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Abstract 

 
The aim of this study was to measure the job satisfaction of managers 
in Swedish elderly care, and examine whether there were any 
differences between managers in the private and public sectors. A 
nationwide online survey (N=104) was executed. This generated both 
quantitative and qualitative data. Managers as an overall group seem 
to be relatively satisfied in their job situations. The results however 
showed that there were distinct differences between private and public 
managers in terms of job satisfaction. A higher degree of job 
satisfaction could be seen among managers in the private sector. Of a 
total of nine variables related to job satisfaction, only three did not 
show significant differences between the sectors.  Moreover, four out 
of eight variables related to hygiene-factors did show significant 
differences between the sectors. Regarding the prerequisites for 
experiencing job satisfaction, most of the respondents expressed the 
importance of having confidence from employees and management. 
Since our results show significant differences between the sectors, we 
suggest further research to investigate the area more thoroughly.  
 
Keywords: job satisfaction, private sector, public sector, manager 
perspective, elderly care, Herzberg´s two factor theory, KASAM 
 

Abstrakt 
 
 
Syftet var att kartlägga arbetstillfredsställelsen hos chefer i svensk 
äldreomsorg samt undersöka om det fanns några skillnader mellan 
chefer i privat och offentlig verksamhet. En rikstäckande 
webbenkätundersökning (N=104) genomfördes. Denna genererade 
både kvantitativ och kvalitativ data. Cheferna som sammantagen 
grupp visar på en förhållandevis hög arbetstillfredsställelse.  
Resultatet visade dock att det fanns signifikanta skillnader mellan 
privata och offentliga chefer vad gäller arbetstillfredsställelse. En 
högre grad av arbetstillfredsställelse kunde utläsas bland cheferna 
inom den privata sektorn. Utav totalt nio variabler kopplade till 
arbetstillfredsställelse, var det endast tre som inte påvisade 
signifikanta skillnader mellan sektorerna. Dessutom var det fyra av 
totalt åtta variabler tillhörande hygienfaktorer som uppvisade 
signifikant skillnad mellan sektorerna. När det gällde förutsättningar 
för att känna arbetstillfredsställelse, uttryckte de flesta vikten av att ha 
förtroende från medarbetare och ledning som det mest betydelsefulla. 
Eftersom vårt resultat visar på signifikanta skillnader mellan 
sektorerna föreslår vi ytterligare forskning för att få mer förståelse för 
detta fenomen. 
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, privat sektor, offentlig sektor, 
chefsperspektiv, äldreomsorg, Herzbergs tvåfaktorteori, KASAM  
 

 



 

Chefers arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen 

Det finns en viss problematik i att fördjupa sig i området som täcker in chefers 

arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen. Detta för att forskningsfältet är förhållandevis 

skralt. Ser man till de separerade delarna finns däremot en helt annan vidd med 

vetenskaplig förankring. För att få en mer sammanhängande bild innebär detta initialt en 

inblick dels i hur ledarskapet inom äldreomsorgen ser ut, dels i den organisatoriska 

skillnaden vad gäller ledning inom privat respektive offentlig sektor, men också i ämnet 

arbetstillfredsställelse som sådant.  

Verksamheter som bedriver äldreomsorg i Sverige går nu in i en ny epok som 

innebär stora förändringar. Man går mot en tid som kommer innebära en kraftig ökning 

av äldre människor som är i behov av vård och omsorg. Den största förändringen 

kommer att ske i åldrarna över 80, där kommer det ske en ökning med 50 procent de 

närmaste 15 åren. Dessutom har Sverige en hög omsättning på personal inom 

äldreomsorgen vilket i sin tur lett till svårigheter att rekrytera (Socialstyrelsen, 2003). 

Fransson Sellgren (2007)  menar att hög omsättning av personal resulterar i sämre vård 

för patienter och dessutom är kostsamt. Vad som i kombination med dessa siffror gör 

situationen ännu mer alarmerande är att det är svårt att attrahera nya chefer till offentlig 

sektor. Enligt arbetsförmedlingens statistik är det endast en behörig sökande på en 

enhetschefstjänst i offentlig sektor. I privat sektor har man tio sökande på motsvarande 

tjänst, vilket fortfarande är lågt (Elias, 2013). Man kan också se en skev fördelning på 

verksamma chefers ålder i svenska kommuner och landsting. Av totalt 47700 vårdchefer 

så är hela 43000 över 55 år (SCB & Ledarna i Elias, 2013). Detta innebär att det 

kommer behöva rekryteras chefer i mycket stor omfattning de kommande åren i takt 

med alla pensionsavgångar.  

Chefer och ledare är en bristvara i arbetslivet överlag. Man ser idag också att 

personer i chefspositioner rör på sig och byter arbetsplatser mer frekvent än förr. 

Uppfyller inte arbetsplatsen eller branschen de krav man som chef eller ledare ställer, 

har man förutsättningen att kunna se sig om efter ett mer tillfredsställande arbete. Det är 

inte helt ovanligt att valet då blir näringslivet (Elias, 2013). I en stor undersökning där 

man frågade chefer i både privat och offentlig sektor om deras villkor visade det sig att 

den offentliga sektorn på många plan har ett stort arbete framför sig för att kunna bli 

konkurrenskraftiga. Några av nyckelområdena i undersökningen var arbetsmiljö, 

inflytande, befogenheter och lön (Novus & Ledarna i Elias, 2013). 



Arbetstillfredsställelse är det forskningsområde inom organisationspsykologin 

som är mest omfångsrikt och studerat. Idag ser man starka influenser av den 

humanistiska värdegrunden i forskning kring arbetstillfredsställelse. Den föråldrade 

synen på att människan likt en maskin arbetar för att nå organisationens produktivitets 

mål har ersatts med bilden av att organisationen istället ska vara en arena för 

självförverkligande, där man får utlopp för sina djupaste behov (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). Arbetstillfredsställelse är en subjektiv upplevelse och idag talar vi 

ofta om motivation och arbetstillfredsställelse i symbios med varandra. Ett 

förtydligande av detta är att arbetsmotivation handlar om individens beteenden i arbetet 

och arbetstillfredsställelse är individens upplevelse av arbetet (Landy & Conte, 2010). 

Arbetstillfredsställelse kan ses som positiva eller negativa attityder till arbetet eller 

arbetssituationen. Attityderna består i sin tur av tanke, känslo och beteendemönster som 

kan relateras till arbetskontexten. Arbetstillfredsställelse som fenomen är till stor hjälp 

för att förstå individers beteenden i organisationer när det gäller såväl trivsel som 

frånvaro och personalomsättning (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Inom 

organisationspsykologin är det just frånvaro och personalomsättning som har lett till det 

stora intresset för att utforska ämnet arbetstillfredsställelse. För arbetsgivarna är det 

såklart av stor betydelse att kunna motivera sina medarbetare att stanna och vara 

välmående på sin arbetsplats för att minska frånvaron. Men en ökad förståelse för 

arbetstillfredsställelse innebär också en potentiell korrektion i rekryteringsprocessen. 

