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I denna studie har vi intervjuat två vårdbiträden och sex undersköterskor och vi har medvetet 
valt att inte göra åtskillnad på vårdbiträden och undersköterskor då vi anser att befattningen är 

en faktor som i denna studie inte inverkar på studiens resultat.  
Detta är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka yrkesstolthet bland undersköterskor 
inom äldreomsorgen, där fokus ligger på undersköterskornas personliga upplevelser av sitt 

yrke och sin yrkesstolthet.  
Att förvärvsarbeta tar upp en stor del av de flesta människors liv. Vissa börjar arbeta tidigare, 

vissa senare men vi har alla någon gång under vårt liv arbetat. Vad man har för yrke, 
arbetsuppgifter och vart man arbetar skiljer sig åt men vi alla har någonting gemensamt. Vi 
vill vara bra på det vi utför. Vi vill få bekräftelse. Vi vill bli uppskattade oavsett vad vi gör 

och vi vill känna meningsfullhet. 
Genom en fokusgruppsintervju med åtta respondenter på Edfastgården i Robertsfors kommun 

förklaras empirin med olika begrepp och faktorer. Huvudresultatet visade bland annat att 
arbetsmiljö och inflytande är några av de viktigaste faktorerna när det gäller trivseln och den 

självupplevda stoltheten på deras arbetsplats. 
Sammanfattningsvis var intervjupersonerna väldigt måna om att nämna att de har ett bra och 

meningsfullt arbete som de känner stolthet över. 
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1. Bakgrund 
Idén till uppsatsen kom från Robertsfors kommun som uppvisade sitt intresse för ämnet 
yrkesstolthet bland undersköterskor inom äldreomsorgen. Ämnet kändes både intressant och 
aktuellt, då vi personligen har erfarenheter inom just äldreomsorgen och hur det kan se ut 
inom det yrket. Våra erfarenheter av att arbeta inom äldreomsorgen är att man trivs med sitt 
arbete och tycker att det är värdefullt. Trots detta kan bemötandet från övriga i samhället 
antyda att yrket ses som ett “skitjobb”. Därför är studiens syfte att undersöka yrkesstolthet 
bland undersköterskor inom äldreomsorgen, där fokus ligger på undersköterskornas 
personliga upplevelser av sitt yrke och sin yrkesstolthet.  
 
Att förvärvsarbeta tar upp en stor del av de flesta människors liv. Vissa börjar arbeta tidigare, 
vissa senare men vi har alla någon gång under vårt liv arbetat. Vad man har för yrke, 
arbetsuppgifter och vart man arbetar skiljer sig åt men vi alla har någonting gemensamt. Vi 
vill vara bra på det vi utför. Vi vill trivas. Vi vill bli uppskattade oavsett vad vi gör och vi vill 
känna meningsfullhet.  
 
För de flesta människor definierar genom sitt yrke vilka de är som individer. Deras identitet 
hänger då starkt samman med deras profession, vilket både kan anses som positivt och 
negativt. Om man trivs och upplever trygghet och tillfredsställelse på sin arbetsplats känner 
man sig också trygg med vem man är som en individ. Om man däremot upplever känslor som 
skam eller ånger på sin arbetsplats leder det till negativa konsekvenser på självbilden (Tajfel, 
2010). Det finns olika faktorer som påverkar en individs trivsel på arbetet, och det är dessa 
faktorer vi är intresserade av att lyfta fram i denna studie. 
 
Edfastgården är ett äldreboende i Robertsfors kommun som består av 28 lägenheter varav åtta 
lägenheter är avsedda för individer med demenssjukdom. På äldreboendet finns det 30 trettio 
anställda varav fem är vårdbiträden och resterande är undersköterskor. Majoriteten av de 
anställda är kvinnor då endast en man är fast anställd.  De äldre har även tillgång till 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. (Ann-C. Johansson, personlig kommunikation, 
29 april 2014) 
 
Värdegrundsarbetet är inom äldreomsorgen i Sverige en allmänt vedertagen metod för att 
säkerställa att arbetet följer de riktlinjer som är nationellt uppsatta. Vid värdegrundsarbetet på 
arbetsplatser koncentrerar sig arbetsgruppen både på individens -och gruppens utveckling. 
Därmed försöker arbetsgruppen förbättra sina möjligheter att utföra arbetsuppgifterna på bästa 
möjliga sätt. 
 
För att fullt ut kunna bidra till meningsfullhet och sammanhang behöver vi lyssna 
på vad individen vill och stödja honom eller henne i de egna valen. Vi behöver 
komma förbi våra egna uppfattningar om vad som är meningsfullt för en äldre 
person så att vi verkligen ser och förstår vad den äldre personen själv uppfattar 
som meningsfullt. (Socialstyrelsen, 2012)  
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Kopplingen till socialt arbete anser vi är uppenbar då man inom undersköterskeyrket möter 
människor i utsatta livssituationer och bistår de med vad de behöver. Socialt arbete har just en 
lång tradition av att stödja behövande, antingen med insatser eller ekonomiskt bistånd. 
Undersköterskor har ett stort samhälleligt ansvar med att se till de äldre människornas primära 
behov då deras allmäntillstånd förhindrar de att själva tillfredsställa dessa. Arbetsdagarna 
består inte bara av rent praktiska uppgifter utan även att vara medmänniska och att möta 
klienterna socialt i deras vardag.    
 
I denna studie har vi valt att ge läsaren både ett historiskt och ett aktuellt perspektiv över 
undersköterskeyrket. För att göra detta har vi valt att ta med olika avsnitt som belyser 
äldreomsorgens historia, Sverige idag och äldreomsorgens framtid samt hur det är att arbeta 
som undersköterska. Ytterligare redogör vi för vilka faktorer som undersköterskor anser är 
viktiga för att känna yrkesstolthet och meningsfullhet då dessa faktorer generellt är 
eftersträvansvärda inom alla yrkesgrupper.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie baseras på en undersökning bland undersköterskorna vid Edfastgården i 
Robertsfors kommun, och fokus ligger på att undersöka deras personliga åsikter om deras 
yrke och självupplevda yrkesstolthet. 
Vi har valt att studera hur faktorer som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, relationer på 
arbetsplatsen och inflytande påverkar undersköterskornas känsla av meningsfullhet med sitt 
arbete. Vi har också valt att undersöka vilka faktorer som är viktiga för undersköterskor att 
känna yrkesstolthet. 
 
Därigenom blir syftet för studien att undersöka undersköterskornas personliga åsikter om 
deras yrke och självupplevda yrkesstolthet.  
 
För att kunna besvara syftet har vi använt oss av nedanstående frågeställningar:  
 

- Hur ser undersköterskorna på sitt yrke? 
 

- Vilka faktorer påverkar trivseln på deras arbete? 
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3. Metod 
 

3.1. Metodval 
Metoden som användes för att besvara syftet i denna studie var en fokusgruppsintervju. Det 
som är utmärkande för fokusgruppsintervjuer är att det är en grupp människor som får 
diskutera fritt kring ett förutbestämt tema. Syftet är att fånga vad gruppen själv anser är viktigt 
inom ämnet, där de som intervjuar mest verkar som observatörer (Bryman, 2011).  
Vi valde att använda oss utav en semistrukturerad intervju. Det som kännetecknar en 
semistrukturerad intervju är att intervjuguiden som används vid intervjun är strukturerad men 
ändå finns det plats för andra teman än de som finns uppskrivna samt att man fritt kan ställa 
följdfrågor (Bryman, 2011).  Anledningen till valet av denna metod var att vi ville att 
respondenterna skulle diskutera fritt utifrån teman men med minimal inblandning från vår 
sida då de ska få formulera sin egen uppfattning om yrkesstolthet. Vi ville även ha möjlighet 
att fritt ställa följdfrågor kring teman som intervjupersonerna ansåg var viktigast.  
Fokusgruppen bestod av åtta personer. Åtta intervjupersoner anser vi ger tillräckligt med 
material för denna typ av studie.  
 
Genom att använda oss av kvalitativ metod ansåg vi att vi skulle få en djupare förståelse för 
ämnet än om vi skulle använt oss av kvantitativa metoder som till exempel enkäter, eller 
enskilda intervjuer. Intervjupersonerna fick prata fritt kring förutbestämda teman vilket ledde 
till att det blev igenkänning men också motsättningar som följdes av diskussioner och 
motiverande till ställningstaganden eller åsikter. Dessa fenomen är i regel svårare att 
återskapa i en enskild intervjusituation då intervjuaren inte är bekant med arbetsplatsen, 
rutiner, yrkessnack etc. Gällande gruppdynamiken och dess effekter upplevde vi att 
intervjupersonerna kände trygghet i gruppen då alla känner eller känner till varandra sedan 
tidigare. Det finns även risker med att gruppdeltagare känner varandra sedan tidigare vilket 
betyder att man kanske inte väljer att uttrycka en åsikt som inte stämmer överens med övriga 
gruppen för att man inte vill riskera att bli ställd utanför gemenskapen, eller att rollerna i 
arbetsgruppen påverkar hur diskussionen artar sig, vem som pratar mest, etc. En annan 
svårighet i arbetet med fokusgrupper är analysdelen då det kan vara svårt att urskilja vem som 
säger vad och att flera utav deltagarna kan prata samtidigt. Som intervjuare fick vi försöka 
förhindra detta i viss mån genom att säga till gruppdeltagarna i förhand att det är viktigt för 
analysen utav materialet att man får turas om att prata, samt att vi under själva intervjun (i 
minsta möjliga mån) lyfte att de vore bra om de kunde prata en i taget. Som intervjuare ska 
vår del i samtalet vara relativt liten, då vår avsikt är att fånga det som sägs utan inblandning. 
Enligt Bryman (2011) så har forskare som använder sig utav fokusgrupper intresse av att 
undersöka inte bara vad som sägs utan även hur det sägs. Detta kan komma att ta stor tid i 
anspråk gällande analysdelen, därför valde vi att utesluta grupprocesser ur vår analys. 
 
