed that measure general well-being at work. The four factors were measured 

using QPSnordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at 

Work). The data was analysed using Multivariate regression analyses and Mann-Whitney U 

test. The result shows that quantitative requirements (p = .009), encouraging leadership (p = 

.020) and role clarity (p = .003) can predict work satisfaction, while qualitative requirements 

failed to predict work satisfaction. Care staff below 45.5 years of age experiences more 

qualitative requirements (p = .007) and more encouraging leadership (p = .036) and less role 

clarity (p = .019), than those above the age of 45.5years. There were no differences in 

quantitative requirements in relation to age.  

  Reducing the quantitative requirements, promoting encouraging leadership and 

developing detailed job descriptions, can increased work satisfaction. By contributing to the 

awareness of different age groups experiences of the four psychological and social factors, 

resources might be used where they are most needed. 

 

  Key words: care staff, care home, age, work satisfaction, quantitative requirements, 

qualitative requirements, encouraging leadership, role clarity. 
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Abstrakt 
  Den här studien analyserar fyra psykologiska och sociala faktorer i relation till 

arbetstillfredsställelse och ålder hos omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. De fyra 

faktorerna är: kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet. 

Studien utfördes i en medelstor kommun i södra Sverige och 128 personer, undersköterskor 

och vårdbiträden, från kommunalt ägda och privatägda äldreboenden deltog. För att mäta 

generell arbetstillfredsställelse utvecklades en skala som mäter övergripande trivsel på arbetet. 

De fyra faktorerna beräknas med QPSnordic (General Nordic Questionnaire for Psychological 

and Social Factors at Work), som mäter psykologiska och sociala faktorer. Data analyserades 

med Multipel regressionsanalys och Mann-Whitney U test. Resultatet visade att kvantitativa 

krav (p = .009), uppmuntrande ledarskap (p = .020) och rolltydlighet (p = .003) kan predicera 

arbetstillfredsställelse, medan kvalitativa krav inte lyckades att predicera 

arbetstillfredsställelse. Omvårdnadspersonal under 45,5 år upplever större kvalitativa krav (p 

= .007), mer uppmuntrande ledarskap (p = .036) och mindre rolltydlighet (p = .019) än dem 

över 45,5år. Det fanns ingen skillnad i kvantitativa krav beroende på ålder.  

  Genom att minska de kvantitativa kraven, främja ett uppmuntrande ledarskap samt 

utforma tydliga arbetsbeskrivningar kan omvårdnadspersonalens arbetstillfredsställelse höjas. 

Ökad kunskap kring olika åldersgruppers upplevelse av de fyra psykologiska och sociala 

faktorerna gör att resurser kan sättas in där de gör mest nytta.  

   

  Nyckel ord: omvårdnadspersonal, äldreboende, ålder, arbetstillfredsställelse, 

kvalitativa krav, kvantitativa krav, uppmuntrande ledarskap, rolltydlighet.
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Inledning 

 Antalet 85-åringar i Sverige antas fördubblas till år 2035 (Antonsson, 2013). Många av 

dessa äldre kommer att vara i behov av hjälp, vilket innebär att det måste finnas personal som 

är utbildad för att utföra omsorgsarbetet. I detta perspektiv är det ett stort problem att allt färre 

personer väljer att utbilda sig till undersköterskor (Bennich, 2012). För att kunna möta 

framtidens behov av kvalificerade medarbetare inom äldreomsorgen är det inte enbart 

nyrekrytering som krävs utan även att befintlig personal väljer att stanna kvar inom 

vårdsektorn. Kommunerna eftersträvar idag att rekrytera personal med formell kompetens i 

form av undersköterskeexamen. Men behovet är stort och individer med formell kompetens 

förmår inte täcka personalbehovet. Därför arbetar idag även vårdbiträden parallellt med 

undersköterskor inom äldreomsorgen. Vårdbiträden har antingen en vårdbiträdesutbildning 

som omfattar 10-20 veckor eller ingen formell utbildning alls (Socialstyrelsen, 2006). 

Äldreomsorgen är även en förändringspräglad verksamhet och påverkas av 

organisationsförändringar, nya driftsformer, demografiska förändringar och ett ökat antal 

multisjuka vårdtagare (Bennich, 2012). Med en ökad mängd äldre och ett otillräckligt antal 

undersköterskor kommer det att krävas ytterligare utveckling och organisering av 

äldreomsorgen. I dagsläget är äldreomsorgen en personalintensiv verksamhet och har 

arbetsmarknadens största personalgrupp (Antonsson, 2013). Trots detta kommer man fram till 

år 2030 att behöva rekrytera 150 000 personer inom äldreomsorgen i och med att antalet äldre 

ökar (Kommunal, 2014). Till detta kommer att en tredjedel av personalen inom 

äldreomsorgen idag är över 55 år, vilket innebär en mängd pensionsavgångar framöver 

(Bennich, 2012). Dessutom är inte äldreomsorgen en arbetsplats som tilltalar ungdomar 

(Bennich, 2012). Äldreomsorgen står alltså inför en stor utmaning, nämligen att rekrytera och 

behålla kompetent personal. I flera kommuner runt om i Sverige har man på olika sätt försökt 

lösa detta, bland annat genom satsningar på kompetensutveckling (Szebehely, 2006 & 2011, 

refererad i Bennich 2012). För att en sådan utveckling ska bli effektiv är det väsentligt att få 

reda på vad som skapar arbetstillfredsställelse hos de undersköterskor och vårdbiträden som 

redan arbetar inom äldreomsorgen. Forskning visar att om man är otillfredsställd med vissa 

delar av sitt arbete, t.ex. en alltför hög arbetsbelastning, har man större benägenhet att byta 

arbetsplats (Purk & Lindsay, 2006, refererad i Lopez, White & Carder, 2014). 