Genom att skapa en bra företagskultur och vara öppen med att man tillämpar goda 

strategier för att främja arbetstillfredsställelse ger det förutsättningar att kunna bli en 

attraktiv arbetsplats (Staw, 1984). En sammanfattande definition gjord med hänsyn till 

väsentligheterna i olika arbetstillfredsställelse teorier lyder ”Det är interaktionen mellan 

å ena sidan den enskildes behov, värderingar och förväntningar, å andra sidan det 

arbetet och arbetssituationen erbjuder och innebär, som leder till tillfredsställelse 

och/eller missnöje med arbetet” (Hellesöy, Matthiesen, Raknes, Einarsen & Sortland, 

1993).  

            En teori som har haft mycket inflytande och betydelse för arbetstillfredsställelse 

forskningen är Herzbergs tvåfaktorteori. Den tillhör vad som har kommit att kallas 

innehållsteorier och inkluderar det faktum att man kan påverka personliga attityder 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Grunden i denna teori är att en individ som trivs också 

kommer bidra med produktivitet i arbetet. Teorin är indelad i hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer som representerar specifika förhållanden som kan bidra till trivsel 

respektive vantrivsel (Herzberg, 1965 & Herzberg, 1974). Många organisationer satsar 



idag på hälsofrämjande arbete med fokus på de faktorer som gör att vi behåller hälsan 

snarare än de som bidrar till ohälsa (Arbetsgivarverket, 2013). Det salutogena synsättet 

som Antonovsky (1991) ursprungligen ligger bakom, har ett hälsofrämjande perspektiv. 

En stor del i ett hälsofrämjande arbete är de anställdas välbefinnande där 

arbetstillfredsställelse är en viktig faktor.  Antonovsky menade att ju mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull tillvaron är på arbetsplatsen, desto större förutsättningar finns 

det för välbefinnande i arbetet. Det finns en uppsjö forskning i ämnet 

arbetstillfredsställelse varav den övervägande delen handlar om hur man ser på 

arbetstillfredsställelse ur medarbetares perspektiv. Dessutom är ledarskap med dess 

olika dimensioner flitigt studerat. Vad som kan urskiljas i massan är det mycket skrala 

omfång som är chef- och ledarfokuserad forskning inom äldreomsorg.  

Teoretisk bakgrund 

Herzbergs Tvåfaktorteori 

Hertzberg utvecklade under 1950-talet en teori gällande arbetslivet där han 

behandlar vad som krävs i arbetet för att individen inte skall må dåligt, samt vad som 

skapar motivation i arbetet. Hertzberg genomförde flera undersökningar för att ta reda 

på vad i arbetet som gav tillfredsställelse hos individer. Dessa undersökningar ledde 

fram till två huvudsakliga faktorer som påverkar individens trivsel på arbetet. Den ena 

faktorn skapar positiva känslor såsom arbetstillfredsställelse och motivation och den 

andra faktorn är knuten till negativa känslor som bidrar till att individen inte trivs och 

hör samman med exempelvis organisationens karaktär och rådande arbetsförhållanden. 

De faktorer som i undersökningarna angavs som trivselhöjande var alltså andra än de 

som angavs som orsak till vantrivsel. Tidigare trodde man att arbetstillfredsställelse var 

motsatsen till vantrivsel, men Herzberg fann att dessa två dimensioner var oberoende av 

varandra. Därför fann Herzberg anledning att skilja på faktorer som skapar trivsel på 

arbetet, vilket han benämner motivationsfaktorer och de faktorer som påverkar 

vantrivsel, vilka ha kallar hygienfaktorer. Den slutsats Herzberg kom fram till är att 

hygienfaktorer kan skapa vantrivsel om de inte finns till hands, men inte trivsel genom 

deras blotta närvaro. Motivationsfaktorerna skapar trivsel om de finns tillgängliga, men 

inte nödvändigtvis vantrivsel om de saknas.  Det Hertzberg menar med sin teori, är att 

utvecklingsmöjligheter, ansvar och stimuli i arbetet leder till en ökad arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1965 & Herzberg, 1974).  Figur 1 sammanställer 

Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer. 

  

          



 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Figur 1, Herzbergs tvåfaktorteori är uppdelad i motivationsfaktorer som skapar trivsel om 

de finns tillgängliga och hygienfaktorer som anses påverka vantrivsel. 

 

KASAM- känsla av sammanhang  

Antonovsky (1991) utvecklade en teori som försökte förklara varför vissa 

människor kunde vara vid så god hälsa trots att de upplevt fasansfulla saker i livet. Teorin 

fokuserar på begreppet salutogenes, vilket innebär ”hälsans ursprung”. Antonovsky ansåg 

att medicinsk vetenskap alldeles för länge hade präglats av ett patogenetiskt synsätt där 

man bara beaktade det sjuka och ohälsa. Istället förespråkade Antonovsky ett nytt sätt att 

tänka kring hälsa, nämligen det salutogena, vilket betonar vad som gör människor friska. 

Detta perspektiv fokuserar således huvudsakligen på hälsofrämjande faktorer. Enligt 

Antonovsky beror en individs hälsa ofta på hens känsla av sammanhang, en faktor som på 

svenska brukar förkortas KASAM. För att förstå människors hälsa ur ett salutogent 

perspektiv skapade Antonovsky en modell som är baserat på människors känsla av 

sammanhang. Modellen består av tre komponenter vilka samspelar med varandra; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innefattar individens 

förståelse av omvärlden och syftar till i vilken grad hen upplever den som förnuftsmässigt 

begriplig. Denna komponent är nära knuten till hur sammanhängande och tydlig 

informationen är som individen dagligen utsätts för. Hanterbarhet handlar om till vilken 

grad individen upplever att de resurser som finns tillgängliga är tillräckliga för att klara av 

en uppgift. Resurserna syftar till att hjälpa individen att möta de krav som hen ställs inför i 

tillvaron. Resurser kan vara av olika art, exempelvis finnas hos individen själv i form av 

kunskap, eller resurser som andra människor tillhandahåller i form av stöd eller hjälp. En 

hög grad av begriplighet och hanterbarhet hjälper individen att hantera och påverka nya 

och stressande situationer. Meningsfullhet innebär att en individ upplever att det finns en 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
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mening med det hen gör och att det finns ett värde i att engagera sig. Personer som 

upplever en hög grad av meningsfullhet ser hinder i livet som utmaningar istället för 

bördor.  (Antonovsky, 1991). Figur 2 visualiserar relationen mellan KASAM och hälsa. 

                            

 

 

 

                          Figur 2, KASAM- känsla av sammanhang i relation till hälsa.      

     

            Hansson (2004) skriver om hälsofrämjande arbete i organisationer med 

återkoppling till KASAM. Hansson belyser faktorer som kan påverka till vilken grad man 

upplever begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (se figur 3). 
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 Figur 3: KASAM- känsla av sammanhang i relation till arbetslivet 

 

Eftersom ovan nämnda teorier är flitigt använda inom arbetslivs- och 

organisationsforskning samt handlar om vad som kan påverka arbetstillfredställelse, har 

vi i denna studie valt att ta utgångspunkt från dessa. 
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Tidigare forskning 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är som tidigare nämnt ett väl utforskat område inom 

organisationspsykologin. Det finns äldre såväl som nyare forskning som hävdar att en 

låg lön skulle förorsaka låg arbetstillfredsställelse (Diaz-Serrano & Cabral Vieira, 

2005). Detta ses dock av många forskare som en förlegad och isolerad syn på 

arbetstillfredsställelse som forskningstema.  