Som angreppssätt vid analys av materialet har vi använt oss av innehållsanalys. Syftet med 
innehållsanalys är att på ett objektivt och systematiskt sätt dra slutsatser om de data man 
samlat in. Vad som följer av detta är att vi som författare kan utgå ifrån våra subjektiva 
intressen i vår problemformulering men att analysen i sig ska vara objektiv. Fördel med att 
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använda sig av innehållsanalys är att den är en flexibel metod som går att använda vid många 
olika typer av ostrukturerad information samt att den är bra då man har en konkret bild av vad 
som ska undersökas, en svaghet som följer av detta är att resultatet blir beroende av vad som 
går att mäta till nackdel av det som kan anses vara teoretiskt viktigt (Bryman, 2011).  
Efter intervjun delade vi upp inspelningen mellan oss och därefter transkriberades materialet. 
I kodningen av materialet valde vi att utgå ifrån de föreskrivna temana i intervjuguiden: 
Arbetsmiljö, Stolthet/Status, Relationer och Inflytande. Utifrån dessa hittade vi 
meningsbärande enheter som kodades in under respektive tema. Exempel på 
tillvägagångssättet under kodningen presenteras i tabellen nedan.  
 
Meningsbärande enheter Koder Kategori 
- Det är väldigt rörligt, inga 
ensidiga statiska grejer 
 
- Och sen har vi inga delade 
turer 

Rörligt arbete 
 
 
Arbetstider 

Arbetsmiljö 

- Ja då brukar fråga om det är 
nåt speciellt du känner du vill 
ha kurs i eller fördjupa dig i 
 
- Chefen är jätteduktig på att 
fixa att har man sökt semester 
då får man det 

Kompetensutveckling 
 
 
 
Påverkan 

Inflytande 

- Att vi har roligt tillsammans 
med de äldre 
 
- Man känner inte att det är 
nån arbetsplats utan en andra 
familj 

Bra gemenskap 
 
 
Sammanhållning  

Relationer 

 
3.2. Urval  
Det är Robertsfors kommun som har efterfrågat denna studie. Via en kontaktperson togs 
kontakt med anställda på ett äldreboende under kommunens regi vilket resulterade i de 
intervjupersoner som bildade underlaget för våra intervjuer för denna studie. Urvalet som 
gjordes var därmed bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna består av de 
personer som finns tillgängliga för forskaren. Då detta är en studie som efterfrågades av 
kommunen gällande ett visst yrke inom ett specifikt område anser vi att urvalet är berättigat. 
 
Intervjuerna ägde rum på Edfastgården i Robertsfors kommun och spelades in som 
ljudupptagning med telefon. Innan intervjutillfället hade vi skickat introduktionsbrev till vår 
kontaktperson som i sin tur gav det till deltagarna, samma brev delades även ut vid 
intervjutillfället till alla deltagare. I introduktionsbrevet (Bilaga 1) presenterades studiens 
syfte, den uppskattade tiden för intervjun, att medverkan är frivillig och hur materialet skulle 
behandlas samt presenteras.  
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Respondenterna var kvinnor i åldern 18-65 där två var vårdbiträden och övriga sex var 
undersköterskor. Alla personer som var tillfrågade medverkade i intervjun, därav var 
bortfallet obefintligt.  
 
Vi som studiens författare är medvetna om både för- och nackdelar med urvalet. Fördelarna är 
att för oss som författare är det enkelt att få både plats och personer för intervjun ordnade, 
utan att personligen ordna med de praktiska bitarna inför intervjun. En annan positiv faktor, 
när det gäller intervjun är att det var intervjupersonerna som bestämde tiden och platsen, 
vilket resulterade att de kände sig bekväma med båda av dessa förhållanden som annars kan 
skapa en mindre trygg och obekväm miljö. Det som kan anses som negativt med att få allt 
ordnat är att intervjupersonerna utsågs av arbetsgivaren. Alla intervjupersoner bestämde 
givetvis själv om sin medverkan, men arbetsplatsen samt arbetsgruppen blev utvalda och 
tillfrågade av arbetsledaren och detta kan anses som både positivt och negativt. Ur en negativ 
synpunkt så är det för att de anställda kan delta för att de känner press ifrån deras arbetsgivare 
och för att de personer som inte deltar kan ha åsikter som inte är gemensamma för gruppen i 
allmänhet och då går dessa åsikter förlorade. Ur en positiv aspekt kan de anställda uppleva att 
de blir uppmuntrade av deras arbetsgivare att delta. 

 
3.3. Datainsamling 
Tidigare forskning som presenteras i avsnittet 5.1 har letats fram via databaser som Socindex, 
google scholar och Socialvetenskaplig tidskrift. Sökord som har använts är bland annat 
“vocational pride”, “work pride”, “elderly care”, “relationships”, “nursing homes”, 
“professional identity”, “yrkesstolthet”, “undersköterskor” och “legitimitet”. Dessa sökords 
innebörd anser vi representera det vi eftersöker i vår studie.  
 
Intervjun ägde rum på Edfastgården i Robertsfors. Edfastgården är ett äldreboende i centrala 
Robertsfors som består av 28 lägenheter varav 8 är avsedda för personer med 
demenssjukdom. Verksamhetens personal består av behöriga vårdbiträden, undersköterskor, 
sjuksköterskor, arbetsterapeut och en sjukgymnast. Läkare kan nås vid behov. Edfastgården 
arbetar efter personcentrerad omvårdnad, där värdighet och välbefinnande är två av 
grundpelarna (Robertsfors Kommun, u.å.). Intervjun som genomfördes varade i två timmar. 
Intervjumaterialet kodades och fyra teman relevanta för syftet upptäcktes.  

 
3.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Som studiens författare är vi medvetna om att studien ej är objektiv utan att våra åsikter och 
synsätt på ämnet oavsiktligt har påverkat studien och dess resultat. Vi är även medvetna om 
att studiens resultat inte kan appliceras på alla undersköterskor i hela Sverige, därmed är 
studien inte generaliserbar i allmänhet. Vi är också medvetna om att studien inte är 
representativ för alla undersköterskor på Edfastgården i Robertsfors kommun (Bryman, 
2011). 
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3.5. Forskningsetiska principer  
De forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, som man kan läsa om i Bryman (2011) samt Kalman & Lövgren (2012) är 
uppfyllda i denna studie. Dessa krav uppfylls i introduktionsbrevet (Bilaga 1).  

Informationskravet handlar om att forskaren har som avsikt att informera om den aktuella 
studiens syfte. Det ska tydligt framgå för undersökningsdeltagare om vad de har för uppgift i 
studien samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Samtyckeskravets centrala avsikt är 
att undersökningsdeltagare själva bestämmer över sin medverkan och att de kan välja att 
avbryta sitt deltagande i studien om och isåfall när de önskar. Samtycket kan både ges 
skriftligt och muntligt och i den här studien har samtycket getts muntligt. I 
konfidentialitetskravet som har avsikten att bekräfta undersökningspersonerna största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifterna som framkommer i studien ska förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa. I denna studie har vi uppnått detta krav genom 
att undersökningspersonerna ej går att identifiera på grund av att all material är kodat och 
namn är fingerade. Nyttjandekravet som konkret handlar om att all insamlad material för 
denna studie ej får användas eller utlånas till obehöriga är uppnådd via muntlig 
överenskommelse mellan undersökningspersoner och studiens författare (Bryman, 2011., 
Kalman & Lövgren, 2012).  

3.6. Avgränsningar 
Vi har medvetet valt att avgränsa oss till Robertsfors kommuns äldreomsorg och ett specifikt 
äldreboende. Den primära anledningen till detta är att Robertsfors kommun har efterfrågat 
efter detta ämne. Avgränsningar har också gjorts när det gäller antalet forskningspersoner som 
ska medverka i intervjuerna. Åtta personer ska medverka i fokusgruppen, vilket vi anser ger 
tillräckligt med material för denna typ av studie. Vi har också valt att avgränsa oss när det 
gäller det specifika temat ”yrkesstolthet” där vi har valt att fokusera på undersköterskors 
personliga åsikter om ämnet.  
Avgränsningar genomfördes också efter datainsamlingen då vi ansåg att status som tema inte 
var relevant för syftet och därför togs begreppet bort.  
 

3.7. Källkritik 
Källor som har använts för att få fram information för denna uppsats har både haft nationell 
och internationell ursprung. Det har använts både tryckta källor i form av böcker och 
elektroniska källor i form av avhandlingar, studier, artiklar och webbsidor. När det gäller 
vetenskapliga källor som vi har använt oss av, anser vi att de har hög trovärdighet på grund av 
att forskare som har författat dessa är experter på sina områden. När det gäller webbsidor som 
har använts har vi konstaterat att i många fall refererar de till varandra, vilket väcker frågan 
om källorna är så pass objektiva som det sägs. Intervjun och materialet som framkom har 
enligt oss en hög trovärdighet, för att vi anser inte att det fanns en anledning varför 
intervjupersonerna skulle svara oärligt på frågorna som ställdes.   
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3.8. Arbetsfördelning  
Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans. Därmed har vi också arbetat gemensamt för 
att uppnå syftet med denna uppsats. Men även när man arbetar tillsammans har man varit 
tvungen att dela upp arbetet och ansvarsfördelningen. Avsnitten som inledning, syfte och 
frågeställningar, urval, arbetsmiljö och inflytande, resultatdiskussion, referenslista samt 
bilagor har vi skrivit och sammanställt tillsammans. Teele har skrivit avsnitten om 
datainsamling, validitet reliabilitet och generaliserbarhet, forskningsetiska principer, 
avgränsningar, källkritik, arbetsfördelning, definitioner, Sverige idag, äldreomsorgens 
framtid, att arbeta som undersköterska, kunskap och kompetensutveckling, Resultat - 
arbetsmiljö, stolthet och arbetsuppgifter, inflytande, Analys – stolthet och arbetsuppgifter. 
Sara har skrivit avsnitten om metodval, äldreomsorgens historia, teoretisk underlag, 
Resultat/Analys- relationer på arbetsplatsen, förslag till framtida forskning.  

Det är viktigt att påpeka att båda har korrekturläst och kommit med åsikter om den andras 
text. Vi båda tar ansvar för allt som skrivs i denna uppsats oavsett vems ansvarsområde det rör 
sig om.  
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4. Definitioner 
	  

4.1. Yrkesidentitet 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) förklarar begreppet yrkesidentitet, som inte skapas ur 
det tomma intet utan växer fram i relationella samspel över tiden. 
I Wiles (2010) studie stärks den komplicerade bilden på yrkesidentitet. Yrkesidentitet är mer 
komplicerat än att anta vissa specifika egenskaper eller värden. I denna kvalitativa studie 
undersöktes socionomstudenternas syn på den egna och den professionella identiteten och det 
visades att studenterna byggde sin yrkesidentitet på flera viktiga faktorer. Den första faktorn 
var relationen till de önskade egenskaperna inom yrket. Att utveckla en känsla av gemensam 
identitet med andra socialarbetare var den andra faktorn till att skapa sig en egen 
yrkesidentitet. Att utveckla en identitet av denna karaktär är en krävande process som tar 
mycket tid i anspråk.  
 
