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Johanna Topp & Gun Johansson 
 
 
 

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka undersköterskornas och 
sjukvårdsbiträdenas attityd till arbete relaterat till upplevelsen av 
arbetstillfredsställelse, på ett äldreboende. Med attityd till arbete avsågs individers 
värderingar av vad som är viktigt med ett arbete, utifrån Berglunds (2001) 
teoretiska idealtypiska attityder. Dessa attityder är materialistisk, individualistisk, 
altruistisk och instrumentell attityd. Av urvalet på 72 personer, besvarade 40 
anställda enkäten (56 %). Resultatet av enkätundersökningen visade högst 
medelvärde för den altruistiska attityden. De fyra attityderna förklarade 
tillsammans 14 % av variationen i arbetstillfredsställelsen, den altruistiska attityden 
visade högst korrelation och var positiv (r = 0,26). Nuvarande studie fann ingen 
signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse. Däremot upptäcktes en signifikant skillnad för den generella 
arbetstillfredsställelsen mellan åldersgrupperna.  

 
 
Individers beteende i en organisation påverkas av deras attityder. Attityder brukar definieras 
som känslor, föreställningar och beteendemönster gentemot personer, idéer, organisationer 
och fenomen med mera (Bruzelius & Skärvad, 2000). De attityder som finns på arbetsplatsen 
kan röra arbetsuppgifterna, lön, chef, arbetsorganisationen, arbetskamrater och arbetsmiljön. 
(Arnold et al., 1998). Beroende på att arbete är en viktig del av människors liv så är det 
naturligt att det hos varje individ existerar starka, komplexa och växlande attityder till arbetet 
menar Furnham (1997). Attityder till arbete påverkas stark av både implicita och explicita 
värderingar. Vissa värderingar är öppet materialistiska, andra mera religiöst betonade. 
Värderingar såsom frihet, solidaritet och altruism, vilket innebär att man känner 
människokärlek och vill andra väl, är relevanta på arbetsplatsen. Vidare menar Furnham att 
dessa värderingar påverkar var personen väljer att arbeta. 

I avhandlingen, Attityder till arbete i Västeuropa och USA, undersöker Tomas Berglund 
(2001) vilka attityder till arbete som kännetecknar människor i Västeuropa och USA. 
Berglund fann fyra olika attitydmönster. För det första urskiljs en ”altruistisk attityd” till 
arbete, vilket innebär att individen framförallt värderar den sociala nytta som dennes arbete 
innebär för andra eller för samhället. Detta är det tydligaste etablerade attitydmönstret i de sex 
länderna Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. För det andra urskiljs 
den ”materialistiska attityden,” som innebär att individen värderar karriärmöjligheter och hög 
lön i ett arbete. Den tredje attityden benämns i avhandlingen som ”instrumentell attityd” till 
arbete, vilket innebär att framförallt arbetet betraktas som ett medel för försörjningen. En 
fjärde attityd betecknas som ”individualistisk” och betyder att man värdesätter möjligheten av 
självständighet och utveckling i arbetslivet. I analyserna visas att dessa attityder till arbete 
utmärker olika grupper i samhället. Den altruistiska attityden är vanligare hos offentligt 
anställda än privat anställda och även vanligare bland kvinnor än bland män (Berglund, 2001).  

Den fundamentala frågan om varför människan är motiverad att arbeta, har sedan länge 
undersökts inom psykologin. Det finns flera anledningar till varför människan arbetar dels är 
arbete en källa till inkomst och skapar sociala kontakter samt ger möjlighet till 
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självförverkligande, menar Furnham (1997).  Mullins (2002) anser att arbetstillfredsställelse 
kan förklaras dels genom en överensstämmelse mellan vad organisationen behöver och vad 
den arbetande söker. För det andra är det en konformitet mellan vad den anställde söker och 
vad denne faktiskt får av arbetet (Mullins, 2002). En teori om arbetstillfredsställelse är 
värdeteorin som är utvecklad av Locke (1976 refererad i Furnham, 1997). Locke ansåg att 
arbetstillfredsställelse är nära relaterat till om ett arbete ger människan vad denne vill, önskar 
och värderar. Anställda uppskattar vad deras arbete ger i begrepp så som, lön, 
arbetsförutsättningar, det vill säga det fysiska möjligheterna som arbetet erbjuder, 
utvecklingsmöjligheter och jämför sedan dessa uppskattningar med vad de värderar och anser 
vara viktigt. Beroende på hur dessa två överensstämmer skapas en arbetstillfredsställelse, ju 
viktigare en arbetsrelaterad faktor är för den anställde, ju större är den potentiella effekten på 
arbetstillfredsställelsen (Furnham, 1997). Intentionen med föreliggande uppsats är att 
undersöka undersköterskors och sjukvårdsbiträdens attityd till arbetet relaterat till dess 
upplevelse av arbetstillfredsställelse, på ett äldreboende. Med attityd till arbete avses 
individers värderingar om vad som är viktigt med ett arbete, utifrån Berglunds (2001) 
teoretiska idealtypiska attityder; altruistisk, materialistiskt, instrumentell och individuell. 
Upplevelse av arbetstillfredsställelse, innefattar begreppen, arbetetsinnehåll (vilket omfattar 
variationen i arbetsuppgiften dess utformning och medarbetarens involvering i 
arbetsprocessen och likaså arbetsuppgiftens betydelse för individen), ledarskap, fysisk miljö 
och social påverkan, vilka inverkar på hur individen trivs med sitt arbete. 
 