Redan på 1930 talet gjordes omfattande kartläggningar vid Western Electric 

Company i Illinois för att undersöka psykologiska aspekter av arbetet i kombination med 

arbetsmiljön. Man hade sett att problemen verkade vara mindre på denna arbetsplats 

jämfört med många andra och ville ta reda på varför. Resultaten visade att de sociala 

relationerna på arbetsplatsen, och i synnerhet den mellan medarbetare och ledare var 

viktigare för medarbetares motivation än man tidigare trott. De anställda visade sig arbeta 

bättre och var mer nöjda när de hade en ledning som engagerade sig och var närvarande.  

(Rubenowitz, 1978). Dessa kartläggningar eller surveys som gjordes kallas för 

Hawthorne-forskningen. En intressant slutsats från studien är att bra förhållanden i 

arbetsgruppen, ett meningsfullt arbete och autonomi är betydande komponenter för 

arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005). I organisationer har det och 

kommer förmodligen alltid finnas ett intresse att attrahera medarbetare. Dels för att 

attrahera arbetskraft, men också för att få personal att stanna kvar och således minska 

personalomsättningen. Denna trend inom personalomsättningsforskningen menar Staw 

(1984) är anledningen till arbetstillfredsställelsens intåg i organisationspsykologin. Hög 

personalomsättning på arbetsplatsen inom vård och omsorg har visat sig påverka 

kvaliteten på vården. Dessutom kan hög grad av personalomsättning bidra till att 

medarbetare som stannar kvar på arbetsplatsen får sämre arbetsmoral och uttrycker en 

känsla av distansering till organisationen (Fransson Sellgren, 2007).   

Det finns en specifik studie som lyfter betydande förhållanden för 

arbetstillfredsställelse hos människor som arbetar inom äldreomsorgen. Fysisk 

belastning, kontakt med vårdtagarna, social status, stress, uppskattning, kontinuitet, 

arbetskamrater, inflytande, arbetsledning och utvecklingsmöjligheter visade sig här vara 

faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen positivt eller negativt (Larsson, 1993).  

Chef i äldreomsorgen 

Chefer i svensk äldreomsorg sitter i en mellanposition som både måste förhålla 

sig till sin arbetsgrupp av medarbetare men också den politiska styrningen i samhället. 

Tidigare forskning speglar en begränsad sfär för chefer i äldreomsorgen. Vårdchefer har 



ett omfattande ansvarsområde som oftast innefattar ekonomi, personal, organisation och 

administration. Studier visar att många chefer upplever att det överväldigade 

administrativa arbetet gör att de känner sig hämmade i sin ledande roll (Beckerman, 

2014). Det sammansatta ansvarsområdet som en chef inom äldreomsorgen har kan ses 

som tämligen unikt eftersom de ofta helt saknar stöd för det administrativa arbetet 

(Albinsson, 2002).  

Ekonomin är också en betungande del då de måste klara sin strama ekonomiska 

budget och samtidigt leverera hög kvalité på vård och omsorg. Detta tillsammans med 

ett begränsat handlingsutrymme har visat att många chefer känner sig stressade och en 

stor andel rapporterar att de har problem med sömnsvårigheter (Hjalmarson, Norman & 

Trydegård, 2004). En kvalitativ studie gjord på chefer inom äldreomsorgen rapporterar 

att alla respondenter uttalar någon form av stress relaterat till sitt arbete (Beckerman, 

2014).  

En undersökning visar att många enhetschefer tycker att de saknar stöd i form av 

feedback från ledning eller andra stödfunktioner. De säger också att de stödfunktioner 

som finns är hårt bantade och inte tillräckligt insatta i den problematik som finns i 

äldreomsorgen. Vidare har det visat sig att goda relationer på arbetet kan vara en 

förutsättning för att känna sig tillfreds. Dessutom har studier visat att medarbetare som 

har förtroende för sin chef gör ett bättre arbete och är mer lojala mot organisationen 

(Simmons, Gooty, Nelson & Little, 2009).  

Antonsson (2013) har studerat ledarskap inom äldreomsorgen och kommit fram 

till att en kombination av erfarenhet och utbildning fordras för att känna trygghet i sin 

roll som ledare. Med erfarenhet avses både erfarenhet av att vara chef och att ha 

praktisk erfarenhet av omsorgsarbete. Det finns en brist på utbildning i ekonomi, juridik 

och handläggning hos många ledare idag, vilket kan kopplas samman till det alltmer 

administrativa arbete som chefsuppdraget innebär. Således finns det en diskrepans 

mellan chefers utbildning och det arbete som de förväntas utföra. Även Johansson 

(2001) belyser denna skevhet och påpekar att chefer inom äldreomsorgen fortfarande 

har väldigt varierande utbildningsbakgrund. Dessutom kan chefskapet, jämförelsevis 

med andra branscher, anses ha svag akademisk förankring. Generellt ses det som en 

svagt utvecklad profession. Hjalmarsson et al. (2004) belyser dock att chefer inom 

äldreomsorgen är en grupp som man har forskat förhållandevis lite på.  

 

 

 



Äldreomsorg i offentlig och privat sektor 

Meagher och Szebehely (2010) belyser att det idag finns många röster som är 

för en utökad privatisering av svensk äldreomsorg men att det dessutom finns flertalet 

aktörer som höjer ett varnande finger för en urholkning av den offentliga 

äldreomsorgen. Argument för privat äldreomsorg brukar vara en förhoppning om ökad 

vårdkvantitet och kvalitet. Meagher och Szebehely menar att en ökad privatisering 

utmanar den svenska välfärden och det fundament som svensk socialpolitik är uppbyggt 

på. Vidare belyses att privatisering på sikt kan resultera i att vård och omsorg bedöms 

efter köpkraft framför vårdbehov. Dessutom poängteras att privatisering av äldreomsorg 

kommer att fortsätta expandera och att vikten av att kritiskt granska dess effekt på 

svensk äldreomsorg således växer.  Gustafsson och Szebehely (2007) genomförde 2003 

en stor enkätundersökning för att belysa privatiseringens effekter inom svensk 

äldreomsorg. Resultaten visade på att det fanns en viss skillnad mellan hur privat och 

kommunalt anställda omsorgsarbetare upplevde sin arbetsmiljö, där de privat anställda 

bedömde några aspekter av arbetsmiljön som bättre. Dock poängteras att studien inte 

genererade i några stora skillnader mellan offentligt och privat anställdas bedömning av 

arbetsmiljön. Författarna menar att det finns ett behov av ytterligare forskning inom 

området för att belysa privatiseringens eventuella betydelse för arbetsmiljö och 

tillfredställelse.   

En annan studie vars syfte var att konkretisera ledarskapet i privat och offentlig 

äldreomsorg drog slutsatsen att skillnaderna är förhållandevis små. Cheferna tycks vara 

lika stressade och missnöjet med förmåner och anställningsvillkor såg ut att vara 

generellt över båda sektorerna. Dessutom betonas att kommunal och privat sektor tycks 

komma varandra allt närmare vad gäller utformning av verksamhet och arbete 

(Beckerman, 2014). Ytterligare en undersökning visade inte heller några större 

skillnader mellan chefer i privat respektive offentlig primärvård. Dock var konklusionen 

där var att de flesta trivs med sitt jobb, har hög arbetsmotivation och tycker sig besitta 

goda kunskaper och färdigheter för att hantera situationer som de ställs inför. 