I det nutida samhället blir det svårare och svårare att identifiera sig med sitt yrke på grund av 
dagens nya villkor på flexibilitet och rörlighet inom arbetslivet och i organisationer som 
anställer en, och att en längre individuell process som krävs för den professionella identiteten 
blir svår att uppnå (Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck, 2011, Wiles, 2010).  
 
Hur man väljer att presentera sig själv i förhållande till andra är en central del i skapandet av 
yrkesidentiteten (Tajfel, 2010). Väljer man att definiera sig som “jag är…” väljer individen 
att återge sitt yrke som en del av sin sociala identitet. Tajfel (2010) påpekar i sin bok att om 
en individ väljer att återge sitt yrke som en del av sin sociala identitet har individen en viss 
självuppfattning om att han eller hon tillhör en viss social grupp och att det finns ett visst 
värde eller en känslomässig betydelse kopplad till det specifika medlemskapet inom den 
sociala gruppen. Man anser att yrket som man utför är en del av personligheten och därmed 
uttrycker sig med en slags stolthet över sitt yrke. Ashforth och Mael (1989) beskriver hur den 
egna stolthetskänslan över sitt yrke kan betraktas som en försvarsmekanism mot samhällets 
åsikter. Statusen en yrkesgrupp har, har inflytande över viljan att identifiera sig med den 
yrkesgruppen på grund av att ett lågt erkännande utifrån har effekt på självkänslan.  
 
När en individ däremot väljer att presentera sig “jag jobbar som…” anses det som en 
formulering som visar individens val att distansera sig till yrket. Detta synsätt anses också 
vara representativ hos de som byter yrke och arbetsplats ofta och därmed inte hinner skapa 
den relationen till yrket som utgör grunden för den personliga identiteten. Man påpekar dock 
att det inte bara är under den kortare period man befinner sig på en arbetsplats som resulterar i 
detta distanserade synsätt hos individen utan det också är viljan att skapa ett svagare band 
mellan sig själv och yrket man utför. Med detta menas att för individen som presenterar sig 
med “jag jobbar som…” är privatlivet skiljt från arbetslivet (Ulfsdotter Eriksson, Flisbäck, 
2011).  
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4.2. Yrkesstolthet 
Yrkesstolthet som begrepp är vagt beskrivet i litteraturen. I nationalencyklopedin finns ingen 
förklaring till ordet yrkesstolthet. Ordet stolt definieras som ”tillfredsställelse och självkänsla 
över något positivt som vederbörande, direkt eller indirekt, är upphov till eller har anknytning 
till” (Nationalencyklopedin, u.å.). Således blir alltså anknytningen i ovanstående definition till 
sitt eget yrke.   
 
Yrkesstolthet kan också definieras som den självupplevda intellektuella upplevelsen hos en 
individ alltså hur den, ser, tycker, känner, funderar och orienterar sig gentemot sin arbetsplats 
och sina arbetsuppgifter (Ulfsdotter Eriksson, Flisbäck, 2011). Att ha förmåga att kunna 
reflektera över sig själv och andra är en av de viktigaste faktorerna för att kunna känna 
stolthet och yrkesstolthet. Bonnerup och Hasselager (2010) presenterar olika teorier av 
Foulkes om vilka faktorer som är de mest centrala i olika gruppsammanhang. Enligt Foulkes 
är det sociala den mest centrala för vår känsla att kunna känna stolthet. Han ansåg även att 
människan är genomsyrad av det sociala och att människan därigenom är gruppen och att 
gruppen i sig är människan. Foulkes menar också att människan har ett behov av tillhörighet 
och att kvalitén på tillhörigheten påverkar människans psykiska hälsa och därmed känslan av 
stolthet.  
 
I den här uppsatsen har vi beslutat att definiera begreppet yrkesstolthet som en självupplevd 
känsla hos individen som resulterar i att man känner sig betydelsefull och hängiven i sitt 
yrkesliv och i organisationen man arbetar.  
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5. Tidigare forskning och teoretiskt underlag 
Under detta avsnitt har vi medvetet valt att presentera avsnitten tidigare forskning och 
teoretiskt underlag.  Vi anser att detta kommer ge läsaren en enklare och mer förståelig bild av 
denna studie och hur olika delar samverkar. 

5.1. Äldreomsorgen 
	  

5.1.1. Historia 
Äldre har alltid setts som en börda för samhället. Den traditionella synen på en människa som 
uppnått en viss ålder och därmed inte längre kan arbeta och tillföra något produktivt till 
allmännyttan, är att den är förbrukad. Om den äldre i tillägg behöver vård eller omsorg, vilket 
kräver ansvar, tid och resurser utav andra, betyder det ytterligare kostnader som samhället inte 
får tillbaka (Holgersson, 2008).  
 
Under medeltiden och fram till industrialiseringen var det huvudsakligen familjens ansvar att 
ta hand om fattiga, sjuka och äldre. Från 1200–talet finns det en lag som sade att det var 
barnens skyldighet att ta hand om sina föräldrar, annars kunde de bli belagda med böter, även 
om de inte hade några tillgångar. Gentemot fattiga släktingar i allmänhet fanns dock ingen 
sådan bestämmelse. Denna lag återfanns i vad som kallades för landskapslagarna. Den 
katolska kyrkan var de första som ordnade med ett organiserat bistånd till sjuka, fattiga och 
gamla så via landskapslagarna införde man att bönderna skulle skänka ett ”tionde” av deras 
säd till behövande. Kyrkan uppmuntrade även till idéellt arbete och anmodade allmänheten att 
de skulle bidra med allmosor och understöd. Fram till industrialiseringen fick de äldre klara 
sig så gott det gick med hjälp utav släkten. Det finns heller inga säkra källor på hur 
behandlingen av äldre såg ut (ibid., Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2006).  
 
Holgersson berättar att det omvårdande individarbetet inom socialt arbete har främst utförts 
av kvinnor, vilket beror på att socialpolitiken successivt tog över det som tidigare utförts av 
familjen - eller kvinnan i familjen. Pionjärerna inom socialt arbete var till övervägande del 
kvinnor från “högre stånd” med kristen bakgrund.  
 
Vid 1800-talets början var Sverige ett fattigt bondesamhälle och vi var inblandade i många 
krig och socialpolitik som begrepp existerade knappt. Den första fattigstugan instiftades 1686 
av drottning Ulrika Eleonora d.ä. och 1796 blev alla socknar skyldiga att upprätta fattigstuga 
enligt byggningabalken. I slutet av 1860-talet etablerades fattiggården som en reform av 
fattigstugan som i viss mån även tog emot äldre. Fattigvårdsanstalterna tillkom under 1918 då 
fattigvårdslagen trädde i kraft. Den innebar att kommunerna fick ansvaret att inrätta 
ålderdomshem som även skulle sanktioneras hos länsstyrelsen. Äldrevården ingick fram till 
1947 i fattigvårdslagen och reglerades ytterligare i socialhjälpslagen 1956 då äldrevården 
institutionaliserades. 1968 ålades kommunerna ansvaret att se till att alla kommunens 
invånare skulle få en tillfredsställande omvårdnad. Fram till slutet av 1970-talet ökade antal 
ålderdomshemsplatser med 4000 om året, men därefter avtog utbyggnaden, därav är läget på 
antal platser på ålderdomshem och servicehus oförändrat sedan 1980-talet. Trycket på 
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äldreomsorgen har ökat sedan dess men utbyggnationen står stilla. En anledning till detta är 
att ekonomin under efterkrigstiden blomstrade vilket gjorde att man kunde investera i 
byggandet av ålderdomshem, men allt eftersom samhällsekonomin blev sämre och fram till 
den stora krisen under 1990-talet desto mer drog man in generellt inom socialpolitiken. 
Ytterligare en anledning till att trycket har ökat är att de äldre blir allt fler, vilket delvis är 
resultatet av att dödligheten i alla åldersgrupper har minskat vilket är följden av att  vi blir 
friskare och äldre. Dödsfallen kommer troligtvis att förskjutas allt mer mot högre åldrar 
(Holgersson, 2008). I en prognos av SCB är förväntad ålder då man dör 90 år vid 2060 
(Statistiska centralbyrån, 2012). Äldre är idag mer aktiva, lever längre och är i mångt och 
mycket en större och starkare resursgrupp än tidigare, vilket leder till att allt fler kommer 
behöva medicinsk behandling, hemtjänst eller särskilt boende. 
 
För att bemöta det ökade trycket har kommunerna, som med Ädel-reformen 1992 övertog 
ansvaret från landstingen, generellt gjort mer strikta behovsbedömningar så att allmer av 
omsorgsarbetet har centraliserats till de med störst omsorgsbehov. De har samtidigt höjt 
avgifterna för olika insatser parallellt med att de privata alternativen har ökat. I takt med detta 
och att staten har intagit en mer återhållsam inställning till äldreomsorgen har även de 
anhöriga fått ta ett större ansvar för äldre släktingar (Holgersson, 2008.). 
 

5.1.2. Äldreomsorgen: Sverige idag  
Det är nästan en halv miljon människor som är äldre än 80 år i Sverige idag. 
(http://www.regeringen.se). Eftersom Sverige är ett av de länderna där antalet äldre har ökat 
fortast i Europa, och att Sverige har ett rykte som ett ledande välfärdsstat, har det också ställts 
många krav på äldreomsorgen (Korpi, 1995). På grund av dessa krav och utmaningar som 
ställs på äldreomsorgen har den Svenska regeringen nu beslutat att en utredning behövs för att 
kunna ge en god och offentligt finansierad vård och omsorg för äldre personer i det svenska 
samhället (www.regeringen.se).  
 
I Sverige finns det en nationell värdegrund för äldreomsorgen som gäller alla kommuner och 
verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 5 
kap. 4§ i socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), ska alla äldre ha en möjlighet att leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (ibid.). För att uppnå dessa mål fick socialstyrelsen 2010, 
ett regeringsuppdrag för att ta fram handledningsmaterial för de institutioner och personer 
som arbetar inom äldreomsorgen. I rapporten av Socialstyrelsen (2012) behandlas olika 
framgångsfaktorer både när det gäller den individuella utvecklingen på arbetsplatsen och den 
allmänna verksamhetsutvecklingen. En av dessa framgångsfaktorer är värdegrundsarbete, där 
alla medarbetare har en viktig roll och där varje individs åsikter anses som lika viktiga för den 
gemensamma utvecklingen.  