  Den mest använda definitionen av arbetstillfredsställelse är: ”a pleasurable or positive 

emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences” (1976, refererad 

i Saari & Judge, 2004). Vilket på svenska kan översättas med: ett behagligt eller positivt 

känslomässigt tillstånd som uppstått ur värderingen av sitt arbete eller arbetserfarenheter. 
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Begreppet arbetstillfredsställelse är ofta relaterat till sex olika områden: lön, autonomi, 

arbetskrav, organisatoriska krav, interaktion och professionell status (Stamps, 1997, refererad 

i Suhonen, Charalambous, Stolt, Katajisto, & Puro, 2012; Stamps, Piedmont, Slavitt, & 

Haase, 1978). Vissa av dessa områden är mer aktuella än andra när det gäller deras påverkan 

på omvårdnadspersonalens arbetstillfredsställelse. Det finns en pågående debatt i media om 

ökade arbetskrav på undersköterskor och vårdbiträden. Studier visar att de ökande 

arbetskraven tär både fysiskt och psykiskt på personalen och skapar en stark stressfaktor 

(Begat et al., 2005 & Engstrom et al., 2006, refererad i Testad, Mikkelsen, Ballard, & 

Aarsland, 2009). Däremot har forskning även kunnat påvisa faktorer som ökar individens vilja 

att stanna på arbetsplatsen t.ex. finns det en positiv relation mellan arbetstillfredsställelse, 

förhållandet till arbetsledaren och minskad personalomsättning (Bishop et al., 2008, refererad 

i Lopez et al., 2014). Relationen till arbetsledaren kan påverkas av flera olika faktorer, bland 

annat om man som medarbetare uppmuntras av sin arbetsledare att utvecklas. En 

uppmuntrande arbetsmiljö som formats av chefen kan leda till att medarbetare blir mer 

engagerade i organisationen (Norris-Watts & Levy, 2004, refererad i Gabriel, Frantz, Levy & 

Hilliard, 2014). Ett uppmuntrande ledarskap leder inte bara till (1) ett större engagemang i 

organisationen utan också till (2) ökat välmående hos medarbetarna samt (3) att de presterar 

bättre (Gabriel et al., 2014). En annan faktor som också kan vara intressant att analysera är 

rolltydlighet (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & ∅rhede, 

2000). Om man som medarbetare inte vet vilka ansvarsområden man har eller vad som 

förväntas av en är det svårt att utföra ett gott arbete och känna trivsel. Tidigare studier har 

även visat att det är viktigt att studera individuella skillnader hos medarbetarna för att kunna 

förstå skillnader i arbetstillfredsställelse (Zaniboni, Truxillo, Fraccaroli, McCune & Bertolino, 

2014). Inom äldrevården arbetar undersköterskor och vårdbiträden med olika etnisk bakgrund, 

olika kompetensnivå, olika personligheter, olika åldrar etc. För att få medarbetare att känna 

arbetstillfredsställelse är det av vikt att veta hur olika arbetsrelaterade faktorer påverkar olika 

individer (Truxillo et al., 2012b, refererad i Zaniboni et al., 2014). Tidigare forskning har 

bland annat visat att att yngre medarbetare klarar av kvantitativa krav bättre i och med att de 

är motiverade att anta utmaningar och befinner sig i en fas i arbetlivet då de vill inhämta 

kunskap (Zaniboni et al., 2014). Till skillnad från de äldre medarbetarna som inte är lika 

intresserade av att ta sig an fler nya uppgifter utan hellre vill få användning av sin 

arbetslivserfarenhet. Relationen mellan ålder och individers arbetstillfredsställelse är viktig ur 

minst tre aspekter: 1) Med större andel äldre medarbetare krävs det att arbetet anpassas så att 

dessa fortsatt kan känna tillfredsställelse med sitt arbete och prestera väl. 2) För att kunna 



6 
 

 

möta olika behov är det även viktigt att ta reda på vilka faktorer som påverkar olika 

åldersgruppers arbetstillfredsställelse positivt eller negativt. 3) Eftersom en förändring av 

arbetsplatsen är kostsam är det av vikt att ta reda på för vilka en förändring av 

arbetssituationen skulle vara av störst betydelse (Zaniboni et al., 2014). Därför är ålder en 

sådan individuell faktor som är av vikt att studera när det gäller omvårdnadspersonal och 

skillnader i arbetstillfredsställelse. 