 
I kommande avsnitt görs en genomgång av relevanta teorier och tidigare forskning som gjorts 
kring ämnena, attityd till arbete och arbetstillfredsställelse. Inledningsvis redovisas en 
förklaring kring attitydbegreppet och dess uppkomst. 
 
 
Attitydernas tre ansikten 
 
Secord och Backman (1969 refererad i Arnold, Cooper & Robertson, 1998) ser attityder som 
en viss regelbundenhet i en individs känslor, tankar och förmåga till att individen ska kunna 
agera i riktning mot någon uppfattning gällande sin omgivning. Kaufmann och Kaufmann 
(1998) redogör för ABC- modellen där attityder betraktas utifrån tre dimensioner. A står för 
känslor, B för beteende och C för kognition Den kognitiva komponenten hänvisar till 
förväntningar, tro eller tankeinnehåll som karaktäriserar en attityd, denna kan innehålla både 
riktiga och felaktiga tankar (förutfattade meningar). Attitydens emotionella komponent 
handlar om känslor och affekter och kan t.ex. komma till uttryck genom sympati- eller 
antipatireaktioner inför andra människor. Beteendekomponenten ger uttryck för det som 
kallas handlingsberedskap.  Arbetsattityder innehåller samma komponenter som ingår i 
allmänna attityder och är formad efter det specifika arbetet individen har. Den affektiva 
komponenten innehåller medarbetarens känslor för arbetet (”tycker om arbetet”), den 
kognitiva komponenten rör sig om de tankar man har om arbetets betydelse eller 
meningsfullhet (”arbetet är tråkigt”). Beteendekomponenten uttrycker innehållet i de 
intentioner individen har (”jag tror jag slutar”).  Enligt Festinger (1957) överensstämmer inte 
alltid attityden med handling, vilket kan skapa en psykisk obalans ett tillstånd som Festinger 
benämner kognitiv dissonans. Obehaget kan leda till bearbetning av tankar och känslor inför 
handlingen, så att det uppstår en överensstämmelse mellan dem. Individen skapar harmoni 
genom att anta nya tankar och attityder för att säkra den psykiska balansen. Innebörden i 
teorin är att beteendeförändring kan leda till attitydförändring (Festinger, 1957)  
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 I figur 1, ser vi att en skillnad görs mellan beteendeintentionen och själva beteendet 
(Kaufmann & Kaufmann, 1998). Attityden kommer enligt denna modell att bestå av tanke, 
känsla, beteende och beteendeintention (vad individen vill och har för avsikt att göra). 
Attityden till chefen kan exempelvis avspegla individens uppfattning om att han eller hon 
löser problem på fel sätt och individen har för avsikt att uttrycka detta under 
utvecklingssamtalet, men gör det inte (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
 
. 

Känslor  Tankar 
 Arbetsattityd  

Beteendeintentioner  Beteende 
 

Figur 1. Komponenter i arbetsattityd (Kaufmann & Kaufmann, 1998). 
 
 
Attityders uppkomst och utveckling 
 
Individers attityder är inga medfödda egenskaper utan formas genom inlärnings- och 
socialisationsprocesser. Med socialisationsprocessen menas den process där de samhälleliga 
värdena, attityder och normer som gäller för de grupper individen verkar i påverkar denne. 
Inträdet i arbetsliv och organisationer innebär att man utsätts för ett visst socialisationstryck 
där man förväntas anpassa sig till rådande värden och attityder (Kaufmann & Kaufmann, 
1998). Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) är en attityd alltid riktad mot någon eller något 
och tenderar att vara ganska varaktiga men bearbetas och förändras av livserfarenheter och 
påverkan från andra personer och media med mera. Furnham (1997) menar att attityder 
påverkas av individers värderingar, vilka är relaterade till trossystem som rör ett speciellt 
objekt eller en person. Undersökningen som gjorts i ämnet förklarar dessa system av 
trosföreställningar som organiserade värdesystemen, där samlade erfarenheter påverkar oss 
individer. Feather (1985 refererad i Furnham, 1997) menar att dessa värdesystem är relaterade 
till kultur, religion, utbildning, politik, samhället, familjen, ålder, kön och personlighet. I de 
fall där arbetsförhållandena för två anställda är lika, kommer de anställdas 
arbetstillfredsställelse att skilja sig åt beroende på hur deras värderingar skiljer sig från 
varandras (Furnham, 1997). 
            