 
5.1.3. Äldreomsorgens framtid 
Korpi (1995) presenterar olika teorier om hur ålderdomen kan se ut i framtiden. Troligen 
kommer den negativa ålderdomen förkortas. Med den negativa ålderdomen menas tiden då 
den äldre är vid en sådan hälsokondition att den är sängliggandes. Enligt författaren kommer 
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de äldre kunna leva ett aktivt liv tills livets slutskede och att det är under den perioden 
äldreboenden och hemtjänsten får ännu mer innebörd. I takt med att människans hälsa 
förbättras kommer man att vilja ha ett aktivt liv även på ålderdomshemmet. Servicen som ges 
måste uppnå höga krav som tillfredsställer den äldres sista behov här i livet på bästa möjliga 
sätt.  

 
5.2. Att arbeta som undersköterska 
Att utbilda sig till undersköterska går att göra på gymnasiet. Den eftergymnasiala 
utbildningen är mellan 1-2 år om man har valt att utbilda sig till detta på en högre nivå 
(Arbetsförmedlingen, 2012). Under utbildningen ligger den praktiska kunskapen i fokus. Det 
är oftast de teoretiska yrkena som värderas mest i samhället. Enligt Socialstyrelsen (2004) 
efterfrågas fler och fler anställda med universitets- eller högskoleutbildning. Enligt Waernes 
(1984) bärs det goda omsorgsarbetet upp av de praktiska kunskaperna om enskilda klienter, 
och att detta är den viktigaste kompetensen för ett kvalitativt gott omsorgsarbete.  
 
Det är kommunerna som är de största arbetsgivarna för undersköterskor men de privata 
alternativen blir allt fler. Yrket i sig är lågavlönat i jämförelse med andra yrken, där 
utbildningen tar längre tid efter gymnasiet (Arbetsförmedlingen, 2012).  
 
Arbetsmiljön hos undersköterskor som Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) presenterar 
anses både som positiv och negativ. De positiva sidorna med arbetet är bland annat glädjen, 
friheten, utvecklingen samt kollegorna. De negativa sidorna med att arbeta som 
undersköterska är lönen och tröttheten. Arbetstiderna och arbetstidsavtalet är något som ses 
som både positivt och negativt. Ur den positiva aspekten är det att kunna påverka sina 
arbetstider medans det även kan vara negativt då omsorgsyrket kan innebära kväll-, helg- och 
nattpass, vilket kan anses som problematiskt då man inte har regelbundna arbetstider.  
 

5.2.1. Kunskap och kompetensutveckling 
I en artikel av Dunér och Olin (2011) behandlas temat om professionalisering inom 
äldreomsorgen. Det centrala som lyfts inom kompetens är den sociala kunskapen författarna 
menar att kraven på den formella kompetensen bör stärkas vid anställning inom 
äldreomsorgen. Anledningen till detta är att kraven som ställs på äldreomsorgen blir svårare 
att uppfyllas om kraven på den formella utbildningen brister (Korpi, 1995). 
Bemötandekompetensen hos individen är grundläggande vid anställning, med det menas att 
den teoretiska kunskapen inte måste stå i motsättning med den praktiska (Dunér, Olin, 2011). 
De framtida äldre kommer ställa andra krav som begär en annan typ av självständighet hos de 
anställda då de äldres behov kommer att utökas (Korpi, 1995). 
 
Dunér och Olin (2011) framhäver också vikten av personalens utbildning, inom 
äldreomsorgen, som med tiden har blivit mindre sjukvårdsinriktad än förr. Specialkunskaper 
inom demenssjukdomar, psykiska funktionshinder och missbruk efterfrågas, vilket stämmer 
överens med kraven som Korpi (1995) berättar om.  
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När det gäller kunskap och kompetensutvecklingen inom omsorgsyrket lyfts det kollegiala 
samtalet fram som den centrala kunskapsöverföringen på arbetsplatsen. Samtalen förekommer 
veckovis inom omsorgsyrken och under dessa kollegiala samtal har alla möjlighet att lyfta 
fram det man anser är viktigt för just den veckan. Man diskuterar klienternas situation, deras 
behov och sätter fram mål om hur man på bästa sätt arbetar vidare med en klient. Under dessa 
samtal utbyter man kunskap som anses ovärderlig för undersköterskor och andra yrkesgrupper 
på arbetsplatsen (Ulfsdotter Eriksson, Flisbäck, 2011) 
 

5.2.2 Relationer på arbetsplatsen 
När det gäller relationerna på en arbetsplats kännetecknas de av informella regler. Med regler 
menas beteenden som man inom gruppen implicit är överens om ska gälla eller inte gälla vid 
olika situationer. Dessa regler varierar beroende på vilken position man har på arbetsplatsen 
gentemot den man har en relation till. Enligt Argyle och Henderson (1986) är de tre typiska 
relationer som genomsyrar arbetsplatsen. Den första är emellan arbetskollegor med samma 
typ av befattning och arbetsuppgifter. Den andra är emellan en viss typ av befattning och en 
underordnad och den tredje är gentemot en överordnad. De regler eller förhållningssätt som 
värderas högt emellan arbetskamrater är ett gott samarbete, en rättvis fördelning utav 
uppgifter och att man ska hjälpa varandra. Gentemot en överordnad finns förväntningar om att 
attribut som ersättning och kompetent användning av makt är implementerade i ledarrollen. 
Till de som är underordnade förmodas att de tar initiativ samt tar emot direktiv och kritik. 
Anledningen till att informella regler och förväntningar skapas och upprätthålls inom en 
arbetsplats är att gemensamma mål uppfylls lättare. Det finns olika typer av regler och de som 
är viktiga för arbetsplatsen är konfliktreglerande förhållningssätt och inställning till 
arbetsorienterade uppgifter. Olika typer av relationer reglerar också sanktionerna när någon i 
gruppen inte uppfyller de premisser en regel utgörs av. Relationerna på arbetsplatsen präglas i 
större del utav regler om arbetsorienterade uppgifter än utav konfliktreglerande 
förhållningssätt, vilket är föga förvånande enligt författarna, då relationerna på en arbetsplats 
är med många olika personer och behöver inte betyda att man har ett personligt tycke till 
någon av dem.  

 
5.3. Teoretiskt underlag - Human Relations 
Det har forskats om organisationsteori sedan början av 1900-talet. I vår analys har vi valt att 
utgå ifrån Elton Mayo’s teori om Human Relations som är en av fyra olika förgreningar som 
tillsammans utgör grunden för 1900-talets forskning av organisationsteori (Mayo, 1945). I 
början och en bra bit in på 1900-talet präglades industrin av arbetsplanering, massproduktion, 
rationalisering med ekonomisk vinning som slutmål. Det resulterade i väldigt dåliga fysiska 
arbetsförhållanden och med denna grund började man utifrån psykologin utforma experiment 
som syftade till att undersöka konsekvenserna av mänskliga faktorer under dessa 
arbetsförhållanden. Till en början experimenterade man med belysningen, både till det sämre 
och till det bättre och båda justeringarna ledde till ökad produktivitet. Det resulterade i flera 
olika experiment och slutligen kom forskarna fram till att den okända faktorn var att 
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individerna i experimenten kände sig uppmärksammade. Detta kan upplevas som 
uppskattning som i sin tur stärker individens identitets- och självkänsla (Wolvén, 2000). En 
annan bidragande faktor man kom fram till är att arbetsgrupperna bildade olika mindre 
grupperingar med varierande normer som i sig påverkade produktiviteten (Bakka, Fivelsdal, 
& Lindkvist. 2006). Slutsatsen blev att förmän och verkmästare måste engagera sig i 
arbetsgruppen och se till att deras behov av erkännande och gruppanknytning tillgodoses. 
Human Relations kännetecknas av slagorden motivation, medbestämmande och demokratisk 
arbetsledning (Bakka et al., 2006). Således uppmärksammades behovet av att studera 
organisationen i sin helhet och att inkludera verksamheten ur en social synpunkt, såsom 
informella gruppbildningar och organisationens kommunikationssystem (Abrahamsson, B. 
2000).  
 
Teorin innebär att man ser människan, inte en maskin som det hade gjorts tidigare. Med detta 
menas att den anställde förutom sina grundläggande behov såsom mat, dryck, sömn också har 
andra behov, som exempelvis att få trygghet, säkerhet, beröm och uppskattning. Vidare har 
människan behov utav att vara en del i en gemenskap, känna en identitet samt ha en förståelse 
för det sociala sammanhang individen befinner sig i. Inom Human Relations hävdar man att 
det som framförallt driver människan till att arbeta är det sociala utbytet man får till skillnad 
från tidigare då det främst ansågs vara den ekonomiska belöningen (Wolvén, 2000). 
 
En annan viktig aspekt utav Human Relations är att de synliggjorde den informella strukturen 
inom organisationer som är sociala mönster utav relationer, interaktioner och nätverk utanför 
det som är formellt reglerat inom organisationen. Följaktligen att det som kommuniceras 
utanför ramarna för vad som är officiellt inrättat är minst lika viktigt som det formellt 
föreskrivna. Förut sågs denna typ av kommunikation mer som ett hot mot de regler och 
procedurer som var upprättade för att nå de mål som var uppsatta för organisationen. Även 
om detta fenomen inte ses som ett hot längre så har de i ledande position kännedom om att 
den informella strukturen är en viktig del av organisationen och att man bör sträva efter en 
jämn relation mellan det informella och formella för att främja en positiv arbetsmiljö. 
 
Avslutningsvis har de utifrån de tidigare experimenten även dragit slutsatsen att om ledningen 
genomför förändringar eller fattar beslut inom organisationen eller arbetsplatsen, utan att 
meddela eller rådgöra med de anställda, sänks produktiviteten avsevärt. Att känna att man har 
inflytande är en synnerligen betydelsefull komponent för individens upplevelse av 
meningsfullhet med sitt arbete (Wolvén, 2000). 
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6. Resultat 
Som det nämnts tidigare är syftet för denna studie att undersöka undersköterskornas 
personliga åsikter om deras yrke och självupplevda yrkesstolthet. Vi har också valt att 
undersöka vilka faktorer som är viktiga för undersköterskornas känsla av yrkesstolthet. 
Resultatet presenteras utifrån dessa valda teman: Arbetsmiljö, Stolthet och arbetsuppgifter, 
Relationer på arbetsplatsen och Inflytande. 
 