 Arbetstillfredsställelse är en viktig faktor för att få personal att vilja stanna inom 

äldreomsorgen, d.v.s. att minska personalomsättningen. Därför är det väsentligt att studera 

olika faktorer som skulle kunna påverka arbetstillfredsställelsen. För att få en större förståelse 

för vad som påverkar arbetstillfredsställelsen hos undersköterskor och vårdbiträden på 

äldreboenden, har följande studie haft för avsikt att undersöka fyra psykologiska och sociala 

faktorer som tidigare studier visat kan påverkar arbetstillfredsställelsen (Testad et al, 2009; 

Arnetz & Blomkvist, 2007). Studien har också haft för avsikt att studera hur 

omvårdnadspersonal i olika ålder skiljer sig åt i hur de uppskattar sin arbetsplats, detta utifrån 

de fyra psykologiska och sociala faktorerna. De fyra faktorerna som har studerats är: 

Arbetskrav som har studerats utifrån dels (1) arbetsbelastning (kvantitativa krav) och dels (2) 

svårighetsgrad på arbetsuppgifter (kvalitativa krav/ inlärningskrav), (2) Relationen till 

arbetsledaren som har studerats i termer av graden av uppmuntrande ledarskap och (3) 

Rolltydlighet som har studerats utifrån medarbetarnas upplevelse av tydlighet gällande 

arbetets mål och arbetsuppgifter. 

  Arbetstillfredsställelse: Arbetstillfredsställelse är en central faktor för att vilja stanna 

på sin arbetsplats (Bishop et al 2008, refererad i Lopez et al., 2014; Purk and Lindsay 2006, 

refererad i Lopez et al., 2014), och en av de mest kända definitionerna på 

arbetstillfredsställelse är: ett behagligt eller positivt känslomässigt tillstånd som uppstått ur 

värderingen av sitt arbete eller arbetserfarenheter (1976, refererad i Saari & Judge, 2004). 

Arbetstillfredsställelse utgör en grundsten för att kunna förbättra arbetsmiljön på ett sådant 

sätt att omvårdandens kvalité stärks och arbetsplatsen får en stabilitet (Lopez et al, 2014). I 

den här studien definieras arbetstillfredsställelse som undersköterskors och vårdbiträdens 

övergripande bedömning av hur de trivs på sitt arbete. (Rakich et al. 1985, refererad i 

Suhonen et al., 2012).  

  Ålder: Individer i olika åldrar behöver olika förhållanden för att känna 

arbetstillfredsställelse (Truxillo & Fraccaroli, 2013). Därför är det intressant att analysera 

skillnader mellan de fyra psykologiska och sociala faktorernas (kvantitativa krav, kvalitativa 

krav, uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet) beroende på omvårdnadspersonalens ålder. 
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Inom äldrevården finns det omvårdnadspersonal i alla åldrar men differensen mellan antalet 

unga och antalet äldre som valt att arbeta inom äldrevården är stor. (Bennich, 2012). Färre 

unga väljer idag att arbeta inom vården och de unga som valt att arbeta inom vården blir inte 

kvar någon längre tid (Bennich, 2012).  Samtidigt är det en stor grupp individer som arbetat 

länge inom äldrevården men nu börjar närmar sig pensionsåldern (Bennich, 2012). För att få 

omvårdnadspersonal att vilja stanna på sin arbetsplats är arbetstillfredsställelse en viktig 

faktor (Lopez et al., 2014). Men för att kunna skapa arbetstillfredsställelse för individer i olika 

åldrar krävs det kunskap om de faktorer som man funnit påverkar arbetstillfredsställelsen och 

dessas olika stora påverkan för olika åldrar. I denna studie används kronologisk ålder 

eftersom det är det mest använda måttet på ålder inom forskning (Settersten & Mayer, 1997).  

 Delskalorna kvantitativa arbetskrav och kvalitativa arbetskrav: Arbetskrav kan ses 

som en faktor som skulle kunna påverka arbetstillfredsställelsen och personalomsättningen 

(Castle et al., 2006, Hasson & Arnetz 2008, Flinkman et al. 2010, refererad i Suhonen et al., 

2012). Arbetskrav kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa arbetsbetskrav 

innebär mängden arbete medan kvalitativa arbetsbetskrav (eller inlärningskrav) innebär 

svårighetsgraden i uppgifterna (Hovmark & Thomsson, 1995). Inom äldrevården kan man se 

en ökning inom båda områdena. Personalen har fått fler arbetsuppgifter att klara av på 

minskad mängd personal. Samtidigt ökar också antalet multisjuka patienter, något som alla 

undersköterskorna och vårdbiträden inte är kvalificerade att hantera. Ett flertal studier visar att 

omsorgspersonalen anser att tiden är en bristvara och att tidsbrist försvårar deras arbete att 

kunna ge en god omvårdnad. (Szebehely, 2003 & Andersson, 2007, refererad i Bennich, 

2012). 