 
 
Orientering till arbetet 
 
Människor skiljer sig åt angående dess involvering i arbetet och hur angelägna de är till själva 
arbetet menar Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer och Platt (1971). Författarna identifierade 
tre huvudtyper av inriktningar till arbetet; instrumentell, byråkratisk och solidarisk. Den 
instrumentella attityden utmärks av personer som arbetar i syfte att tjäna pengar som ett 
instrument till att uppnå självförverkligande på sin fritid. Dessa personer har en tydlig gräns 
mellan arbetsrelaterade aktiviteter och icke arbetsrelaterade aktiviteter. Den byråkratiska 
attityden fokuserar på karriärmöjligheter där vikten på arbetet läggs vid social status, såsom 
stigande lön och långsiktig trygghet. En individ med byråkratisk inställning, kännetecknas av 
sitt engagemang i arbetet vilket utgör en viktig del i dennes liv. Gränsen mellan arbete och 
fritid är diffus och aktiviteterna ligger nära varandra i individens liv.  Den solidariska 
attityden betonar arbetet som en gruppaktivitet där solidariteten kan vara riktad antingen mot 
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företaget i sin helhet eller mot arbetskamraterna. Enligt Goldthorpe et al. (1971) är en 
instrumentell attityd till arbetet delvis naturlig. De hävdar att arbetarna har en instrumentell 
attityd redan när de kommer till företaget, att denna inställning beror av samhälleliga 
förhållanden och således att arbetsplatsens och arbetets utformning har liten betydelse för 
attitydens uppkomst . 

I Sverige har teorin om arbetarklassens instrumentella inställning debatterats flitigt. 
Korpi (1978) hävdar att det bland industriarbetarna på sjuttiotalet inte dominerade någon 
instrumentell syn på arbetet. Istället fanns ett ökat engagemang som syftade till inre belöning 
och personlig utveckling. Från en studie av svenska metallarbetare, fann Korpi att endast 
hälften sa sig arbeta för pengarnas skull, medan 39 % ansåg att jobbet, utöver lönen, också 
gav en känsla av personlig tillfredsställelse. Han ansåg att det som styr arbetarens inställning 
till arbete beror på hur mycket individen får vara med och bestämma i sitt arbete, en 
instrumentell inställning beror alltså på att människor saknar medbestämmande (Korpi, 1998). 

Johansson (1991 refererad i Eriksson, 1998) kommer i sin studie fram till att en 
instrumentell inställning är utbredd bland arbetare med dåliga arbetsförhållanden och i yrken 
med låga kvalifikationskrav. Det finns dock en tydlig skillnad mellan privata och offentligt 
anställda, där de sistnämnda inte kännetecknas av en instrumentell inställning. Detta förklarar 
Johansson med att det finns uppenbara skillnader mellan privatanställda och 
kommunalanställdas arbetsuppgifter. I den offentliga sektorn arbetar man mer direkt med att 
tillfredsställa olika behov, exempelvis vård och utbildning, vilket ger en känsla av personlig 
tillfredsställelse (Eriksson, 1998).  

 Eriksson (1998) avvisar att en instrumentell inställning till arbete är speciellt vanligt, 
människor har till övervägande del en mer engagerad hållning. Arbetet ger för de flesta 
människor också en personlig inre tillfredställelse och utgör inte endast ett medel för 
försörjning. Eriksson konstaterar dock att arbetsförhållandena (arbetskrav, kontroll och 
kollektivt stöd) är viktiga faktorer för engagemang, anställda med sämre arbetsförhållanden 
kännetecknas av mindre engagemang i sitt arbete (Eriksson, 1998). 
 
 
Värdeförskjutningar 
 
Zetterberg et al. (1987) menar att det under åren efter andra världskriget förekommit stora 
värderingsförskjutningar i attityden till arbetet. Man arbetar inte längre bara för att klara 
livhanken eller förbättra sin levnadsstandard utan även för att utveckla sig själv och sin 
livskvalitet. Studien som genomfördes, med den grundläggande frågan: varför arbetar du gav 
svar som kan grupperas i tre kategorier. Den första är försörjningsvärderingar som 
karakteriseras av att individen arbetar i syfte att klara livhanken och för att överleva. Andra 
kategorin är yttrevärldsvärderingar som kännetecknas av en önskan och en förbättrad 
levnadsstandard och materiell välfärd. Sist har vi inrevärldsvärderingar där en utveckling av 
sig själv och en ökad livskvalitet är viktigt. Betydelsen av dessa värderingar är olika beroende 
på uppväxtförhållanden, ålder och andra situationsfaktorer (Zetterberg et al., 1987) 