Resultatet som presenteras under detta avsnitt har vi medvetet lagt fram ur en positiv 
synvinkel. Med det menas att vi som författare till uppsatsen har valt att bara presentera det 
som intervjupersonerna anser är positivt med deras yrke och arbetsplats. Anledningen till det 
är att denna information inte var relevant för studiens syfte. Det är viktigt att påpeka att 
intervjupersonerna även uppgav saker som de uppfattade som negativt. De har även nyligen 
genomgått en påfrestande period då vårdtyngden var ohanterbar. Detta resulterade i en 
stressigare arbetsmiljö vilket vi anser kan påverka deras uppfattning om nuvarande situation. 

 
6.1. Arbetsmiljö 
Intervjupersonerna ansåg sig ha en bra arbetsmiljö. De var nöjda med sina arbetstider, 
schemat och att de inte hade några delade turer som innan. Åldern varierade på 
intervjupersonerna, vilket delade in åsikterna i två olika grupper när det gällde schemat. 
Småbarnsföräldrar var oerhört nöjda och trivdes jättebra med det här schemat på grund av att 
de tack vare det hade väldigt mycket tid med sina barn och behövde ingen omsorg på kvällar 
och helger. De som inte hade småbarn tyckte ändå att schemat och arbetstiderna var ok och 
den gemensamma uppfattningen är att då arbetet är fördelat över alla dygnets timmar så anser 
de inte att det är ett problem. 
 
Arbetet som de utför är rörligt och de skulle inte vilja byta ut det mot ett sittande jobb. En dag 
är aldrig den andra lik och det är inga statiska eller ensidiga arbetsmoment.  
Miljön på arbetsplatsen upplevs inte som stressfylld, tung eller allmänt påfrestande. Detta i sin 
tur resulterar att undersköterskorna känner sig både nöjda med sin arbetsplats och sitt arbete.  
 
“Men sen har vi ett bra jobb på det sättet också, det är väldigt rörligt(...).” 
 

6.2. Stolthet och arbetsuppgifter  
Alla individer är avsedda för olika yrken. Det viktigaste för undersköterskor är hur de 
personligen ser på sitt yrke, hur deras nära och kära gör det samt vilken känslan är när man 
går till arbetet. De vet att deras yrke uppskattas av klienter, anhöriga, ledningen samt andra 
yrkesgrupper på arbetsplatsen, och att de uppskattas som individer, vilket gör deras 
vardag meningsfull och får de att känna stolthet.   
 
“Man kan ju vara stolt över sitt, å det jobb man utför…” 
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Dagligen utför undersköterskor olika arbetsuppgifter på sitt arbete. Sysslorna som utförs på 
boendet är alla utformade efter att ge en så bra och individpassad omvårdnad som möjligt, 
vilket resulterar i att undersköterskorna upplever meningsfullhet med sitt jobb just på grund 
av att de dagligen ser till att klienternas primära behov uppfylls på bästa möjliga sätt. 
 
De vanligaste arbetsuppgifterna för undersköterskor som jobbar dag och kväll, inte natt, 
innehåller olika rutiner som dagligen följs. Morgonen börjar med att förbereda frukosten följt 
av utdelning av mediciner, duschning, tvättning, toapassning och andra aktiviteter som 
planeras efter klienternas behov. Att uppfylla en annan individs primära behov, som de själva 
inte kan tillfredsställa, anser undersköterskorna är den främsta anledningen till att de känner 
stolthet med sitt arbete. De upplever att de utför meningsfulla uppgifter som höjer klienternas 
livskvalité under sin tid på äldreboendet. Alla boende på Edfastgården har personcentrerad 
omvårdnad, sedan fyra år tillbaka, därav präglas alla rutiner också av detta synsätt (Ann-C. 
Johansson, personlig kommunikation, 29 april 2014). Personcentrerad omvårdnad innebär att 
man förbiser individens sjukdom och istället fokuserar på det friska hos individen 
(Socialstyrelsen, 2010). Syftet med detta synsätt är att förstå beteenden och omvärlden ur den 
demenssjukes synpunkt. För personalen inom äldreomsorgen och hälsovården innebär detta 
synsätt bland annat att man ska se den demenssjuke som en aktiv samarbetspartner och att 
man strävar exempelvis efter att involvera den demenssjuke i sociala nätverk (ibid).  
 
Andra aktiviteter som boenden kan vara delaktiga i är till exempel lässtunder, där en 
pensionär kommer till boendet och läser ur en bok, bingo och fredagscafé. Under 
fredagscaféet samlas alla boenden från alla avdelningar på hela Edfastgården och har 
möjlighet att umgås. 
 
Det påpekades tydligt att arbetsuppgifterna har positivt ändrats under åren på Edfastgården, 
vilket också främjar meningsfullheten undersköterskorna upplever. Innan dessa förändringar 
kunde till exempel städning ta upp väldigt mycket av undersköterskornas tid, vilket de själva 
ansåg ej var relevant när de egentligen är där för att ta hand om individerna och inte skura 
fönstren. Nu har de städare på boendet, vilket har underlättat undersköterskornas arbete. De 
nämnde att både sjuksköterskorna och chefen är väldigt tydliga med att det aldrig är okej att 
låta en klient vänta på grund av städning. Denna inställning uppskattas mycket av 
intervjupersonerna då de känner att deras arbete värdesätts på ett mycket bra sätt.  
 
Annat som bedöms givet för undersköterskorna var att även om man har mycket krav på sig 
utifrån, som till exempel olika kurser man kan ta del av för sin kompetensutveckling samt att 
ta ställning till både sjuksköterskornas och ledningens synpunkter, är det alltid mötet med 
klienten som händer här och nu det viktigaste. 
 
“...min egen lilla regel och tänka att jamen när jag öppnar dörren och går in här till den här 
personen då är det precis bara det mötet som är viktigast. Så visst kan man ju säga att man 
har krav men egentligen blir det ju att det vi gör på avdelningen vi skulle ju inte kunna göra 
någonting annorlunda. Hjälp de med det de har bekymmer med och vi bemöter de med bästa 
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tänkbara sätt efter allas våra förmågor men det är klart att man slits ibland mellan det 
här…” 
 
Sammanfattningsvis var intervjupersonerna väldigt måna om att nämna att de har ett bra och 
meningsfullt arbete som de känner stolthet över. 
 

6.3. Relationer på arbetsplatsen 
Temat relation ansågs som det mest centrala, när frågan “Vad gör ert jobb värdefullt?” 
ställdes. Det var fyra olika relationer som genomsyrade undersköterskornas vardag. Dessa var 
med klienter, anhöriga, kollegor och deras chef. De tre viktigaste egenskaperna som präglade 
alla relationer mer eller mindre var tillit, samarbete och kommunikation. Relationen till 
arbetsgruppen framträdde som väldigt trygg och grundlagd där de hade en bra gemenskap. 
Tillit är något de värdesätter högt i arbetsgruppen då de exempelvis hade en dålig dag, eller 
om något akut inträffade så upplevde alla intervjupersoner det som att de alltid kunde lita på 
att alla i arbetsgruppen ställde upp för varandra och att arbetsrutinerna flöt på och att det 
skulle lösa sig. Även om undersköterskorna har behov av en extra rast vid sådana tillfällen så 
känner de en trygghet i att arbetet rullar på som vanligt för att de vet att kollegorna kan rycka 
in när det behövs. Orkar man inte så är det ok att fråga en kollega om den kan rycka in eller ta 
över och det är även ok att säga nej.  
 
“Ja att man kan säga att “vet du, ja går å sätt mig på toan i fem minuter och så kommer jag 
tillbaka som en ny människa, förhoppningsvis” å så får man byta av varandra å så får man.. 
(skratt)” 
 
Kommunikationen är också en bidragande del till att relationerna på arbetsplatsen lyfts som 
värdefull. På arbetsplatsen framställs kommunikationen som rak och enkel inom alla 
relationer som har nämnts ovan. De upplever att det finns utrymme för alla att uttrycka åsikter 
och förslag till förbättringar.  
 
“Men sen är det ju en lättsam grupp. Alla törs ju jamen om du har nåt att komma me, om du 
tror att du har nåt som kan förbättras så törs man ju säga. Du går ju aldrig och funderar 
“törs ja säg så”, utan det går jättebra att prata.” 
 
Vad gäller relationen till chefen så berättar de att den kännetecknas av en bra och öppen 
kommunikation och att tilliten till densamme är god. De upplever att deras chef är mån om sin 
personal och att det är viktigt för henne att personalen vet att de kan uppsöka henne när de vill 
om vad de vill. Intervjupersonerna berättar även om avsaknaden av hierarki inom 
avdelningen. Undersköterskorna menar också att de har ett visst handlingsutrymme när det 
gäller själva arbetsplatsen, ser de någonting konkret som måste åtgärdas, förbättringar eller en 
alternativ lösning till eventuell uppkommen situation känner de sig trygga i att åtgärda detta 
på bästa sätt. 
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“Hon är väldigt mån om att lyssna på personalen tycker jag.””Mån om sin personal helt 
enkelt.” 
 
Den tredje faktorn som påverkade relationerna på arbetsplatsen var samarbete. Som man kan 
läsa i citaten ovan präglas de inte bara av tillit och kommunikation, utan även utav samarbete. 
Dessa tre faktorer är avhängiga av varandra för att utan kommunikation och tillit får man inte 
ett bra samarbete. Relationen till klienterna och deras anhöriga är också något som uppskattas 
mycket hos undersköterskorna. Trivseln är hög på deras avdelning och de anser att en öppen 
och lättsam kontakt med dem är viktig för stämningen på arbetsplatsen. Det finns inga 
barriärer emellan olika yrkestitlar utan alla anser att allas arbete är lika viktigt. Alla är 
medarbetare. Undersköterskornas uppfattning är att vikarierna finner sig snabbt tillrätta på 
deras avdelning och de har lätt att känna sig som en i gänget vilket de tycker tyder på en bra 
gemenskap. Intervjupersonerna berättar även om att de får väldigt mycket uppskattning och 
bekräftelse från anhöriga vilket också bidrar till den trivsamma atmosfären. 
 