 Uppmuntrande ledarskap: Med uppmuntrande ledarskap menas i vilken grad den 

närmaste chefen uppmuntrar sina medarbetare att utvecklas och ta initiativ (Dallner et al., 

2000).  Det finns bland annat studier gällande uppmuntrande ledarskap och gruppen 

undersköterskor och vårdbiträden utifrån Kants teori om ’empowerment’ (egenmakt) (Caspar 

& O’Rourke, 2011; Coogle, Parham, & Rachel, 2011). I dessa studier har man funnit att 

medarbetare som upplever ’empowerment’ också känner ett större engagemang i de 

organisatoriska målen. I samma studier visade man att uppmuntran att utvecklas är relaterat 

både till arbetstillfredsställelse och minskad personalomsättning (Coogle et al., 2011). 

Uppmuntran innebär, enligt Kants teori, guidning och feedback från medarbetare och 

ledarskap (Kanter, 1977 & Laschinger, 1996, refererad i Nedd, 2006). I den här studien 

kommer uppmuntrande ledarskap att studeras bland undersköterskor och vårdbiträden på 

äldreboenden.   
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  Rolltydlighet: Rolltydlighet innebär tydlighet kring mål och arbetsuppgifter (Dallner et 

al., 2000). Studier har visat att välfungerade arbetsplatser har tydliga, väldefinierade, 

realistiska och tillgängliga mål för sina medarbetare (Arnetz et al., 2007). För undersköterskor 

och vårdbiträden har yrkesrollen förändrats från att ha bestått av hushållsliknande sysslor till 

att omfatta allt fler komplexa uppgifter (Wærness, 1984 & Szebehely, 1995, refererad i 

Bennich, 2012). Dessa individer arbetar dessutom inom en verksamhet som har undergått 

större förändringar än något annat välfärdsområde (Szebehely, 2006 & 2011, refererad i 

Bennich). Dessa förändringar har lett till att undersköterskors och vårdbiträdens 

arbetsuppgifter omdefinierats och vidareutvecklats vid flera tidpunkter, något som påverkat de 

mål de förväntas kunna uppfylla. 
Studiens syfte   

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som påverkar undersköterskors 

och vårdbiträdens arbetstillfredsställelse samt att studera om faktorerna som påverkar 

arbetstillfredsställelse skiljer sig beroende på ålder. Studien har avgränsats till att studera fyra 

psykologiska och sociala faktorer som skulle kunna påverka arbetstillfredsställelse hos 

undersköterskor och vårdbiträden: Kvantitativa krav, d.v.s. om man har för mycket att göra, 

kvalitativa krav, d.v.s. de krav som övergår ens kompetens, uppmuntrande ledarskap, d.v.s. 

uppmuntran att utvecklas och ta initiativ samt rolltydlighet d.v.s. tryggheten i ens yrkesroll 

och dess avgränsningar. I kommunen som studeras finns det inom äldrevården: servicehus, 

sjukhem, demensboende samt ålderdomshem. I den här studien har området avgränsats till att 

undersöka arbetstillfredsställelsen hos undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på 

ålderdomshem samt demensboenden. Avgränsningen har gjorts så att boendeformen och 

arbetsmiljön är så lika som möjligt mellan de arbetsplatser som undersökts. 

  Studiens hypoteser är följande: (1) Kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande 

ledarskap och rolltydlighet kan predicera arbetstillfredsställelse bland vårdbiträden och 

undersköterskor inom äldrevården. (2) Uppfattningen av kvantitativa krav, kvalitativa krav, 

uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet skiljer sig åt beroende på omvårdnadspersonalens 

ålder. 

Metod 

Deltagare 

  I den här studien medverkar omvårdnadspersonal från 12 äldreboenden i olika 

socioekonomiska områden i en medelstor sydsvensk stad. Sammanlagt deltar 128 

undersköterskor och vårdbiträden från både kommunalt och privat drivna äldreboenden (se 

tabell 1).  
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Tabell 1 
Antal deltagande undersköterskor och vårdbiträden från kommunala respektive privata 
äldreboenden.   
Utförare  Antal(%)          Undersköterska (%)       Vårdbiträde (%) 

Privat utförare 

Kommunal 

utförare 

 

Totalt 
 

48 (37.5) 

  

80 (62.5) 

 

128 

42 (37.8) 

 

69 (62.2) 

 

111 

 

5 (33) 

 

10 (67) 

 

15 

 

  Deltagarnas ålder varierar mellan 19 och 67 år (M = 44.79, SD = 13.20). Av dessa är 

113 (88 %) kvinnor och 9 (7 %) är män medan 6 deltagare inte svarade avseende sin ålder. 

Sysselsättningsgraden varierar mellan 50 och 100 % (M=83.16, SD=12.21), 8 individer angav 

inte någon sysselsättningsgrad. 

Material 

  I studien användes två olika test. Ett test som mäter generell arbetstillfredsställelse och 

som utvecklats för denna studie och ett test som mäter psykologiska och sociala faktorer, 

QPSnordic (General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work). 

  Testet arbetstillfredsställelse: Skalan utvecklades för att mäta generell 

arbetstillfredsställelse i denna studie eftersom det var svårt att hitta ett etablerat test som hade 

ett generellt mått på arbetstillfredsställelse. Med generellt mått avses här personalens 

övergripande bedömning av trivsel på sitt arbete (se också Rakich et al. 1985, refererad i 

Suhonen et al., 2012). Testet består av tre påståenden ”Jag trivs med mitt arbete”, ”Mitt arbete 

är meningsfullt för mig” och ”Jag känner mig engagerad i mitt arbete”. Deltagarna tar 

ställning till varje påstående på en 5-gradig likertskala, där 1 = ”mycket sällan eller aldrig” 

och 5 = ”mycket ofta eller alltid”. Ett innebär låg arbetstillfredsställelse och fem hög 

arbetstillfredsställelse. I denna studie var Cronbach’s alpha för skalan generell 

arbetstillfredsställelse 0,781.  