Vidare menar författarna att arbetet inte enbart skall ge lön varje månad, utan också ska 
vara berikande i sig själv, kreativt, nyskapande och ge utrymme för ansvarstagande. Den 
arbetande vill gärna vara omgiven av arbetskamrater som bryr sig om denne som individ, 
samt ha en arbetsgivare som är lojal mot den anställde och på så vis får medarbetarnas 
lojalitet. Dessa faktorer ingår i vad som kallas ”det osynliga kontraktet”, något som varje 
människa har mer eller mindre precist formulerat inom sig själv även om det inte finns 
dokumenterat. Kontraktets ena del handlar om förväntningar på arbetsgivaren och 
arbetskamrater, dess andra del handlar om vad den arbetande är beredd att ge av sig själv 
(Zetterberg et al., 1987). 
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Zetterberg et al. (1987) har genom sina studier kunnat se en förändring av värderingar i 
samhället. De senaste hundra åren har yttrevärldsvärderingar dominerat, men under de senaste 
årtiondena har emellertid inrevärldsvärderingar växt sig allt starkare. Beroende på våra 
värderingar kommer vissa jobb att passa oss medan andra inte alls stämmer med våra krav, 
menar Zetterberg et al. (1987) 

 
 
Teoretisk modell av idealtypiska attityder till arbetet 
 
Berglund (2001) urskiljer fyra typer av attityder till arbete utifrån Goldthorpes 
handlingstypologi i relation till handlingsmål och Webers handlingsmål. Goldthorpe et al 
(1971) identifierade tre huvudtyper av inriktningar till arbete; instrumentell, byråkratisk och 
solidarisk vilka utkristalliseras genom handlingstypologin i relation till handlingsmål. Weber 
(1976; refererad i Svedberg, 2003) menar att en individs handling består av en medveten 
avsikt som antingen styrs av ett mål eller styrs av en medveten värdering, denna värdering 
innehåller trosföreställningar vilka individen ser som viktiga för sitt handlande. Med 
utgångspunkt i dessa teorier klassificerar Berglund fyra attityder, individualistisk, 
materialistisk som likställs med den byråkratisk och altruistisk, som jämställs med den 
solidariska attityden och slutligen den instrumentella attityden. Författaren anser att den 
solidariska och byråkratiska inställningen påverkas av arbetets kollektiva sammanhang de är 
på så vis normativt bundna till arbetsplatsen. Skillnaden mellan dessa två attityder är 
målsättningen med arbetet, där den solidariska strävar för arbetslönen och den byråkratiska 
eftersträvar karriär. För det andra kan vi finna attityder till arbetet som verkar under en 
målrationell rationaliseringsform, det är de instrumentella och individualistiska attityderna till 
arbete. Individer med dessa inställningar är inte normativt bundna till arbetets gemensamma 
system utan bedömer sina handlingar utifrån privata målsättningar. Skillnaden mellan den 
instrumentella och individuella inställningen till arbete är på samma sätt som ovan att den 
instrumentella arbetar för lönen medan den individualistiska strävar efter karriär i arbetslivet 
Berglund (2001).  

 
Handlingstyp/ 
Handlingsmål 

Målrationell 
 

Värderationell 

 
Karriär 

Individualistisk 
attityd 

Byråkratisk 
attityd 

 
Lön 

Instrumentell 
attityd 

Solidarisk 
attityd 

  
Figur 2. Fyra idealtypiska attityder till arbetet (Berglund, 2001). 
 

Allvin (1997) anser att en historisk utvecklingsprocess leder mot ett mer individualistiskt 
synsätt på arbetet. Författaren pekar på att homogena livsformer utanför arbetet, speciellt 
arbetarklassens traditionella kulturer är på väg att upplösas på grund av ökad mobilitet, 
utbildningsnivå och konsumtionsförmåga. Vidare anser Allvin likaså att nya flexibla 
organisationsformer, som sätter den individuella kompetensen främst, leder till en 
individualisering. Berglund (2001) driver en teori utifrån ett mer synkroniserat perspektiv och 
anser att det finns flera olika sociala kontexter samtidigt i ett samhälle, som påverkar 
uppkomsten av attityder. Den dominerade orsaken till att dessa sociala kontexter uppkommer 
är arbetet och arbetsplatsen – det är arbetsplatsens egenskaper som leder till att vissa attityder 
och värderingskomplex får en dominerande spridning bland individerna i samhället. Webers 
mer individualistiska metodologi har hittills legat i förgrunden då idealtypiska attityder till 
arbete har utarbetats menar Berglund (2001) och därför bör byte av perspektiv ske, angående 
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sättet att finna en förklaring till attitydernas uppkomst. Dessa perspektiv understryker 
strukturella villkor och normativ integration för att förstå hur individernas 
handlingssituationer formas (Berglund, 2001). 