Majoriteten av tillfrågade anser sig också vara nöjda med det arbete de utför. Samma 

studie visade dock att mer än hälften av cheferna inom offentlig sektor upplever att de 

har begränsade befogenheter för att kunna utföra sitt arbete ordentligt. Inom privat 

verksamhet var det däremot inte någon chef som uppgav detta som ett problem 

(Carlsson, 2013).  

En omfattande nationell undersökning gjordes 2013 av välfärdens chefer i privat 

och offentlig sektor som går emot ovanstående forskningsresultat. När det gäller såväl 



lön, inflytande och arbetsmiljö påpekas att den offentliga sektorn har ett stort arbete 

framför sig för att kunna nå konkurrenskraftiga villkor (Ledarna & Novus i Elias, 2013). 

Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely och Trydegård (2013) poängterar vikten av att 

utforska privatiseringens effekter på svensk äldreomsorg. I deras sammanställning kan 

man ta del av uppgifter som visar att ledare inom privat äldreomsorg ofta har mindre 

personalgrupper jämfört med kommunala enheter. Dessutom uppvisas en skillnad i 

ledares kvalitetsarbete, där privata aktörer presterade bättre vad gäller upprättandet och 

uppdatering av vårdplaner, riktlinjer för nattlig fasta och riskbedömning. 

Antonsson (2013) skriver att det finns en skillnad mellan hur ledare inom privat 

och offentlig sektor ser på sitt ekonomiska ansvarsområde. Skillnaden består i att 

ekonomin på sätt och vis prackas på de kommunala cheferna medan det för de privata 

cheferna är en mer naturlig del av uppdraget. De kommunala ledarna måste ofta hantera 

en krympande verksamhet med underskott där målet att inte gå minus. De privata 

utförarna är organisationer i expansion som ofta arbetar med nya anbud. Det är inte 

ovanligt att verksamhetsledarna blir involverade i denna process, där den ekonomiska 

statusen för företaget blir hur framgång mäts. Det existerar således olika premisser när 

det gäller det ekonomiska arbetet för privata och offentliga chefer, där de inom privat 

regi har ekonomi som en mer integrerad och naturlig del i arbetet.  

Ledarna (2011) har undersökt hur förutsättningarna ser ut för chefer i den 

offentliga sektorn jämfört med den privata och funnit vissa tydliga skillnader mellan 

sektorerna. Resultatet betonar ett antal faktorer som visade sig ha betydelse för 

chefernas välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Ett rimligt antal medarbetare 

möjliggör för cheferna att sköta sitt arbete på ett tillfredställande vis. En viktig del av 

chefsuppdraget är att lära känna sina medarbetare, att ha en inblick i hur den dagliga 

verksamheten ser ut för de anställda samt att avsätta tid för utvecklings- och lönesamtal. 

En allt för stor personalgrupp försvårar detta arbete. Det har även visat sig att stora 

personalgrupper kan vara en grogrund för sämre klimat i gruppen med informella 

gruppledare och konflikter inom personalstyrkan. Det är idag oftast inom den offentliga 

sektorn som vi finner riktigt stora personalgrupper där den vanligaste storleken är 23-50 

medarbetare. Inom den privata sektorn är den vanligaste gruppstorleken runt 10 

medarbetare (Ledarna, 2011).  En annan förutsättningarna för ett bra ledarskap är att 

cheferna får stöd uppifrån i utsatta lägen. Ledare kan tvingas säga upp och omplacera 

personal samt ställas inför andra svåra belägenheter såsom vid mobbing, 

konflikthantering och trakasserier. Som mellanchef är man ofta med och driver igenom 

förändringar vilka kan påverka den enskilda medarbetaren negativt, där det ofta faller 



sig så att mellanchefen blir syndabock. Inom den offentliga sektorn är dessutom 

offentlighetsprincipen en särskilt påverkande faktor för cheferna där de kan tvingas ta 

emot granskning och kritik från medier. Trots den offentliga chefens mer utsatta 

situation visar undersökningen att dessa chefer upplever ett sämre stöd från 

organisationen jämfört med chefer i privat sektor (Ledarna, 2011).  

Eftersom chefspositionen innebär ett särskilt utsatt läge med stort ansvar för att 

utveckla verksamheten och medarbetare är det viktigt att de har skälig lön och 

premieras för goda insatser. Dessutom är det viktigt att chefer har möjlighet att själva 

påverka sin lön. Chefer inom offentlig sektor arbetar ofta med individuell lönesättning 

på sina anställda och arbetar mer med löne- och utvecklingssamtal än de privata 

cheferna. Trots detta visar undersökningen på att en majoritet av de offentligt anställda 

cheferna inte har så stor möjlighet att påverka sin egen lön. Vad gäller förmåner visade 

det sig att hälften av dessa chefer inte har några förmåner alls. Inom den privata sektorn 

uppgav åtta av tio chefer att de hade någon form av förmån. De chefer som hade någon 

form av förmån uppgav att de var mer nöjda med sin lön än de som helt saknade 

förmåner (Ledarna, 2011).  

En annan viktig del av chefernas uppdrag är att arbeta med utvecklingsfrågor. 

För att kunna genomföra utvecklingsarbete fordras resurser i form av tid och ekonomi 

men framförallt tillräckligt med handlingsutrymme. När det gäller chefernas attityd till 

förändringar visar undersökningen att de privat anställda cheferna var mer positivt 

inställda till förändringsarbete. Dock visade det sig att fyra av tio chefer i båda 

sektorerna saknar tillräcklig handlingsfrihet (Ledarna, 2011). 

Forskningsfältet är som tidigare nämnt skralt när det gäller chefer i 

äldreomsorgen och deras arbetstillfredsställelse. Många studier som gjorts visar 

skiftande resultat och flera av författarna påpekar själva begränsningar i sina studier 

med såväl representativt urval som geografisk utbredning. Eftersom det finns en tydlig 

lucka i forskningsfältet finns det därmed motivation för att arbeta fram en mer 

sammantagen förståelse på vetenskaplig basis. 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att kartlägga hur chefer inom äldreomsorgen upplever sin egen 

arbetstillfredsställelse och om detta kan skilja sig åt mellan privat och offentlig 

verksamhet. För att kunna beskriva och förklara chefernas upplevelse ställs följande 

fråga: 

 



- Finns det någon skillnad i självupplevd arbetstillfredsställelse hos chefer i offentlig 

respektive privat sektor? 

Metod 

Eftersom studien ämnade framställa en generell kartläggning över alla deltagande 

cheferna samt påvisa eventuella skillnader så valdes av naturliga skäl en insamlingsmetod 

som kunde redovisa detta i statistiska mått.  Sekundärt fanns även en vilja att beskriva 

bilden av respondenternas egen upplevelse, därav övervägdes valet av en 

insamlingsmetod kompatibel att generera både kvantitativ och kvalitativ data. Larsen 

(2009) skriver att kvantitativ och kvalitativ metod var för sig har styrkor och svagheteren. 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ data kan resultera i att den ena sortens data 

kompletterar den andra sorten, där svagheter och styrkor väger upp för varandra. Vidare 

påpekas att man på detta vis kan åstadkomma en fördjupning och nyansering av den 

kvantitativa datan, vilken annars riskerar att bli begränsad och med vacklande validitet.  