“Att det är roligt och vi har roligt tillsammans även med de äldre och de äldre kan ju skoja 
med oss lika mycket som vi kan skoja med de. Så man känner att man inte är på en 
arbetsplats.” 
 

6.4. Inflytande 
En annan faktor som intervjupersonerna ansåg som en oerhört viktig del i det som förgyllde 
deras arbetsdag var att ha inflytande. Att kunna påverka och bli lyssnad på var enhetligt en av 
de mest positiva sidorna på undersköterskornas arbetsplats. 
 
Schemat är en av de aspekterna intervjupersonerna bedömde ha sig inflytande över. De kunde 
i viss mån bestämma hur och när de arbetade, det vill säga om man till exempel har någon 
aktivitet på onsdagar kan man se till att inte arbeta under dessa kvällar. Att kunna påverka i 
viss mån resulterade i en positiv och lättsam stämning på arbetsplatsen för att de kände att 
deras åsikter var viktiga och togs hänsyn till. Denna positiva stämning och att 
undersköterskorna kände att de kunde ha ett fungerande privatliv leder till att de anser sig ha 
ett meningsfullt arbete. 
 
“...chefen är jätteduktig på att fixa att har man sökt semester då får man det. “ 
 
En annan central synvinkel i det här temat är kompetensutvecklingen inom arbetsplatsen. Med 
kompetensutvecklingen menade undersköterskorna olika kurser de får gå på samt andra sätt 
att fortbilda sig på. Kurserna erbjuds både på deras avdelning och hela Edfastgården men man 
har också möjlighet att få utbilda sig utanför arbetsplatsen om behovet finns. 
Intervjupersonerna påpekade också att olika kurser hade beställts när de hade efterfrågat 
dessa. 
 
“Vi har väl också haft önskemål faktiskt om vad vi har velat ha för nånting. Vad vi behöv.” 
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Ovanstående citat styrker återigen inflytandet undersköterskorna har på deras arbetsplats. 
Kurserna som har önskats är bland annat palliativ vård, demens och förflyttningsteknik. Det är 
viktigt att påpeka att kurserna är frivilliga. Intervjupersonerna var väldigt intresserade av att 
utbilda sig inom ämnen som skulle förbättra deras arbete och var väldigt tacksamma över hur 
uppmuntrande chefen och ledningen var att arrangera kurser så att kompetensutvecklingen 
inom arbetsplatsen aldrig stod still. 
 
De blir alltid lyssnade på och de anser att de kan säga vad de vill.  
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7. Analys 
Under denna del kommer analysen presenteras. Vi har valt att redogöra för det teoretiska 
underlaget i denna studie samt ta hänsyn till tidigare forskning och våra egna tolkningar av 
resultatdelen för att styrka de viktigaste faktorerna som undersköterskorna anser ger 
meningsfullhet till deras arbete. Vi har även medvetet valt att sammanväva teman arbetsmiljö 
och inflytande då dessa konsekvent genom analysarbetet samverkar och förstärker varandra.  

 
7.1. Arbetsmiljö och inflytande 
Teorin om Human Relations grundades utifrån det psykologiska där man började 
experimentera med olika faktorer för att förbättra arbetsförhållandena som fanns, för att 
därigenom förbättra produktiviteten hos de anställda. Antaganden som man med denna teori, 
Human Relations, ville stärka eller motsäga var bland annat om förbättrad arbetsmiljö ökade 
produktiviteten på arbetet.  
 
Undersköterskor på Edfastgården i Robertsfors kommun som intervjuades för denna studie 
ansåg sig ha en bra arbetsmiljö, vilket enligt dem var en oerhört grundläggande faktor för 
både deras grad av effektivitet på arbetet men även för att kunna trivas på arbetsplatsen. Att 
ha en bra arbetsmiljö bestod av flera centrala beståndsdelar. Utan dessa delar hade 
arbetsmiljön inte ansetts som bra. Arbetstider var en av dessa beståndsdelar som ansågs som 
viktig. Detta stämmer också överens med Ulfsdotter Eriksson, Flisbäck (2011) bok där 
undersköterskorna presenterade arbetstider, glädje, frihet och kollegor som de mest positiva 
sidorna med arbetet.  
 
Undersköterskorna ansåg sig ha ett bra schema, och därigenom kunde de ha ett fungerande 
privatliv utanför arbetsplatsen med till exempel olika aktiviteter. Här kan man återigen dra 
kopplingar till teorin om Human Relations där det grundläggande ligger i att det inte bara är 
de primära behoven hos en individ som är viktiga för välmåendet utan att det även är sociala 
behov som måste uppfyllas för att en individ ska känna trygghet och uppskattning. Att kunna 
ha ett välfungerade socialt liv både på arbetsplatsen och utanför det ger individen den trygghet 
som den behöver för att känna meningsfullhet med sitt yrke. De kunde även lämna in 
önskemål om hur de helst skulle vilja att deras schema såg ut, som chefen försökte tillgodose i 
största möjliga mån. Undersköterskorna ansåg att detta var viktigt och bidragande till den 
goda arbetsmiljön. Vi anser att det faktum att de menar att de har inflytande över sina 
arbetstider är starkt förknippade med en god arbetsmiljö och för känslan av meningsfullhet 
med sitt arbete. Vidare tänker vi att ju mer inflytande man har över sina arbetstider men även 
arbetsmiljö i stort, desto mer motiverad blir man till att göra ett bra arbete. Det är inte många 
arbetsplatser som har dessa möjligheter till att kunna ha så pass starkt medbestämmande över 
sina arbetstider, vilket återigen talar för yrket i sig. Men det är även viktigt att påpeka att det 
som framkom i denna studie som är genomförd på undersköterskor på Edfastgården i 
Robertsfors kommun inte är representativ för alla äldreboenden och liknande institutioner.  
 
Intervjupersonerna bedömde sig ha medbestämmande när det gällde schemat och 
arbetstiderna, vilket vi anser är det centrala i det här fallet. Som det påpekades i teorin av 
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Elton Mayo (1945) var det inte förändringarna i sig som ändrade produktiviteten på 
arbetsplatsen, utan det var känslan och agerandet hos arbetsgruppen som ledde till 
förändringarna. Som ett resultat av detta anser vi att intervjupersonerna hade bedömt 
arbetsmiljön som bra då de eventuellt utgår ifrån ganska ogynnsamma arbetsförhållanden.  
Att ge en individ möjlighet att påverka besluten som rör ens eget liv och välbefinnande är 
nyckeln till framgång i det här fallet. Det handlar egentligen inte om schemat eller 
arbetstiderna i sig, utan det centrala är hur anställda blir bemötta på arbetsplatsen, samt att 
personalen känner att de har inflytande över situationen och kan vara med och påverka de 
beslut som omfattar dem. 
 
Elton Mayo (1945) presenterade vilken omfattande roll arbetsgivarna har för de anställdas 
välmående. Desto mer arbetsgivarna engagerar sig i sina anställda desto mer positiv 
arbetsmiljö. Enligt oss är denna kunskap, om att det grundläggande är känslan av 
medbestämmande, viktigast för de i ledande positioner för att kunna uppnå den arbetsmiljö 
som man generellt strävar efter. Vi anser att denna kunskap även kan utnyttjas på ett negativt 
sätt av de i ledande positioner som exempelvis att de kan presentera ett problem och sedan två 
alternativa lösningar, båda till nackdel för de anställda. Men de har ändå fått arbetarna att 
känna sig delaktiga i beslutet vilket kan resultera i en stor känsla av medbestämmande men att 
det leder till negativa konsekvenser för arbetsplatsen eller försämringar för de anställda 
generellt, som i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt.  
 
Inom Human Relations (Mayo, 1945) har man kommit fram till slutsatsen att produktiviteten 
minskar då ledningen fattar beslut eller gör förändringar inom organisationen utan att 
kommunicera detta med de anställda innan. Detta grundar sig enligt Human Relations teori 
(ibid.) i att det är viktigt för den anställdes känsla av meningsfullhet och produktivitet att vara 
delaktig i de beslut som tas. I intervjun berättar undersköterskorna att de upplever att de har 
en god kommunikation med chefen och att denne är mån om att lyssna på sin personal. Detta 
är ett sätt för arbetsgivaren att konkret visa att hon hör och ser sin personal och att det är 
viktigt för henne att veta vad de tycker. Enligt teorin har alla människor ett behov av att bli 
sedda och att ha känslan av att kunna påverka omständigheter som rör denne. De får själva 
önska utbildningar och kurser som de vill gå för att öka sin kunskap och kompetens, vilket vi 
tänker är positivt då det inte blir ett tvång att fortbilda sig, utan att det blir någonting som de 
själva önskar och menar sig ha behov av. Att de har möjlighet att önska vilka utbildningar de 
vill gå och anser sig behöva och att ledningen tillåter och rentav uppmuntrar detta är positivt 
för produktiviteten, men också för individens känsla av meningsfullhet med arbetet.  
 
Kunskap och kompetensutveckling är också en vägande del för att arbetsmiljön ska kännas 
rätt. Detta påpekas av intervjupersoner när temat om olika utbildningar och kurser togs upp. 
Undersköterskorna vid Edfastgården ansåg sig ha väldigt bra möjligheter till 
kunskapsutveckling både på arbetsplatsen och utanför det. Hur central utbildningen är i 
undersköterskeyrket presenterar också Dunér och Olin (2011). De påpekar även hur 
specialistkunskaperna efterfrågas, vilket enligt oss är en väldigt central del när det gäller 
förbättringarna både för arbetsmiljön och yrket i allmänhet. Enligt oss är det problematiskt att 
man i vissa fall helt kan jobba utan någon som helst kompetens inom äldrevården, speciellt ur 
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arbetsmiljösynpunkt. Det är ett väldigt ansvarsfullt arbete vilket då kräver att personalen har 
uppdaterade verktyg och metoder för att kunna sköta sitt arbete utan att det ska försvåras utav 
förlegade förhållningssätt. Anledningen till att vi anser att det ansvarsfullt arbete är att man tar 
hand om individernas sista tid här i livet och därmed utför betydelsefulla uppgifter för att 
tillfredsställa den äldres primära behov. Att ha viljan för vidareutvecklingen inom sitt yrke 
betraktar vi som positivt för att tyder på att man trivs med och ser sitt arbete som 
meningsfullt. Om personalen upplever att de får vara med och påverka hur deras arbetsmiljö 
ser ut tänker vi att de kommer känna större delaktighet i organisationen. Detta kommer i sin 
tur mynna i ett större engagemang från deras sida generellt när det kommer till att arbeta inom 
äldreomsorgen. 
 