 
 

Arbetstillfredsställelse 
 
Locke (1976 citerad i Arnold et al., 1998, sidan 204) definierar arbetstillfredsställelse som en, 
”plesurable or positive emotional state resulting from the apprasial of one`s job or job 
experiances”. Mullins (2002) menar att begreppet arbetstillfredsställelse är mångfasetterat och 
att innebörden kan se olika ut för olika individer. Sedan 1920-talet har intresset för forskning 
kring arbetstillfredsställelse varit omfattande i organisationspsykologin, huvudresultaten av 
dessa visar att arbetstillfredsställelse i hög grad hänger samman med självständighet i arbetet, 
bra arbetskamrater och meningsfulla arbeten (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Det finns 
emellertid vissa tveksamheter om arbetstillfredsställelse består av en enda dimension eller ett 
antal separata dimensioner (Mullins, 2001). Vissa arbetstagare kan vara mer tillfredställda 
med speciella aspekter på arbetet och mindre nöjda med vissa andra. Det verkar dock som om 
att det förekommer en positiv korrelation mellan tillfredställelse och olika områden i arbetet.  
Nivån av arbetstillfredsställelsen påverkas av en mängd variabler relaterade till faktorer så 
som, individuella, sociala, kulturella, strukturella och även miljömässiga faktorer (Mullins, 
2002). 

Handy ( i Clark, 1993 refererad i Mullins, 2002) menar att en inspirerande miljö kommer 
att resultera till inspirerande anställda. Forskning visar på en signifikant skillnad gällande vad 
de anställda uppskattar i sina arbeten, beroende på vilken bransch de verkar i. I en studie gjord 
av (Simons & Enz i Patching, 1999, refererad i Mullins, 2002) fann man att svar från 
sjukhusanställda, skilde sig från tidigare studier, gjorda på anställda inom 
tillverkningsindustrin. De studierna som gjorts på industriarbetarna, visade en hög önskan om 
intressant arbete, uppskattning och en känsla av involvering i arbetet. För de sjukhusanställda 
framkom att de tre högst skattade önskningarna med ett arbete var bra betalt, arbetssäkerhet 
samt möjlighet till utveckling och avancemang (Mullins, 2002). 

Arbetstillfredsställelse har en tendens att öka tämligen stadigt genom arbetslivet 
framhåller Arnold et al. (1998). Detta kan bero på olika saker, först, äldre människor kan ha 
sådana arbeten som passar dom bättre än vad yngre har, de äldre har haft längre tid på sig att 
skaffa sig ett sådant arbete. För det andra, de äldres förväntningar har avtagit genom åren, det 
är lättare att få dom nöjda. För det tredje är äldre människor i större utsträckning mer tillfreds 
än yngre. För det fjärde, finns de otillfredsställda äldre människorna som väljer att gå i 
pension tidigt eller stannar kvar i sitt arbete och representerar de fördomsfulla äldre 
människorna (Arnold et al., 1998). 

Arnold et al. (1998) menar att arbetstillfredsställelsen är viktig av tre anledningar. För 
det första så indikerar det en individs psykiska välmående eller mentala hälsa, det skulle vara 
osannolikt att en individ som är olycklig på arbetet skulle vara glad rent allmänt. För det andra 
antas det ofta att arbetstillfredsställelse leder till motivation och ett bra genomfört arbete. 
Slutligen, sett ur ledningens perspektiv kan likaså arbetstillfredsställelsen ge värdefull 
information om medarbetarens uppfattning av arbetsplatsen och arbetet (Arnold et al., 1998).  

 
   

Teorier om arbetstillfredsställelse 
 
Kaufmann och Kaufmann (1998) redogör för de teorier som behandlar ämnet 
arbetstillfredsställelse och skiljer mellan två typer, innehållsteorier och processteorier. 
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Innehållsteorier har sin utgångspunkt i de faktorer som påverkar attityden. Medan 
processteorier behandlar hur sådana faktorer som förväntningar, behov och värderingar i 
samspel med aspekter i själva arbetet eventuellt bidrar till att utveckla tillfredställelse hos 
personen. Maslows och Herzbergs (citerade i Kaufmann & Kaufmann, 1998) 
motivationsteorier är exempel på innehållsteorier. Maslows teori förutsäger tillfredställda 
medarbetare, om deras personliga behov blir tillfredställda i en viss ordningsföljd, vilket 
innebär att först när behoven av trygghet och lön är tillfredställda kommer medarbetaren att 
söka tillfredställelse i arbetet.  Herzbergs tvåfaktorteori gör en skiljelinje mellan 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer, de förstnämnda kännetecknas av att de skapar trivsel 
i den mån de finns till hands, men inte vantrivsel om dessa saknas. Hygienfaktorer kan skapa 
vantrivsel i den mån de saknas men inte trivsel om dessa finns till hands. Till 
motivationsfaktorer hör bl.a. prestationer, uppskattning, ansvar och befordran. Till 
hygienfaktorer hör exempelvis ledarskap, fysiska arbetsförhållande, mellanmänskliga 
förhållanden, löneförhållanden, status och trygghet i arbete (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  

Facett-teorin betraktar tillfredställelse i förhållande till arbetets många olika aspekter.   
Graden av arbetstillfredsställelse bestäms av de jämförelser som görs mellan det förväntade 
resultatet och upplevelsen av vad den enskilda arbetsfacetten ger. Denna teori bidrar till en 
insikt och tydliggörande av de enskilda aspekterna i våra arbetsattityder. Man frångår ett 
enhetligt begreppstänkande kring arbetstillfredsställelse och bryter ned dessa till enskilda 
faktorer. Detta är ett vanligt förståelsesätt eftersom medarbetare ofta ger uttryck för att de 
trivs med vissa sidor av arbetet, men vantrivs med andra (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  