Deltagare  

De som deltagit i studien är chefer i offentlig och privat äldreomsorg. Totalt 

tillfrågades 218 chefer varav 104 valde att delta. Av det totala deltagarantalet var 49 

(47,1%) från offentlig sektor och 55 (52,9%) från privat. Bland deltagarna fanns 10 

(9,6%) män och 94 (90,4%) kvinnor. Spannet på deltagarnas ålder var 29 till 65 år och 

medelåldern bland deltagarna var 50 år. Chefernas erfarenhet av ledarskap varierade. 

Majoriteten, 54 (51,9%) deltagare hade mer än 10 års erfarenhet och resterande 

deltagare hade kortare erfarenhet av varierad längd. 

Instrument  

Som datainsamling användes en webbenkät (Bilaga 2) vilken designades och 

distribuerades via en webbsida som erbjuder webbenkäter som en tjänst 

(www.webbenkater.com). I enkäten utformades totalt 71 frågor. Inledningsvis 

utformades en sida med 8 frågor som var avsedda att samla in bakgrundsinformation 

från respondenterna. Dessa frågor handlade till exempel om kön, ålder, utbildning och 

erfarenhet av ledarskap. Följande 61 frågor utformades för att mäta 

arbetstillfredsställelse baserat på KASAM och Herzbergs tvåfaktorteori. KASAMs 

grundpelare begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet låg tillsammans med 

Herzbergs motivations och hygienfaktorer till grund för hur vi valde att utforma dessa 

frågor. Dessutom är de utformade utifrån de faktorer som Hansson (2004) belyser i 

relation till KASAM i arbetslivet. Utifrån teorierna delades de 61 frågorna in under 17 

huvudkategorier. Svarsalternativen utformades efter en femgradig likertskala, stämmer 

precis, stämmer till stor del, stämmer till viss del, stämmer till liten del och stämmer inte 



alls. Dessa frågor var de som senare kom att utgöra den kvantitativa delen av studien. 

Som avslutning i enkäten valdes att placera två frågor med öppna svarsalternativ för att 

om möjligt kunna få mer uttömmande redogörelser från respondenterna. Syftet med 

detta var att försöka tränga lite djupare och möjliggöra en mer nyanserad bild, för att i 

sin tur kunna generera i bredare förståelse för respondenternas självupplevda 

arbetstillfredsställelse. Detta avslutande avsnitt i enkäten utgjorde den kvalitativa delen. 

Procedur 

Genom en webbsida som rikstäckande samlat offentliga och privata instanser 

inom äldreomsorg hittades potentiella deltagare till studien (Seniorval). Ett icke 

slumpmässigt urval, så kallat typiskt urval, gjordes utifrån författarnas bedömning av 

vad som är representativt för bakomliggande population. Vid typiskt urval väljer man 

subjektivt individer som man tycker är typiska för den bakomliggande population av 

individer som man vill uttala sig om (Aczel, 1999). Eftersom ett av syftena med studien 

var att undersöka eventuella skillnader mellan sektorerna handplockades medvetet 

ungefär lika många chefer från vardera sektor, dessbättre blev också deltagarantalet 

relativt jämnt fördelat i bådadera.  

Webbenkäten skickades ut till chefernas e-post. I e-postmeddelandet gjordes en 

kort presentation av ansvariga för studien samt studiens syfte. Cheferna delgavs också 

information om den uppskattade tidsåtgången för deltagande och kontaktuppgifter till 

ansvariga utgivare. Författarna anammade och informerade om etiska hänsynstaganden 

utifrån de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet förmedlar (Vetenskapsrådet). 

I brevet bifogades även länken till webbenkäten. På enkätens förstasida upprepades 

kortfattat att deltagarna var anonyma, att innehållet behandlades konfidentiellt och att 

deras svar inte kunde kopplas till deras svar (Bilaga 1).  

 Fem dagar efter första utskick skickades en påminnelse i utsikt om att höja 

svarsfrekvensen. Efter ytterligare fem dagar skickades ännu en påminnelse vilket 

resulterade i ett tillfredsställande deltagarantal.  

 Insamlad data från frågorna med slutna svarsalternativ konverterades till Excel 

filer och vidare till det statistiska analysprogrammet SPSS. För att även kunna göra 

mätningar på arbetstillfredsställelse som en sammantagen enhet fördes alla tillhörande 

oberoende variabler ihop till en gemensam. En sådan variabel skapades även för 

kategorierna som kan kopplas till Hertzbergs hygienfaktorer. Eftersom enkäten var 

utformad enligt ordinalskala genomfördes ett Mann-Whitney U test för att åskådliggöra 

eventuella skillnader mellan grupperna. Pearsons korrelationstest utfördes också för att 

se om det fanns några samband mellan de oberoende variablerna. Testerna gjordes med 



ett konfidensintervall på 95% men eftersom det var ett stort antal tester som gjordes 

betraktades enbart resultat med en signifikansnivå p <.01. För att kunna räkna ut 

medelvärden hos respondenterna omvandlades enkätens ordinalskala till en femgradig 

likertskala. 

Insamlad data från de öppna svarsalternativen analyserades kvalitativt i Atlas.ti. 

Med hjälp av analysverktyget kunde distinktioner i texterna utläsas och sammanfogas 

till kategorier kopplat till begreppet arbetstillfredsställelse.  

Resultat

Det genomgående måttet på arbetstillfredsställelse hos samtliga chefer redovisas 

nedan. Figur 4 visar samtliga chefers medelvärde hos variablerna tillhörande 

arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer. 

 

Figur 4: Samtliga chefers medelvärden (från både privat och offentlig sektor) i alla 

variabler tillhörande arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer. Y axeln representerar 

den fem gradiga likertskala som utformats baserat på studiens enkätsvar. Variabeln 

utveckling genererade högst värde och variabeln ledning lägst.

Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelsen inom parentes för 

arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer. För att avgöra huruvida det fanns en 

signifikant skillnad mellan chefer inom offentlig och privat äldreomsorg användes ett 

Mann-Whitney U test vilket redovisas nedan. 
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Arbetstillfredställelse hos chefer inom äldreomsorgen

Medelvärden



Tabell 1 
Medelvärden och (standardavvikelser) över oberoende 
variabler och deras dimensioner 

  