  QPSnordic: QPSnordic är ett frågeformulär som mäter psykologiska och sociala 

faktorer i arbetslivet. Testet består av 11 faktorer: arbetskrav och kontroll, rollförväntningar, 

förutsägbarhet och skicklighet i arbetet, social interaktion, ledarskap, grupparbete, 

organisationsklimat, arbetets centralitet, engagemang i organisationen, arbetsmotiv samt 

interaktion mellan arbete och privatliv. Varje faktor är indelad i underfaktorer med egna 

delskalor. Sammanlagt finns det 26 delskalor i testet (Testad et al., 2009). Utifrån studiens 
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syfte valdes fyra skalor ut: ”kvantitativa krav”, ”kvalitativa krav”, ”uppmuntrande ledarskap” 

och ”rolltydlighet”. Varje delskala omfattar tre eller fyra frågor. Frågorna besvaras på en 5-

gradig likertskala: 1) mycket sällan eller aldrig, 2) ganska sällan, 3) ibland, 4) ganska ofta, 5) 

mycket ofta eller alltid. (Dallner et al., 2000).  Delskalan kvantitativa krav omfattar 4 frågor (i 

QPSnordic fråga 12-15). Exempel på fråga är ”Måste du arbeta i mycket högt tempo”. 

Delskalan kvalitativa krav omfattar 3 frågor (i QPSnordic fråga 18, 25, 29). Exempel på fråga 

är ”Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för?”. Delskalan 

uppmuntrande ledarskap omfattar 3 frågor (i QPSnordic fråga 84-84). Exempel på fråga är 

”Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt?”. Delskalan 

rolltydlighet omfattar 3 frågor (i QPSnordic fråga 38-40). Exempel på fråga är ”Finns det klart 

definierade mål för ditt arbete?”.  

  QPSnordic är välanvänt och har goda psykometriska värden. Inre homogenitet hos 

skalorna varierade mellan .60 och .88 mätt med Cronbach’s alpha. Test-retest reliabiliteten för 

skalorna varierar mellan .55 och .82, när intervallet mellan två undersökningstillfällen var 

mellan fem och åtta veckor (Dallner et al., 2000). I föreliggande studie hade delskalorna 

följande interna homogenitet mätt med Cronbach´s alpha: kvantitativa krav .69, kvalitativa 

krav .62, uppmuntrande ledarskap .83 och rolltydlighet .64. 

  De två testerna sammanställdes i denna studie i ett frågeformulär med 6 

bakgrundsfrågor: (1) ålder, (2) kön, (3) arbetsplats, (4) utbildningsnivå, (5) anställningsform 

samt (6) antal år inom yrket.  

Procedur 

  Verksamhetscheferna på 15 äldreboenden (9 kommunala och 6 privata) kontaktades 

per telefon eller mail och tillfrågades om att medverka i studien, och i anslutning till detta 

skickades skriftlig information ut (se bilaga I). Kommunen som studeras har endast kvar 9 av 

35 ålderdomshem och demensboenden i egen regi. Övriga drivs i privat regi. Samtliga 

kommunala äldreboenden kontaktades samt 6 av de mest centralt belägna privata 

äldreboendena. Av de 15 äldreboenden som kontaktades accepterade 12 (8 kommunala och 4 

privata) att delta medan 3 avstod - en på grund av omorganisationer, en på grund av tidsbrist 

och en såg ingen egennytta med att delta.  

  Enkäten (bilaga II) testades på två undersköterskor och två vårdbiträden i syfte att 

kontrollera enkätens tydlighet samt tidsåtgången för att genomföra enkäten. Den tog ca 5 min 

att genomföra och inga förändringar i enkäten gjordes efter detta test. Deltagarna 

informerades i enkäten om att undersökningen var helt anonym och att ingen enkät kunde 

kopplas till någon viss person. I enkäten fanns även kontaktuppgifter för eventuella frågor. 
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  Insamlingen av data skedde på två olika sätt. På 7 äldreboenden delades enkäterna ut 

på avdelningarna och hämtas sedan efter en vecka, eftersom inget personalmöte var inplanerat 

under perioden för datainsamling. På de övriga 5 boendena fanns möjlighet att dela ut och 

samla in enkäterna på personalmöten. 

Statistisk bearbetning 

  Power analys (α = .05, antal prediktorer 4, effektstorlek på minst .1) visar att 120 

deltagare krävs för en Multipel regressionsanalys med signifikant resultat. Data analyserades 

med två statistiska metoder. Multipel regressionsanalys användes för analys av relationen 

mellan arbetstillfredsställelse och de fyra skalorna från QPS.  Två icke-normalfördelade 

variabler rankades (arbetstillfredsställelse och rolltydlighet, bilaga III) för att uppfylla kraven 

för parametrisk testning innan MRAn utförs. Mann-Whitney U test, för icke-normalfördelade 

variabler, användes för att analysera relationen mellan ålder och de fyra skalorna från QPS. 