Lockes (1979 refererad i Kaufmann & Kaufmann, 1998) teori om värdediskrepans, är en 
processteori, och har sin utgångspunkt i individens behov och värderingar. Ett tillstånd av 
arbetsillfredsställelse kommer att finnas hos de medarbetare där deras insats överensstämmer 
med det önskade målet. Individens önskemål har två värderingsdimensioner, den ena gäller 
personens bedömning av hur viktigt och värdefullt önskemålet är och den andra gäller graden 
av diskrepans mellan önskemålet och det man har uppnått (Kaufmann & Kaufmann, 1998).   
 
 
Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse 
 
Ett arbete kan definieras som en uppsättning ömsesidigt påverkande faktorer, som färdigheter, 
roller, samarbetsformer och lön (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Hackman och Oldham (1976 
refererad i Arnold et al., 1998) menar att en individs arbetstillfredsställelse är direkt påverkad 
av det karaktäristiska för individens arbete och i vilken utsträckning dessa passar med vad en 
individ önskar sig i sitt arbete. Arbetstillfredsställelse kan ses som ett kännemärke av en 
individs arbete, andra individers åsikter om arbetsplatsen och hans eller hennes personliga 
uppfattning. Den arbetskaraktäristiska modellen som de har utvecklat innefattar 
uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet (hur insatt arbetstagaren är i produktutvecklingen), 
uppgiftsbetydelse (hur meningsfull uppgiften för medarbetaren), autonomi och 
återkopplingsmekanismer dvs. feedback på det arbete man utför. Alla dessa delar är viktiga 
för individens arbetstillfredsställelse (Arnold et al., 1998). 

Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att arbetstillfredsställelse generellt tycks 
överensstämma med att ledarna är hänsynsfulla mot medarbetarna och att dessa får delta i 
beslut som påverkar det egna arbetet. En annan faktor i detta sammanhang är att medarbetarna 
uppger större tillfredställelse när ledarna uppfattas som skickliga, kompetenta och 
uppmärksamma på medarbetarens intressen. Även om ledarna är överens om att teknisk 
kompetens är viktig så menar Csikszentmihaly (2004) att förmågan till bevarande och 
underhållning av relationer inom organisationen är ännu viktigare. Csikszentmihaly (2004) 
refererar till Rowe som påpekar att om en ledare önskar framgång så bör denne vara inställd 
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på relationer, vara pålitlig och fullfölja det denne åtagit sig. Kaufmann och Kaufmann (1998) 
påpekar att ledarens tillgänglighet och öppenhet i kommunikation är betydelsefull för 
arbetstillfredsställelsen, forskning visar på att individen upplever störst tillfredställelse i mer 
decentraliserade organisationer.  Griffin och Bateman (1986 refererad i Arnold et al., 1998) 
har observerat, att det allmänt existerar en positiv korrelation mellan ledares beteende, som en 
initierad struktur, och tillfredsställelse. Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att fysiska 
arbetsbetingelser också påverkar arbetstillfredsställelsen, i dessa ingår bl.a. lokalförhållanden, 
luftkvalitet, element så som buller, extrem värme och kyla, belysning, detta tas upp av 
forskare i de trivselundersökningar som görs. En stadigt växande dokumentation indikerar att 
arbetstillfredsställelse i hög grad påverkas av kollegor, den sociala miljön i allmänhet och av 
kulturen i organisationen. Det sociala klimatet har med det mellanmänskliga samspelet att 
göra och fungerar som ett socialt stöd. Socialt stöd innefattar att bli uppskattad, accepterad, 
omsorgsfullt bemött, och fungerar även som en buffert mot stress och missnöje på 
arbetsplatsen. I det avseendet man upplever stöd fån kollegor och arbetsgrupper bidrar detta 
till en högre arbetstillfredsställelse. En person med inre arbetsvärden (i förhållande till själva 
arbetet) kommer mer än andra att vara tillfreds med ett intressant och meningsfullt arbete, 
även om detta kräver långa arbetsdagar och ger en förhållandevis låg lön. En person med yttre 
arbetsvärden (knutna till konsekvenserna av arbetet) kommer mer än andra att vara tillfreds 
med ett monotomt och tröttsamt arbete, bara det ger bra betalt (Kaufmann & Kaufmann, 
1998). 