Faktorer och 
Dimensioner 

Offentligt 
anställda 
chefer 

Privat 
anställda 
chefer 

 
p 

 
z 

Arbetstillfredställelse 3.93 (0.40) 4.32 (0.35) <.001 -4.41 
Hanterbarhet 3.87 (0.55) 4.38 (0.43) <.001 -4.66 
Meningsfullhet 4.00 (0.54) 4.43 (0.41) <.001 -4.14 
Begriplighet 3.85 (0.52) 4.22 (0.53)   .001 -3.31 
Utveckling 4.36 (0.42) 4.52 (0.35)   .082 -1.74 
Involvering 3.77 (0.47) 4.33 (0.46) <.001 -4.97 
Ansvar 4.03 (0.61) 4.30 (0.59)   .025 -2.24 
Uppskattning 3.40 (0.81) 4.03 (0.56) <.001 -3.81 
Prestation 3.68 (0.78) 4.20 (0.50) <.001 -3.63 
Avancemang 3.99 (0.62) 4.06 (0.57)   .597 -0.53 
Hygienfaktorer 3.68 (0.46) 4.12 (0.51) <.001 -4.00 
Arbetsförhållanden 3.60 (0.65) 4.15 (0.67) <.001 -4.06 
Organisation 3.27 (0.80) 3.92 (0.66) <.001 -3.87 
Ledning 2.83 (1.22) 3.61 (0.98)   .002 -3.13 
Lön 3.10 (1.05) 3.50 (0.85)   .089 -1.70 
Mellanmänskliga förhållanden 4.09 (0.57) 4.36 (0.54)   .018 -2.38 
Trygghet 4.15 (0.77) 4.22 (0.59)   .921 -1.00 
Status 4.09 (0.54) 4.29 (0.45)   .059 -1.89 
Administration 3.99 (0.69) 4.65 (0.52) <.001 -4.69 

 

Det framkom att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i alla variabler 

förutom i avancemang, status, trygghet, utveckling och lön på p<.05 signifikansnivå, men 

eftersom ett stort antal tester genomfördes valdes att enbart betrakta nivåer p < .01 som 

signifikanta. 

Ett Pearsons korrelationstest genomfördes för att se om det fanns något samband 

mellan den sammantagna gruppen deltagare och de oberoende variablerna för 

arbetstillfredsställelse. Det visade sig finnas flera samband av signifikans. 

Arbetsförhållande och meningsfullhet r = .72, arbetsförhållande och begriplighet r = 

.73, arbetsförhållande och uppskattning r = .75, arbetsförhållande och organisation r = 

74. Variabeln meningsfullhet korrelerade med involvering r = .69, samt även med 

organisation r = .70. Variabeln uppskattning visade ett samband med begriplighet r = 

.72 och med organisation r = .70. Ett högt korrelationsvärde påvisades även mellan 

begriplighet och ansvar r = .71.   

Gällande storlek på medarbetargrupperna som cheferna ansvarar för visade det 

sig att den totala spridningen var stor. I ett t-test kunde man ändå se en signifikant 

skillnad mellan sektorerna t = 2.05, p < 0.004. Medelvärdet för antal medarbetare 

chefen ansvarar för i privat sektor var 43 st och i offentlig 33 st. 



Kvalitativa resultat 

Motiverande faktorer i arbetet. Det som överlägset kunde utläsas vara det mest 

motiverande i chefernas arbete var hur viktigt det är att känna delaktighet i en 

utvecklingsinriktad process. Någon uttryckte det som ”Att vara en av ekrarna i en 

verksamhet som tillsammans ska få "hjulet" att gå runt”. 

Gällande personalutveckling är det flera som säger att de motiveras av att 

inspirera och påverka andra positivt, ”att få medarbetare att växa och känna stolthet över 

sitt arbete”. 

Just att arbeta för att göra andra nöjda och tillfredsställda är återkommande 

motivationsfaktorer som respondenterna predicerar samt att ha inflytande och vara med 

och påverka i beslutsfattande på olika nivåer i organisationen, någon uttrycker det som 

”Möjligheten att påverka utvecklingsarbete på arbetsplatsen och personalfrågor”. 

Någon annan säger att det är ”roligt at kunna vara med och påverka äldreomsorgen”. 

En annan chef påtalar viljan att göra skillnad och ändra samhällsbilden ”Ändra synen på 

omvårdnadsarbete - göra att yrkesroller som undersköterska och vårdbiträde får en högre 

status i samhället”.                                                                                                                                      

 Problemlösning och utmaningar var också något som flera chefer tyckte var 

motiverande för arbetet ”Att få vara kreativ i sin roll som chef och att försättas i 

utmanande situationer”. 

Förutsättningar för att känna arbetstillfredsställelse. Den mest frekvent nämnda 

förutsättningen för arbetstillfredsställelse för cheferna var att känna att man har 

förtroende från medarbetare och ledning ”Att få uppskattning från min chef samt att jag 

gör ett bra arbete så att personalen är nöjda med mig som närmaste chef”. 

En annan respondent svarade ”Att jag har mandat att driva processer och ett tydligt 

ansvar”. En annan tydlig gemensam nämnare för att känna arbetstillfredsställelse är 

handlingsutrymme, en respondent säger ”jag skulle behöva mer ekonomiska resurser för 

att utveckla och driva äldreboendet”. 

Dessutom påtalar flera hur viktigt det är att skapa tid för kvalitativt arbete ”Att det finns 

tid att vara ute i verksamheten för att träffa både boende och  personal”. 

En annan chef instämmer och säger ”jag ska ha en rimlig arbetssituation och ha möjlighet 

att kunna utföra kvalitetsutvecklingsarbete med mina grupper/medarbetare. Som det är nu 

går  mycket av min tid åt till administrativt arbete, som någon annan egentligen kunde 

utföra”. 



Det administrativa arbetet är något som många av cheferna belyser som viktigt 

”Bra administrativt stöd skulle innebära att man kan ägna sig åt 

verksamhetsutveckling”. 

Hanterbarhet är också något som flera respondenter efterlyser på olika sätt ”Tillräckligt 

med personal för arbetet och realistiska förväntningar från företaget inom utvecklings 

arbete”. 

Mellanmänskliga relationer och arbetsklimat tas upp återkommande och flera chefer 

uttalar svårigheten med att ansvara för stora personalgrupper med många medarbetare 

”Färre antal medarbetar skulle ge en mer närvarande chef och ge mig en högre 

arbetstillfredsställelse”. 

Återigen uttalas hur överbelastning stjäl tid och utrymme för att kunna bedriva en 

eftersträvansvärd verksamhet som man har som ideal. En chef skildrar sin arbetssituation   

         ”Jag vill gärna ha kvar de ansvarsområden som jag har, men minska  

         ansvarsområdenas storlek. Mindre antal avdelningar exempelvis; I dagsläget har 

         jag ansvar för ett boende med fem avdelningar med totalt 79 boendeplatser.  

         Ansvaret för all bemanning både dag och nattbemanning. Vilket innebär en  

         personalstyrka på 50 personer exklusive vikarier. Ekonomiansvarig m.m.” 

Autonomi i arbetssituationen är något som också värderas högt hos flera chefer. 

Det är framförallt flexibla arbetstider och att i hög grad ha möjlighet att kunna lägga 

upp och styra sina arbetsuppgifter man då syftar på.  

            Utvecklingsarbeten inom verksamheten och utveckling på medarbetarnivå tas 

återigen upp som ett viktigt tillskott för att känna arbetstillfredsställelse även om det inte 

alls får samma utrymme som när det handlade om motivationsfaktorer.  

Diskussion 

Uppsatsens syfte var att kartlägga chefer inom äldreomsorgens 

arbetstillfredsställelse och att göra en jämförelse mellan chefer i privat och offentlig 

verksamhet. Studien i skillnader mellan arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer 

indikerar att det finns signifikanta differenser mellan chefer i offentlig och privat 

äldreomsorg.  