Åldersvariabeln delades in i två grupper, värden under medianen = 1 och värden över 

medianen = 2 (Md = 45.5). Alla statistiska analyser utfördes i SPSS version 22 och ett p-värde 

på <.05 ansågs statistiskt signifikant (two-tailed). 

  Information om utbildning saknades från två deltagare och information om 

anställningsform saknades från tre deltagare. Sex personer angav inte någon ålder. Åtta angav 

inte sysselsättningsgrad. 

Resultat 

  Två statistiska metoder (Multipel regressionsanalys och Mann-Whitney U test) 

användes för att studera studiens två hypoteser. Deskriptiva värden på studiens 

huvudvariabler visas i tabell 2. 

Tabell 2 
Tabellen visar medelvärde, samt SD och Md, för arbetstillfredsställelse, ålder och de fyra 
delskalorna från QPS, för omsorgspersonal inom äldrevården.  
Variabler M SD Md 
Arbetstillfredsställelse 4.487 0.529 4.667 
Ålder 
Kvantitativa krav 

44.79 
2.798 

13.197 
0.737 

45.5 
2.750 

Kvalitativa krav 2.314 0.712 2.333 
Uppmuntrande ledarskap 3.283 0.982 3.333 
Rolltydlighet 4.426 0.527 4.667 
Note. N=128 

Hypotes 1  

  ”Kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet, kan 

predicera arbetstillfredsställelse bland vårdbiträden och undersköterskor inom äldrevården”. 
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Hypotes 1 studerades med MRA. Kriterievariabeln är arbetstillfredsställelse och prediktorerna 

är kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet. 

  MRA – multipel regressionsanalys. Bivariata korrelationer med de fyra oberoende 

variablerna visar att MRA kan utföras. De två icke-normalfördelade variablerna rankas 

(arbetstillfredsställelse och rolltydlighet) för att uppfylla kraven för parametrisk testning. 

Resultatet visar på en signifikant modell: F(4, 127) = 10,10 p<.001. Modellen förklarar 24,7% 

av variationen (adjusted R square = .223). Kvantitativa krav, uppmuntrande ledarskap och 

rolltydlighet predicerar arbetstillfredsställelse medan kvalitativa krav inte lyckas predicera 

arbetstillfredsställelse (tabell 3). Med minskade kvantitativa krav ökar arbetstillfredsställelsen, 

med ökad uppmuntrande ledarskap ökar arbetstillfredsställelsen och med ökad rolltydlighet 

ökar arbetstillfredsställelsen. 

Tabell 3 
Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för de fyra skalorna från 
QPS. Kriterievariabeln är arbetstillfredsställelse. 
Prediktorvariabel B Std. Error Beta p 
Kvantitativa krav -11.133 4.215 -.229 .009 
Kvalitativa krav -3.322 -3.322 -.066 .446 
Uppmuntrande ledarskap 7.119 3.019 .195 .020 
Rolltydlighet 0.260 0.085 .263 .003 
 

Hypotes 2 

  ”Uppfattningen av kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande ledarskap och 

rolltydlighet skiljer sig åt beroende på omvårdnadspersonalens ålder.” Hypotes 2 studeras 

med Mann-Whitney U test. 

  Mann-Whitney U test. Det icke-parametriska testet Mann-Whitney U utförs för att 

titta på hur ålder förhåller sig till de fyra delskalorna i QPS. Ett test per delskala utförs. Ett 

icke-parametrisk test används eftersom två av delskalorna inte är normalfördelade och ett 

icke-parametriskt test finns att tillgå. Eftersom sambandet med ålder inte förväntas vara linjär 

delas ålder in i två grupper: grupp 1 = värden under medianen och grupp 2 = värden över 

medianen, (Md= 45.5). Det är 61 individer (48%) i varje grupp (6 deltagare svarade inte 

avseende sin ålder). Det är 122 deltagare (95%) och medianvärdet är de två mittersta värdena 

dividerat med två och alla åldersvärden är över eller under medianen. Resultatet visar att det 

finns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller kvalitativa krav, uppmuntrande 

ledarskap och rolltydlighet. Det finns ingen signifikant skillnad avseende kvantitativa krav. 

Tabell 4 visar att grupp 1 (de yngre) känner större kvalitativa krav samt mer uppmuntran från 
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ledarskapet än grupp2 (de äldre). Grupp 2 känner större rolltydighet än grupp 1. Alltså har tre 

av de fyra studerade faktorerna olika stor betydelse för grupp 1 och grupp 2. 

Tabell 4 
Tabellen visar Mann-Whitney U, Z-värde och p-värde för de fyra delskalorna från QPS när 
ålder är indelat i två grupper, under medianen=1 och över medianen=2 (Md=45.5). 