Goldthorpe et al. (1971) fann på 70-talet en utbredning av en instrumentell attityd till 
arbetet, detta ansågs bero på samhällets struktur och man menade att arbetets integration i sig 
inte påverkade individers inställning. Senare forskning i Sverige visar på att denna utbredning 
inte stämmer, istället har man funnit att en instrumentell attityd hänförs till arbeten som 
kännetecknas av lite medbestämmande och lite inflytande över sitt arbete (Eriksson, 1998). 
Johansson (1991 refererad i Eriksson, 1998) tydliggör här en skiljelinje mellan offentligt och 
privatanställda då han menar att de offentligt anställdas arbete i sig handlar om att fylla andra 
människors behov. Berglund (2001) gör i sin avhandling gällande att en altruistisk attityd är 
den mest påvisade och att denna attityd kännetecknas främst av kvinnor inom offentliga 
yrken. Han anser även att organisationens struktur påverkar individens inställning till arbete. 
Detta gör det intressant att undersöka undersköterskornas och biträdenas inställning till arbete 
och se vad som kännetecknar denna grupp. Arbetstillfredsställelse kan ses som en individuell 
upplevelse av hur väl arbetet ger det man förväntar sig och värderar, enligt (Locke 1979 
refererad i Kaufmann & Kaufmann, 1998). Det gör studiens vidare undersökningsfrågor 
intressanta, då vi önskar undersöka hur sambandet mellan attityden till arbete och 
arbetstillfredsställelse ser ut. Arnold et al. (1998) menar att forskning visar på att 
arbetstillfredsställelsen ökar genom arbetslivet.  Av den orsaken önskar vi undersöka om det 
föreligger någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna gällande attityd till arbetet och 
arbetstillfredsställelsen.  
 
 
Syfte 
 
Studien har som syfte att undersöka undersköterskor och vårdbiträdens attityder till arbete 
relaterat till upplevelsen av arbetstillfredsställelse, på ett äldreboende. 
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Frågeställningar 
 
1. Vilka attityder till arbete karaktäriserar personalen på arbetsplatsen? 
2. Hur ser sambandet ut mellan attityd till arbete och arbetstillfredsställelse?   
3. Finns det någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna gällande attityd till arbete och    
    arbetstillfredsställelse ? 
  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Studien har genomförts med en kvantitativ ansats och har en deskriptiv och explorativ 
karaktär. Den syftar till att undersöka och beskriva vad som karaktäriserar de anställdas 
attityd till arbete och hur sambandet mellan attityden och arbetstillfredsställelsen ser ut, inom 
äldreomsorgen på ett äldreboende inom Västsverige. Totalt arbetar 112 personer på 
äldreboendet men endast 72 av dessa är relevanta för undersökningen då dessa är 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Personerna som ingick i undersökningen arbetade 
dagtid och var fast anställda eller gick på längre vikariat. Arbetsuppgifterna bestod av att de 
hjälpte de äldre att klara sin vardag och ibland förekom även rent sjukvårdande 
arbetsuppgifter. Av urvalet på 72 personer, besvarade 40 anställda enkäten (56 %), av dessa 
var 36 kvinnor och 4 män. Respondenternas genomsnittliga ålder var 38 år och de har i 
genomsnitt varit anställda i 9,6 år. I tabell 1, nedan visas åldersfördelningen av de som fyllde i 
enkäten. Fyra personer valde att inte fylla i sin ålder i enkäten, därav ett bortfall på fyra 
stycken. 
 
Tabell 1   
 
Åldersfördelning av deltagarna i undersökningen.  
 

Åldersgrupper 20 – 31 32 – 41 42 - 51 52 – 61 
Antal 15 5 12 4 

   
  
Mätinstrument 
 
Studien genomfördes med hjälp av en enkät som vi själva konstruerade. Inledningsvis i 
enkäten gavs de medverkande information om syftet med studien och respondenternas 
anonymitet tydliggjordes.  Efter detta ställdes ett antal bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, 
utbildning, anställningsform, procentsats de arbetade och hur länge de varit anställda inom 
organisationen. Skalstegen, på attitydmätinstrumentet var 1 till 7 där 1 motsvarades av 
”Instämmer inte alls” och 7 av ”Instämmer helt”. 

Enkäten indelades i två avsnitt, den första delen undersökte vilken attityd som starkast 
utmärkte de anställdas värderingar gällande deras arbete (påståendena 1-32). Detta stycke 
delades i sin tur in i fyra underrubriker utifrån Berglunds (2001) teoretiska idealtypiska 
attityder, vilka var instrumentell (påståendena 1-6), materialistisk (påståendena 7-14), 
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altruistisk (påståendena 15-21) och individualistisk (påståendena 22-32). Instrumentell attityd 
kännetecknades av påståendet: arbete är endast ett sätt att tjäna pengar på. Påståendet; 
karriärmöjligheter är för mig viktigt karaktäriserade den materialistiska attityden. En 
altruistisk attityd utmärks av påståendet: det är viktigt att hjälpa andra i sitt arbete. Påståendet; 
personlig utveckling är viktigt i arbetet är exempel på påstående som mätte den 
individualistiska attityden. 