Forskning inom arbetstillfredsställelse och ledarskap har varit mycket 

omfattande under de senaste åren och vi har strävat efter att begränsa oss till 

vetenskapligt material så nära vårt undersökningsområde som möjligt. Forskning som 

fokuserar på skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg har i huvudsak varit 

inriktad på vårdkvalitet och medarbetarperspektiv, varav vi tyckte oss kunna uppfatta en 

brist på ledarskapsperspektivet. Den forskning som vi tagit del av har dessutom varit 



motsägelsefull, där vissa forskningsresultat funnit signifikanta skillnader och andra inte 

funnit någon differens. Detta forskningsområde är av stor vikt eftersom man i samhället 

kommer kunna se en ökning av äldre människor i behov av vård och omsorg i framtiden 

(Socialstyrelsen, 2003). Dessutom eftersom det råder svårigheter att rekrytera ledare 

inom offentlig sektor (Elias, 2013). Vidare visar statistik att en majoritet av ledare inom 

äldreomsorgen är över 55 år, vilket innebär att det kommer behöva rekryteras chefer i 

mycket stor omfattning de närmsta åren i takt med alla pensionsavgångar (SCB & 

Ledarna i Elias, 2013).  

Samtliga gruppmedelvärden för arbetstillfredsställelse och hygienfaktorer var 

högre hos chefer inom privat sektor. Eftersom vår analys i SPSS genererat många test 

lades gränsen för signifikant skillnad på p<.01 för att utesluta missvisande resultat. Det 

påvisades en signifikant skillnad i variabeln arbetstillfredsställelse (p<.001 z-4.41) 

mellan privata och offentliga chefer. Likaså påvisade samtliga av underdimensioner till 

arbetstillfredsställelse, förutom utveckling (p.082 z-1.74), ansvar (p.025 z-2.24) och 

avancemang (p.597 z-0.53), på signifikanta differenser. Även variabeln hygienfaktor 

påvisade en signifikant skillnad (p<.001 z-4.00). Samtliga underdimensioner till 

hygienfaktor förutom lön (p.089 z-1.70) trygghet (p.921 z-1.00), status (p.059 z-1.89) 

och ledning (p .002 z-3.13) påvisar också signifikant differens. 

Dessa resultat går emot Beckerman (2014), som i sin studie drog slutsatsen att 

skillnaden mellan privat och offentlig sektor är förhållandevis liten och att chefer är lika 

missnöjda med arbetsförhållanden över båda sektorerna. Även Gustafsson och 

Szebehely (2007) genomförde en stor enkätundersökning som inte genererade i några 

stora skillnader mellan offentligt och privat anställda. 

Våra fynd överensstämmer med det som Ledarna (2011) presenterade i sin 

studie, där de fann avsevärda skillnader mellan sektorerna. Denna studies resultat visade 

bland annat att offentliga chefer upplever ett sämre stöd från organisationen jämfört 

med chefer i privat sektor och att de dessutom är mer utsatta på grund av 

offentlighetsprincipen. Även Antonsson (2013) fann skillnader mellan grupperna och i 

synnerhet vad gäller det ekonomiska arbetet. Antonsson fann att det existerar olika 

premisser när det gäller det ekonomiska arbetet för privata och offentliga chefer, där de 

inom offentlig regi har ekonomi som en mer integrerad och naturlig del i arbetet. Ett 

annat forskningsresultat som överensstämmer med våra fynd är att chefer inom offentlig 

sektor har mindre inflytande och sämre arbetsmiljö (Ledarna & Novus i Elias, 2013). 

Studien visade att chefer inom offentlig vård och omsorg påvisade signifikant 

lägre värden på variablerna organisation, administration och hanterbarhet. Tidigare 



forskning visar att många chefer upplever ett överväldigade administrativt arbete, vilket 

gör att de känner sig hämmade i sin ledande roll (Beckerman, 2014). De offentliga 

cheferna uppgav dessutom signifikant lägre värden på frågor gällande variabeln 

involvering, vilken kan kopplas till begreppet påverkansmöjligheter som Hansson 

(2004) betonar är en viktig komponent i KASAM inom arbetslivet. Hjalmarsson et al., 

(2004) beskriver att många chefer har begränsade påverkansmöjligheter, vilket gör att 

de känner sig stressade. En annan betingelse som visat sig gå hand i hand med 

arbetstillfredsställelse är KASAM komponenten begriplighet, vilket Hansson (2004) 

menar kan innefatta information, kunskap och feedback. Tidigare forskning har visat att 

många chefer saknar stöd och feedback i sitt arbete (Simmons et al., 2009). Vidare 

pekar andra studier på att det krävs en kombination av erfarenhet och utbildning för att 

känna sig trygg i sin ledarroll samt att det många gånger inom äldreomsorgen råder en 

skevhet i vad chefen förväntas kunna genomföra och hens utbildning (Antonsson, 2013 

& Johansson, 2001). Av de chefer som denna studie innefattar uppgav de offentliga 

cheferna väsentligt lägre värden på variabeln begriplighet och således kunskaper och 

feedback. Vidare har det visat sig att goda relationer på arbetet kan vara en förutsättning 

för att känna sig tillfreds. Vår variabel mellanmänskliga relationer undersöker denna 

dimension och även där uppvisas en skillnad, även om den är på gränsen för vad vi 

betraktar som signifikant (p<.018). 

De korrelationer vi hittade rör egentligen inte vår frågeställning om skillnader 

mellan sektorerna, men eftersom de handlar om variabler som tillhör 

arbetstillfredsställelse fann vi ändå ett intresse i att inkludera dem. Variabeln 

arbetsförhållande innehåller frågor som rör generell trivsel på arbetet, organisation, 

värdegrund och arbetsmiljö i form av stödfunktioner och arbetstid. Det visade sig att hur 

respondenterna skattade sina arbetsförhållanden korrelerade med hur meningsfullt de 

upplever arbetet (r = .72). Detta går hand i hand med hur Hansson (2004) relaterar 

KASAM begreppet meningsfullhet med faktorer som kan kopplas till 

arbetsförhållanden såsom trivsel, värdegrund och faktorer som rör fysisk arbetsmiljö. 

Likaså korrelerade variabeln arbetsförhållande med variabeln begriplighet (r = .73). 

Hansson (2004) kopplar faktorer såsom kunskap, information och feedback till 

begreppet begriplighet i arbetet. Dessutom visade det sig att skattat arbetsförhållande 

samvarierade med variabeln uppskattning (r = .75). Uppskattning är en av de punkter 

som Herzberg (1965, 1974) innefattar i hans motivationsfaktorer, vilka han menar kan 

leda till ökad trivsel och arbetstillfredsställelse. Arbetsförhållande och organisation 

uppvisade också ett signifikant samband (r = .74). Hansson (2004) påpekar att 



organisationens struktur kan påverka en rad faktorer i arbetet, men framförallt hur man 

upplever hanterbarhet på arbetet. Hanterbarhet är i sig en viktig del av 

arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetet. Hur man upplever sitt arbetsförhållande 

verkar således i stor grad höra samman med de tre huvudbegreppen i KASAM: 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Vidare fann vi en korrelation mellan 

variabeln meningsfullhet och involvering (r=.69) och meningsfullhet – organisation (r = 

.70), vilket tyder på att en tydlig organisation, hög grad av insyn i verksamheten och 

handlingsutrymme påverkar hur meningsfullt arbetet upplevs. En hög känsla av 

meningsfullhet i arbetet kan i sin tur leda till ökad arbetstillfredsställelse. 