Variabler Ålders 
grupp N Mean 

rank 
Mann-
Whitney U     Z p 

Kvantitativa krav 
1 

2 

61 

61 

64.95 

58.05 
1650.000 -1.084 .278 

 

Kvalitativa 

krav 

 

1 

2 

 

61 

61 

 

70.03 

52.97 

 

1340.000 

 

-2.696 

 

.007 

 

Uppmuntrande 

ledarskap 

 

1 

2 

 

61 

61 

 

68.18 

54.82 

 

1453.000 

 

-2.098 

 

.036 

 

Rolltydlighet 

 

1 

2 

 

61 

61 

 

54.19 

68.81 

 

1414.500 

 

-2.341 

 

.019 

 

Diskussion 

   Syftet med studien är att studera arbetstillfredsställelse hos äldreomsorgens personal. 

Studien analyserar fyra psykologiska och sociala faktorer i relation till arbetstillfredsställelse 

och ålder. Dessa fyra faktorer är: kvantitativa krav, kvalitativa krav, uppmuntrande ledarskap 

och rolltydlighet. 

  Resultatet visar att kvantitativa krav, uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet kan 

predicera arbetstillfredsställelse bland vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, 

medan kvalitativa krav inte lyckas precisera arbetstillfredsställelse. När det gäller kvantitativa 

krav har tidigare forskning visat att det inte enbart är arbetstillfredsställelsen som påverkas 

negativt av ökade kvantitativa krav utan personalen har även högre stressnivåer och 

arbetsmiljön blir allt sämre (Arnetz et al., 2007). Försök till effektivisering av äldreomsorgen 

med alltför mycket ökade kvantitativa kraven bör alltså göras med försiktighet (Arnetz et al., 

2007). Trotts det har det inom äldrevården sedan mitten på 1990-talet gjorts flera förändringar 

som ökat personalens kvantitativa krav (Bennich, 2012). Dessa förändringar är bland annat: 

den ökade konkurrensen med privata aktörer på marknaden, kravet på effektivare 

organisationer och finansiella neddragningar (Arnetz et al., 2007). Det är dock inte enbart de 
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kvantitativa kraven som förändras i och med att förutsättningarna inom äldrevården förändras. 

Den kvalitativa pressen inom äldreomsorgen har även de ökat bland annat i och med fler 

multisjuka patienter (Bennich, 2012). I den här studien visar resultatet att kvalitativa krav inte 

kan predicera arbetstillfredsställelse. Vilket kan bero på att vissa individer mår bra av att få 

utvecklas och ta på sig svårare uppgifter (Zaniboni et al., 2014). Det kan alltså antas finnas en 

spridning i hur omvårdnadspersonal upplever de kvalitativa kraven. 

  När förutsättningarna för att driva äldrevård förändras krävs det 

organisationsförändringar något som i sin tur påverkar personalens arbetsförhållanden. 

Studiens resultat visar att det är viktigt att vid varje förändring tydliggöra och konkretisera de 

nya arbetsförhållandena, eftersom rolltydlighet ökar medarbetarnas arbetstillfredsställelse, 

vilket både den här studien och tidigare studier har visat (Testad et al., 2009). Ett 

uppmuntrande ledarskap kan också påverka medarbetarnas rolltydlighet på ett positivt sätt 

och öka medarbetarnas möjlighet att påverka organisationen (Gabriel et al., 2014). Genom ett 

uppmuntrande ledarskap kan individer känna en viss frihet att agera och utvecklas vilket ger 

en större arbetstillfredsställelse (Testad et al., 2009). Både rolltydlighet och uppmuntrande 

ledarskap är faktorer som skapar bättre arbetstillfredsställelse och minskar personalens stress 

(Arnetz et al., 2007).   

  Att omständigheterna påverkar individer att känna mer eller mindre 

arbetstillfredsställelse har den här studien och andra studier visat (Arnetz et al., 2007; Testad 

et al., 2009). När det gäller ålder, visar den här studien att de kvalitativa kraven uppfattas 

olika beroende på ålder medan upplevelsen av de kvantitativa kraven inte skiljer sig åt 

beroende på ålder. Dessa resultat skiljer sig från tidigare forskning. I den här studien fanns det 

ingen skillnad mellan äldre och yngre medarbetare vad avser upplevelsen av de kvantitativa 

kraven och kvantitativa krav kunde predicera arbetstillfredsställelse, medan tidigare forskning 

har visat att kvantitativa krav är relaterade till arbetstillfredsställelse hos yngre medarbetare 

men inte hos äldre (Zaniboni et al., 2014). Att den här studien skiljer sig från tidigare studier 

kan antas bero på att kvantitativa krav var definierad som för mycket arbete, vilket individer 

oavsett ålder kan antas påverkas negativt av. När det gäller de kvalitativa kraven så bekräftar 

tidigare forskning den här studiens resultat. Tidigare forskning visar att när det gäller de 

kvalitativa kraven så har äldre, som vill få användning av sina arbetslivserfarenheter, inte 

samma uppfattning av kvalitativa krav som de yngre. Äldre upplever färre kvalitativa krav 

(Zaniboni et al., 2014). Äldre individer har erfarenhet som de kan utnyttja och de kvalitativa 

kraven blir inte lika stora som de blir för de yngre som inte har lika mycket 

arbetslivserfarenhet. Tidigare forskning menar att yngre individer mår bättre av fler uppgifter 
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(kvantitativa krav) som ger dem möjlighet att utvecklas och få arbetslivserfarenhet medan 

äldre individer mår bättre av att kunna använda sin redan etablerade kunskap och sina 

färdigheter (kvalitativa krav) (Zaniboni et al., 2014). Den här studiens resultat skiljer sig från 

tidigare forskning avseende de kvantitativa kraven men bekräftar att det är de äldre 

medarbetarna som upplever mindre kvalitativa krav, vilket tidigare forskning menar beror på 

att de äldre medarbetarna kan hanterar de kvalitativa kraven bättre än de yngre medarbetarna.  