I slutänden handlar det om hur saker och ting framställs på arbetsplatsen. Väljer ledarna att 
skapa en arbetsplats där anställda känner medbestämmande, inflytande och upplever i grund 
och botten meningsfullhet med sitt arbete, skapar detta i sin tur en arbetsmiljö som så starkt 
uppskattas både av ledare och anställda. Under intervjun med undersköterskor på 
Edfastgården i Robertsfors fick vi en känsla av att de ovannämnda känslorna om 
meningsfullhet och medbestämmande är uppfyllda på denna arbetsplats.   
 

7.2. Stolthet och arbetsuppgifter 
Det andra temat som framkom som relevant för vårt syfte var stolthet och arbetsuppgifter. 
Dessa två är starkt sammankopplade. Undersköterskor har fått förtroendet att vara en stor del 
utav klienternas vardag och för att se till deras vardagliga behov vilket kan vara ett stort 
intrång på den personliga integriteten, att behöva lita på att någon annan ser till ens behov 
som en tidigare kunnat tillfredsställa själv. Det påverkar undersköterskornas syn på deras yrke 
och arbetsuppgifter avsevärt då detta att bli given ett stort förtroende kan stärka ens självbild 
och därmed påverkar skapandet av ens egen identitet. 
 
Dagligen utförs det olika arbetsuppgifter av undersköterskor på äldreboenden. Allt från de 
primära behoven av att äta och sova till de sociala behoven en individ har. Uppgifterna har 
även ändrats genom tiderna vilket vi anser kan ses som ett av resultaten av att människosynen 
ändrades i teorin om Human Relations. Att se människan som social varelse med sina behov 
istället för en maskin tycker vi har omvandlat arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen avsevärt. 
Ur ett historiskt perspektiv låg tidigare ansvaret av att ta hand om de äldre hos familjerna men 
sedan yrkets professionalisering lades ansvaret över till institutionerna (Meeuwisse et al., 
2006) vilket i sin tur ledde till att kvalitén på de insatser som ges säkerställs och uppföljs.  
 
På Edfastgården i Robertfors kommun har alla boende personcentrerad omvårdnad, vilket 
också präglar alla arbetsuppgifter. Enligt Waernes (1984) bärs det goda omsorgsarbetet upp 
av de praktiska kunskaperna om just enskilda klienter, och detta anser han är den viktigaste 
kompetensen för ett kvalitativt bra omsorgsarbete. Vi delar åsikt med Waernes (ibid.) teorier 
och anser att det är just de praktiska kunskaperna om enskilda individer på boendet som utgör 
det effektiva individanpassade omsorgsarbetet som man strävar efter. Det är viktigt att påpeka 
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att vi ej anser att de teoretiska kunskaperna inte är av stor vikt, men vi står fast vid vårt 
ställningstagande att det är de praktiska kunskaperna som väger mest.  
 
Att det är den praktiska kunskapen om en specifik individ som ligger i fokus kan kopplas till 
tidigare forskning och hur äldreomsorgen i Sverige idag har en nationell värdegrund utarbetad 
av Socialstyrelsen (2012). Under intervjun påpekade intervjupersonerna att 
värdegrundsarbetet är oerhört viktigt och prioriterat på deras arbetsplats och en av de 
viktigaste underliggande faktorerna till att de upplevde stolthet med sitt arbete. När vi tänker 
tillbaka till de praktiska kunskaperna om en specifik individ anser vi att värdegrundsarbetet 
utgör det fundamentala förhållningssättet för detta.  
 
De allmänna teoretiska kunskaper som vi personligen anser alla borde ha innan man börjar 
arbeta inom omsorgsyrket är av stor vikt, men med dessa kunskaper har man bara det 
grundläggande. När man däremot har erfarit de praktiska kunskaperna kan ett kvalitativt gott 
omsorgsarbete utföras som undersköterskor vid intervjun uppgav att de kände stolthet över.  
 
Under intervjun påpekas sjuksköterskornas och ledningens tydliga sätt att framhäva de 
uppgifter som måste prioriteras och vad som ska anses som det viktigaste för tillfället. Här 
återkommer vi återigen till teorin där ledningens betydande roll för sin arbetsgrupp 
introduceras. Intervjupersonerna i sig tyckte att det var mycket positivt med denna typ av 
inställning av andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. Vi fick en känsla av att anledningen till 
detta var att när både andra yrkesgrupper och ledningen var så öppna med vad de förväntade 
sig utav andra blev det lättare att uppfylla de kraven man hade på sig.  
 
Till sist nämnde undersköterskorna den grundläggande inställningen till sina arbetsuppgifter 
som en viktig aspekt med att kunna uppleva stolthet med sitt yrke.  Det nämndes under 
intervjun att det var just den personliga inställningen som påverkade olika betydelsefulla 
faktorer på arbetsplatsen. Vi anser det som en självklarhet då det är den individuella 
inställningen till sitt arbete och sina arbetsuppgifter som utgör grunden för hur man trivs på 
arbetsplatsen.  
 

7.3. Relationer på arbetsplatsen 
Personalen på Edfastgården uppger i intervjun att sammanhållningen på deras arbetsplats är 
god och att relationerna emellan arbetsgrupperna präglas utav tillit, samarbete och 
kommunikation. Undersköterskorna menar att det är en grundläggande orsak till att de känner 
att deras arbete är värdefullt. De berättar även om att en god relation till klienterna och deras 
anhöriga främjar deras upplevelse av meningsfullhet med sitt arbete då det bidrar till den 
gemensamma trivseln för alla. Enligt Human Relations så har alla arbetsplatser formella och 
informella relationer som är bidragande till den anställdes upplevelse av trivsel på 
arbetsplatsen. De typer av relationer som undersköterskorna på Edfastgården anser är viktiga 
och berättar om är av den informella typen. Vi tänker att trots de formella relationer som 
främst präglar en arbetsplats, och speciellt då emellan olika yrkespositioner, att personalen på 
Edfastgården även har informella relationer med de som ingår i arbetsgruppen. Vi tror att 
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detta är en stor orsak till att undersköterskorna känner en stor tillfredsställelse med sitt arbete. 
Detta gäller även relationen mellan undersköterskor och klienterna med dess anhöriga.  
 
Som nämnt tidigare fanns det från början en rädsla för att dessa relationer skulle kunna 
påverka produktiviteten då de ansågs vara ett hot för de föreskrivna mål som finns på 
arbetsplatsen. Tvärtom så är det enligt teorin Human Relations så att de informella 
relationerna är minst lika viktiga som de formella för att trivseln och produktiviteten ska vara 
hög. Forskningen som bedrevs om detta visade att de sociala relationerna och interaktionerna 
var minst lika viktiga som förhållandet mellan arbetsgrupp och ledning (Mayo, 1945). 
Anledningen till detta är att man inom arbetsgruppen bildar inofficiella grupperingar där man 
inom gruppen bekräftar varandra, ger varandra beröm och uppskattning. Detta är det som 
undersköterskorna återger i intervjun, att gemenskapen på arbetsplatsen är en stor del av deras 
arbetsmiljö och att den är viktig för att de ska trivas. Vi tänker att både de informella och de 
formella relationerna är av avgörande betydelse för de anställdas trivsel på Edfastgården. 
 
Undersköterskorna berättade i intervjun att de fick mycket uppskattning och bekräftelse från 
både klienter, anhöriga, kollegor och ledning vilket vi kopplar både till teorin om Human 
Relations (Mayo, 1945) och ”tidigare forskning” (Argyle och Henderson, 1986) i avseendet 
att det är viktigt med positiv återkoppling till det arbete man utför. Vi tänker att då de får 
feedback inte bara utav ledningen och kollegor utan även utav klienter och dess anhöriga att 
de är ett påtagligt bevis på att deras arbete är uppskattat. Bekräftelse är ju en viktig del av ens 
självbild och är väldigt betydelsefull då en människa skapar sig en identitet. Vidare tänker vi 
att en människas självuppfattning påverkas mycket utav andra då hennes egen identitet skapas 
i relation till andra, ur det perspektivet är det väldigt viktigt att man får uppskattning. Vi 
tänker också att om man har en positiv självbild så reflekterar det ens arbete, att om man trivs 
med sig själv så trivs man med sitt arbete. Detta kan man koppla till teorin då det är viktigt för 
personalen att de upplever att de blir sedda, både för produktiviteten men också för deras egen 
del som privatpersoner. Yrkesidentiteten skapas också i relationella samspel så vi tänker att 
positiv återkoppling i samband med yrkesrollen är främjande både för individen och för 
arbetsplatsen och dess klienter (Wiles, 2013).  
 
En annan sak som intervjupersonerna tar upp är att samarbetet med kollegorna är bra, att 
relationerna emellan dem är positiva samt att de präglas av tillit. Till detta kan man dra 
paralleller till Argyle och Hendersons (1986) studie som visade att det som var viktigt i 
relationen mellan arbetskamrater var ett gott samarbete. Vi tänker att för att ett gott samarbete 
ska existera så krävs det att det dels finns både informella och formella relationer som nämnt 
ovan, men även att det finns en rak och tydlig kommunikation inom arbetsgruppen. En annan 
viktig aspekt som spelar in för att ett gott samarbete ska skapas och upprätthållas är att 
arbetsgivaren kan presentera tydliga direktiv och fördelning utav arbetsuppgifter. Ytterligare 
en förväntan som ligger på arbetsgivaren är att den kan förmedla en kompetent fördelning 
utav den makt som den besitter i egenskap av ledare. Gentemot de anställda finns det en 
förväntan om att de ska kunna ta initiativ (ibid.) vilket intervjupersonerna berättade i intervjun 
att de kunde. De menade att de upplevde att de hade ett stort handlingsutrymme och kände en 
trygghet i att de kunde åtgärda saker utan att behöva be om tillåtelse. Det tänker vi är en 
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positiv del av atmosfären på arbetsplatsen att undersköterskorna upplever att de har förtroende 
från ledningen för att åtgärda saker som de anser behövs.  
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8. Diskussion  
Omsorgsvård har alltid funnits men under historiens gång har ansvaret att ta hand om de äldre 
som är i behov av vård flyttats. Från det att ansvaret att ta hand om den äldre som är i behov 
av vård låg hos familjen är ansvaret nu förflyttat till samhället. Det är nästan en halv miljon 
människor i Sverige som idag är äldre än 80 år, vilket har resulterat i fler och fler 
äldreboenden över hela landet där den äldre kan tillbringa den sista delen av sitt liv.  
Att arbeta som undersköterska på äldreboenden i dagens samhälle kan anses som ett relativt 
lätt val beroende på att yrket inte kräver en längre eftergymnasial utbildning och att 
efterfrågan på arbetskraft är stor.  Trots att efterfrågan är stor är det inte alla människor som 
passar till detta yrke. Som Dunér och Olin (2011) skriver värdesätts personliga egenskaper 
högt och jämställs ibland med reell kompetens vid anställningstillfällen. Vi som studiens 
författare tänker att då det är mötet med andra människor som är det viktigaste i detta yrke att 
man tar hänsyn till personlig lämplighet utöver reell kompetens.  
 