Ett för oss oväntat fynd var storleken på medarbetargrupperna som cheferna 

ansvarar för. Spridningen på gruppstorleken var stor för båda sektorerna, men genom ett 

t-test kunde vi ändå finna en signifikant skillnad (p<0.004 t2.05), där de privata 

cheferna ansvarade för större personalgrupper. Medelvärdet för privata chefers totala 

personalantal var 43 jämfört med de offentliga cheferna som låg på 33. Detta går emot 

tidigare forskning som påtalat att offentliga chefer har större arbetsgrupper än de privata 

(Erlandsson et al., 2013, Ledarna, 2011).  

Öppna svarsalternativ  

Motiverande faktorer. Det som är klart övervägande och som flest chefer lyfter 

som motiverande är utvecklingsarbeten. Dels handlar det om utveckling av 

organisationen och verksamheten men också att arbeta med utveckling på individnivå 

med medarbetarna. Just att se och vara del av medarbetares utveckling tycks vara en 

trigger för ledarnas motivation. Det handlar då inte enbart om att införliva belåtenhet 

hos medarbetarna utan även hos vårdtagarna och deras anhöriga. Detta stämmer väl 

överens med de fynd Larsson, (1993) gjorde rörande utvecklingsmöjligheters påverkan 

på arbetstillfredsställelse. Intresse för mellanmänskliga relationer kan över lag ses som 

en dominerande komponent i detta urval. Simmons et al., (2009) förespråkar även starkt 

denna dimension som en komponent för välmående i arbetet. En respondent uppgav att 

hen fann det motiverande att arbeta för att ändra synen och statusen på 

omvårdnadsarbetare i samhället. Att få arbeta med problemlösning och kreativitet 

upplevs av flera som motiverande. Dessa komponenter i arbetet fordrar dock ett 

tillräckligt handlingsutrymme och nödvändiga resurser, vilket inte alltid finns till hands 

i dessa verksamheter. Man skulle kunna tänka sig att ett tillräckligt handlingsutrymme 

kan bidra till högre tillfredsställelse och belåtenhet i arbetssituationen, eftersom det 

finns bevis för att motsatsen har negativ inverkan på välmående i arbetet (Hjalmarsson 

et al., 2004). 



Arbetstillfredsställelse. Den klart viktigaste förutsättningen för 

arbetstillfredsställelse för de flesta cheferna var att känna att man har förtroende från 

medarbetare och ledning. Vidare påpekas att handlingsutrymme är en viktig komponent 

för att känna sig tillfreds med arbetet. Begreppet handlingsutrymme innefattar i det här 

fallet befogenheter, tid och ekonomi. En missbelåtenhet kan skönjas bland flertalet 

chefer vad det gäller en tillstramad budget. Det administrativa arbetet är något som 

betungar många chefer och hämmar dem i att utföra arbetsuppgifter som de anser vara 

viktiga i en chefsroll. Precis som när man talar om viktiga motivationsfaktorer så ser 

man även här när man tittar på förutsättningar för arbetstillfredsställelse att 

mellanmänskliga relationer hamnar högt på listan. För många chefer är det av stor vikt 

att arbeta för att skapa ett gott arbetsklimat som främjar god kommunikation. Dessutom 

är det viktigt att vara närvarande och kunna arbeta nära sina medarbetare och den 

verksamhet som man ansvarar för. Det efterlyses även lagom stora ansvarsområden för 

att känna sig tillfreds med det arbete man förväntas göra. Autonomi är ett begrepp som 

belyses, vilket går hand i hand med handlingsutrymme och involvering. 

Utvecklingsarbeten inom verksamheten och utveckling på medarbetarnivå tas upp som 

ett viktigt tillskott även för att känna arbetstillfredsställelse trots att det inte alls får 

samma utrymme som när det handlade om motivationsfaktorer. De faktorer som 

respondenterna uppger som viktiga förutsättningar för arbetstillfredsställelse 

överensstämmer således med ovan nämnda teorier om arbetstillfredsställelse i 

arbetslivet. 

           I bakgrundslitteraturen som presenteras i studien finns det ett fåtal mindre studier 

på kandidatnivå samt nationella mätningar som saknar vetenskaplig förankring 

(Carlsson, 2013; Elias, 2013; Ledarna, 2011; Stark, 2009), vilket skulle kunna ge skäl 

att ifrågasätta trovärdigheten. Med anledning av att forskningen inom detta specifika 

område var så begränsad så gjordes ett ställningstagande gällande denna brist. 

Författarna ansåg att dessa mindre studier ändå hade mycket relevant att tillföra, som 

inte gick att bortse från. Subjektivt värderades källorna som tillförlitliga. Den metod 

som använts vid undersökningen och vid behandling av data lämpar sig bra för den här 

typen av syfte och frågeställning. Dessutom överensstämmer resultatet med syfte och 

frågeställning, vilket stärker validiteten i studien. Vårt val att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ data har bidragit till ett ökat djup i studien, vilket underlättat att uppnå syftet 

och således besvara frågeställningen. Vad gäller reliabiliteten har det hela tiden funnits 

en stark strävan att uppbringa så många respondenter som möjligt från den undersökta 

målgruppen. Dessutom har målet varit att få en så stor geografisk spridning som möjligt 



på deltagarna och strävan att genomföra studien på ett korrekt sätt. Eftersom urvalet inte 

var slumpmässigt och således inte helt representativt kan man säga att studiens 

reliabilitet vacklar på det området. Dock kan man diskutera om den bristande 

reliabiliteten även påverkar validiteten, vilket Fejes (2009) varnar för kan inträffa vid 

brister i datainsamlingen.  

Vår frågeställning har besvarats genom att vi funnit en signifikant skillnad 

mellan sektorerna, vilket resulterar i att nya frågeställningar uppstår. Det har framgått 

att det inte råder någon konsensus i den skrala forskning som bedrivits inom området, 

vilket tyder på att det finns behov av ytterligare studier kring chefskap i privat och 

offentlig äldreomsorg. Dessutom pekar forskning på att det kommer att finnas ett stort 

behov av att rekrytera chefer inom vård och omsorg i framtiden vilket ytterligare pekar 

på vikten att öka kunskaper inom fältet. Framtida forskning föreslås vara att ingående 

utreda vad som bidrar till den skillnad som finns i upplevd arbetstillfredsställelse mellan 

äldreomsorgens privata och offentliga chefer, detta för att öka förståelsen ytterligare i 

ett för dagen vagt forskningsområde. Förslagsvis en mer omfattande kvantitativ studie, 

med ett större stickprov. Denna studie hade även kunnat kompletteras av en kvalitativ 

del som utgörs av djupintervjuer med en viss del av deltagarna. Tidigare forskning har 

pekat på vikten av utbildning och yrkeserfarenhet hos chefer inom äldreomsorgen för att 

trivas i sin yrkesroll (Antonsson, 2013 & Johansson, 2001). Även denna dimension hade 

varit intressant att utreda ytterligare för att ta reda på vilka kunskaper offentliga och 

privata chefer besitter och vilka kunskapsluckor som existerar. 
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