  Resultatet i den här studien har även visat att uppmuntrande ledarskap och rolltydlighet 

uppfattas olika beroende på omvårdnadspersonalens ålder. Avseende uppmuntrande ledarskap 

är det främst de yngre medarbetarna som upplever uppmuntran från ledarskapet jämfört med 

äldre medarbetare. Tidigare forskning visar att det beror på att yngre medarbetare befinner sig 

i en utvecklingsfas där de skaffar sig arbetslivserfarenhet (Zaniboni et al., 2014). I den fasen 

kan ett uppmuntrande ledarskap betyda mer än senare i livet. När det gäller faktorn 

rolltydlighet visar den här studien att det är de äldre medarbetarna som främst upplever 

rolltydlighet. Tidigare forskning har visat att äldre medarbetare är mer kompetenta i att 

hantera coping-strategier än yngre medarbetare, vilket gör att de kan hantera olika situationer 

på ett mer positivt sätt (Truxillo et al,. 2013). Resultatet i den här studien visar att de äldre 

upplever en större rolltydlighet än de yngre medarbetarna. För äldre kan det alltså antas vara 

lättare att anpassa sig till förändringar i arbetsrollen dels för att de kan hantera coping-

strategier och dels för att de har med sig arbetslivserfarenhet.  

  Att äldrevården står inför omfattande rekryteringsbehov är ett odiskutabelt faktum, 

men resultaten av den här studien visar att det finns flera faktorer att arbeta med för att kunna 

förstärka den befintliga omvårdnadspersonalens arbetstillfredsställelse och bättre kunna möta 

framtidens ökade behov av omvårdnadspersonal.  

Metodologiska brister 

  Då urvalet har varit ett bekvämlighetsurval och endast 12 äldreboenden i en medelstor 

kommun undersöktes, blir upptagningsområdet begränsat.  
  Enkätinsamlingen skedde på två olika sätt, vilket kan ha påverkat respondenterna. 

Under personalmöten besvarades enkäten individuellt, under tystnad. Enkäterna som delades 

ut på avdelningarna kan ha fyllts i under andra omständigheter.  

  De tre frågorna som utvecklats för att mäta generell arbetstillfredsställelse är inte 

standardiserade. Däremot fanns det good face-validity. Cronbachs alpha visade sig vara god 

och mättes till .781. 

Vidare forskning 

  Det skulle vara av intresse att göra en longitudinell studie av arbetstillfredsställelsen på 
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äldreboenden för att kunna se om förbättringsåtgärder har effekt.  Det skulle göra att man fick 

tydligare resultat avseende vilka åtgärder som skulle medföra bästa förbättringen av 

arbetstillfredsställelsen. Utifrån resultaten skulle det också vara intressant att ytterligare 

analysera varför vissa av delskalorna från QPS har varierande betydelse beroende på ålder. 

Det skulle också vara av vikt att vidare analysera om det finns skillnader i 

arbetstillfredsställelse beroende på andra individuella faktorer än ålder t.ex. kön, etnicitet, 

livssituation och personlighet för att få en ännu bättre bild av vad som påverkar 

omvårdnadspersonal att känna arbetstillfredsställelse. 
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Bilaga	  III	  
Rankade	  variabler	  

 

 

Deskriptiv statistik av de icke normalfördelade ursprungsvariablerna Arbetstillfredsställelse 
och Rolltydlighet. 

Variabler Min Max Mean   SD      Skewness 
Statistik     Std.Error 

       Kurtosis 
Statistik      Std.Error 

 

Arbetstillfredsställelse 

 

2.33 

 

5.00 

 

4.49 

 

0.53 

 

   1 .00        0.21 

 

      0.96       0.43 

Rolltydlighet 

 

2.33 

 

 

5.00 

 

 

4.43 

 

 

0.53 

 

 

   -1.10        0.21 

 

 

     1.60        0.43 

Note. N= 128 

 

Deskriptiv statistik av de normalfördelade variablerna, Arbetstillfredsställelse och 
Rolltydlighet, efter transformering genom ranking.  

Variabler Min Max Mean     SD      Skewness 
Statistik Std.Error 

         Kurtosis 
  Statistik Std.Error 

Ranking av 
Arbetstillfredsställelse 

 

1.00 

 

106.00 

 

64.50 

 

35.81 

 

  -0.14      0.21 

 

     -1.40     0.43 

Ranking av 
Rolltydlighet 

 

1.00 

 

 

111.50 

 

 

64.50 

 

 

36.21 

 

 

   -0.06     0.21 

 

 

     -1.30     0.43 

Note. N= 128 
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