Syftet med studien har varit att undersöka undersköterskornas personliga åsikter om deras 
yrke och självupplevda yrkesstolthet. Vi valde att ge en helhetsbild av både äldreomsorgens 
framväxt samt av yrket som profession för att senare kunna problematisera kring yrket i sig 
och undersköterskornas självupplevda yrkesstolthet.  
 
Resultatet som presenteras i denna studie är entydigt positivt när det gäller 
undersköterskornas egna åsikter om både sitt yrke och sin arbetsplats. Som vi skrev tidigare i 
resultatet så tror vi att detta kan präglats av att det tidigare var en tyngre arbetsmiljö vilket i 
sin tur påverkar synen på deras nuvarande situation. Det är viktigt att ta detta i hänsyn när 
man läser denna uppsats för att inte få en förvrängd bild av resultatet som presenteras. Vi 
anser även att det är viktigt att påpeka att vi har medvetet valt att bara presentera det som är 
positivt. Bakgrunden till detta beslut är dels på grund av tidsbrist men även att ordet 
yrkesstolthet har för oss som studiens författare en positiv betydelse. Att inte tydliggöra vårt 
beslut skulle riskera att läsaren får en felaktig bild av ämnet samt att förståelsen av 
undersköterskornas självupplevda yrkesroll inte är komplett.  
 
Studiens huvudresultat visar att undersköterskorna i Robertsfors är nöjda med sitt yrke och de 
anser att de utför ett viktigt och meningsfullt arbete. De faktorer som påverkar detta är 
arbetsmiljö och inflytande, stolthet och arbetsuppgifter samt relationer på arbetsplatsen. Vi 
trodde inte att undersköterskorna upplevde någon påtaglig yrkesstolthet vilket vi efter våra 
intervjuer insåg inte stämde.  
 
Som det nämndes ovan uppger de flera viktiga beståndsdelar som bidrar till att de känner 
trivsel och meningsfullhet med sitt yrke. Efter att ha bekantat oss med teorin om Human 
Relations kunde vi dra flera paralleller mellan teorin och våra huvudresultat. Exempelvis 
talade undersköterskorna mycket om hur bra stämning det var på arbetsplatsen och hur bra de 
trivdes med sina kollegor och de påpekade att deras arbetsplats var mer som en andra familj 
än ett arbete. I teorin tar de upp värdet av informella relationer på en arbetsplats och hur de 
påverkar produktiviteten i positiv bemärkelse. Arbetsmiljö, arbetsuppgifter var andra viktiga 
beståndsdelar som förbättrade undersköterskornas arbetsdagar. Efter att ha analyserat empirin 
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med hjälp av Human Relations och tidigare forskning anser vi att alla dessa beståndsdelar är 
starkt sammankopplade med varandra. Utan den ena finns ej den andra. Om arbetsmiljön är 
stressfylld eller när man inte har inflytande som en anställd kan inte relationer på arbetsplatser 
främjas heller. Samma gäller när till exempel arbetsuppgifterna på arbetsplatsen inte anses 
som tillfredsställande kan ingen bra och gynnsam arbetsmiljö förekomma.  
 
För alla de som har ledande positioner i dessa institutioner har det framkommit tänkvärd 
information i denna studie. Det har tydligt framhävts att i grund och botten ligger det i 
ledningens händer att åstadkomma en bra och produktiv arbetsplats man generellt strävar 
efter. Det har presenterats olika faktorer som man som arbetsledare kan försöka förbättra eller 
arbeta mot för att det ska bli en trivsam arbetsplats. En av dessa faktorer för att uppnå en 
positiv arbetsmiljö är att uppmuntra sina anställda att fortbilda sig. 
 
 
Ett problem som vi tidigt under arbetets gång stötte på var avsaknad av specifik definition av 
yrkesstolthet som begrepp, därav valde vi att använda oss utav en egen definition; en 
självupplevd känsla hos individen som resulterar i att man känner sig betydelsefull och 
hängiven i sitt yrkesliv och i organisationen man arbetar. Då själva syftet med studien var att 
undersöka just undersköterskors yrkesstolthet blev det mer komplicerat för oss att göra 
avgränsningar. Som det är nu är vår definition av yrkesstolthet väldigt färgad av oss som 
författare och våra förförståelser inom ämnet. Trots det så anser vi att vi har använt oss utav 
en relativt allmän formulering utan att addera eller subtrahera viktiga beståndsdelar. 
 
Metoden har haft en central inverkan på studien och dess resultat. Vi valde att använda oss av 
en fokusgruppsintervju för att få fram empirin i studien. I vår intervju hade vi åtta personer 
medverkande. Vi har reflekterat mycket över hur resultaten hade kunnat se annorlunda ut om 
vi hade använt en annan metod och tillvägagångssätt. Hade det varit två fokusgrupper istället 
för en hade detta redan påverkat resultatet. Ju fler intervjupersoner, desto mer åsikter att ta 
hänsyn till. Vi anser även att resultatet hade påverkats om empirin hade samlats in via flera 
intervjuer vid andra ålderdomshem. Därigenom hade resultatet kunnat vara mer representativt 
samt mer generaliserbart inom ämnet.  
 
Enligt oss är denna studie betydelsefull på grund av att vi anser att det är viktigt att belysa 
undersköterskornas arbetsliv och arbetsvillkor för att de ska få den uppskattning och 
erkännande de faktiskt förtjänar och vi hoppas att denna studie kan bidra till förhöjning av 
dessa. Vi är medvetna om studiens begränsningar och svagheter som är att studien ej är 
representativ eller generaliserbar i hela Sverige. På grund av att studien efterfrågades av en 
viss kommun, Robertsfors, anser vi dock att vi har kunnat ge en ansenlig inblick inom den 
arbetsplatsen i Robertsfors kommun.  
 
Det är väldigt glädjande för oss att kunna presentera en studie där undersköterskornas 
personliga åsikter om sitt yrke, yrkesstolthet och faktorer som påverkar dessa, framkom. 
Orsaken till detta är att åsikterna som presenteras i denna studie är positiva och ger yrket i sig 
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en stor bekräftelse som vi anser yrkesutövarna förtjänar. Denna studie kan ses som ett 
vägledande material till arbetsgivare för att bekräfta yrkesutövarna i deras yrkesroll.  
 

8.1. Förslag till framtida forskning 
Vi har studerat undersköterskornas subjektiva syn på yrkesstolthet samt vad de anser är 
meningsfullt med deras arbete. I vår intervju hade vi åtta deltagare från samma avdelning på 
Edfastgården i Robertsfors. Vi anser att det vore intressant för framtida forskning att 
undersöka hur man ser på yrkesstolthet inom olika avdelningar med olika arbetsvillkor för att 
kunna göra en jämförelse och se vilka faktorer som skiljer sig åt. Även att man undersöker 
olika arbetsplatser och yrkesgrupper för att se om det skiljer sig emellan hög- och 
låginkomsttagare, samt beroende på hur lång utbildning man har. Ytterligare en väldigt 
intressant del som vi tycker att det borde forskas mer om är yrkesstolthet som begrepp i sig 
självt. Yrkesstolthet är väldigt vagt beskrivet och vi anser att det skulle gynna den breda 
massan generellt om det blev klargjort vilka faktorer som införlivas i begreppet. Vi tror att 
den kunskapen och hur man konstruktivt kan implementera det i organisationer och 
arbetspsykologi kan förbättra trivseln och produktiviteten avsevärt.  
 
Genom att vi tar upp det här ämnet till diskussion är vår förhoppning att undersköterskorna 
som yrkesgrupp kan stärkas i samhället och att deras arbete och insatser värderas utifrån det 
arbete de faktiskt utför.  
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10. Bilagor 

10.1.	  Bilaga	  1	  
 
Introduktionsbrev 

Vi är två studenter på termin sex på Socionomprogrammet i Umeå som inom ramen för vår 
kandidatuppsats vill undersöka självupplevd status och yrkesstolthet bland undersköterskor i 
Robertsfors kommun. 
 
Vårt syfte är att genom fokusgruppsintervjuer försöka besvara våra frågeställningar som bl a 
är; 
 

- Hur upplever undersköterskor sin status i sin yrkesposition? 
 

- Hur ser undersköterskorna på omsorgsvård av äldre och på personal inom 
äldreomsorgen? 
 
-  Hur ser undersköterskorna på samhällets syn på omsorgsvård av äldre och på 
personal inom äldreomsorgen?  

 
Intervjun beräknas ta omkring två timmar. Hela intervjun kommer att spelas in på band. 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att 
avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. 
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid institutionen för Socialt 
arbete på Umeå Universitet.  
 
Vid några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på: 
 
Sara Grind 
0703867255 
sara.grind@yahoo.se 
 
Teele Kaljas 
0762661612 
teelekaljas@hotmail.com 
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10.2.	  Bilaga	  2	  
 
Intervjuguide   
 
- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? 
 
Arbetsmiljö (Berätta om dessa teman) 

• stress 
• fysiskt tungt 
• makt 
• inflytande 
• trivsel 
• uppmuntran/bekräftelse 

 
Arbetsvillkor 

• kompetensutveckling 
• arbetstider 
• krav/kontroll 
• lön  

 
Ledning (Hur är relationen på arbetsplatsen?) 
- tydlig hierarki 
- förtroende 
- kommunikation  
 
Andra professioner (Vilka andra yrkesgrupper har ni kontakt med? Hur funkar det?) 
- ssk 
- andra inom vården 
 
- Vad tycker ni om ert arbete? 
 
Status 
 - position 
 
Stolthet 

• vilka sammanhang 
• klienter/anhöriga/andra professioner 

 
 
 
Är det något annat ni har tänkt på? 
 
 
 
 