Andra avsnittet handlade om deltagarnas arbetstillfredsställelse (påståendena 33-67). På 
samma sätt gjordes här underrubriker, som innefattade begreppen arbetsinnehåll (påståendena 
33-41), ledarskap (påståendena 42-53), fysisk arbetsmiljö (påståendena 54-60) och social 
påverkan (påståendena 61-67). Arbetsinnehåll kan liknas vid exemplet; jag har möjlighet att 
påverka de beslut som rör mina arbetsuppgifter. Påstående som behandlade ledningen var 
exempelvis; enhetschefens förmåga att lyssna på de anställda är bra. Påståenden såsom 
exempelvis luftkvalitén är bra på arbetsplatsen mätte hur de anställda upplever sin arbetsmiljö 
och den sociala påverkan kan karaktäriseras genom påståendet: samarbetet i gruppen fungerar 
bra. Slutligen i detta avsnitt ställdes tre generella påstående angående deltagaren 
arbetstillfredsställelse (påståendena 68-70). När kodning gjordes följde den de olika 
underrubrikerna i enkäten. Sist i enkäten gjordes plats för individuella synpunkter där ordet 
var fritt. Fyra respondenter valde att framföra individuella synpunkter, då dessa ej var relevant 
för undersökningen bortsågs från dessa i resultatet.  Se bilaga 1. 

 För att mäta påståendenas reliabilitet användes Cronbachs Alpha.  Tumregeln för att 
påståendena ska anses vara tillförlitliga, vid en attitydundersökning, är att alfavärde ligger 
mellan 0,6 – 0,9 (Fhanér,1986). I attitydavsnittet, se tabell 2, togs påståendena 1 och 2 bort för 
den instrumentella attityden på grund av dålig reliabilitet. För den materialistiska attityden 
användes alla 8 påståendena, i den altruistiska attityden togs påståendena 1 och 2 bort detta 
också på grund av dålig reliabilitet. För mätning av den individualistiska attityden användes 
alla 11 påståendena. I avsnittet för arbetstillfredsställelsen, se tabell 3, användes alla 9 
påståendena för de arbetskaraktäristiska, för ledningen valdes påståendena 11 och 12 bort på 
grund av att dessa ej var tillämpbara på arbetsplatsen. Påstående 7 togs bort för den fysiska 
miljön på grund av dålig reliabilitet. För den sociala delen användes alla 7 påståendena. 
Tabell 4, visar de generella påståendena där alla 3 var tillämpbara. Sammanlagt i enkäten 
användes 70 stycken påståenden, därav 28 på attitydavsnittet och 32 på 
arbetstillfredsställelsen. Se bilaga 1. 
 
Tabell 2 
 
Cronbachs alpha för de olika attityderna 
 
Attityd Instrumentell 

(4 item) 
Materialistisk 

(8 item) 
Altruistisk 

(5 item) 
Individualistisk 

(11 item) 
Alphavärde 0,57 0,83 0,75 0,87 

 
Tabell 3 
 
Cronbachs alpha för de olika delarna inom arbetsstilfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställe
lse 

Arbetsinnehåll 
(9 item) 

Ledningen 
(10 item) 

Fysisk miljö 
(6 item) 

Sociala faktorer 
(7 item) 

Alphavärde 0,87 0,86 0,76 0,94 
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Tabell 4  
 
Cronbachs alpha för den generella arbetstillfredsställelsen 
 
Arbetstillfreds- 
ställelse 

Generella arbetstillfredsställelse (3 item) 

Alphavärde 0,76 

 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
En första kontakt togs med enhetschefen på äldreboendet i september 2004. Arbetsplatsen är 
uppdelad på sex olika avdelningar, vardera tolv anställda. Enkäterna lämnades ut personligen 
på varje avdelning och medarbetarna fick två veckor på sig att fylla i dem. Endast 29 stycken 
var ifyllda när de skulle hämtas och därför gjordes en påminnelse. En vecka senare hämtades 
ytterligare 11 ifyllda enkäter. För kodning av data användes programmet SPSS 12.0.1 for 
Windows.  
 
 
Statistisk analys/Databearbetning 
 
Regressionsanalys gjordes för att undersöka huruvida sambanden mellan de fyra olika 
attityderna och arbetstillfredsställelsen såg ut. Då vi även önskade att undersöka om de 
existerade några skillnader mellan ålderskategorierna gällande attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse användes ANOVA för oberoende grupper. De test som användes utgick 
från en signifikansnivå på 5 % (p<.05).   
 
 
Avgränsningar  
 
I denna studie har en begränsning gjorts av undersökningsgruppen, då endast undersköterskor 
och sjukvårdsbiträden deltagit. Vidare har hänsyn ej tagits till civilstånd, urbaniseringsgrad, 
födelseland, socioekonomisk tillhörighet och arbetslöserfarenhet, vilket eventuellt skulle 
kunna ha haft inverkan på studien.  
 
 

Resultat 
 

 
Attityder till arbete 
 
För att undersöka vad som kännetecknade de anställdas attityder till arbetet, undersöktes 
medelvärde och standardavvikelse.  Tabell 5 visar medelvärden och standardavvikelser. Dessa 
värden representeras av de sammanslagna frågorna på varje enskild attityddel; instrumentell, 
materialistisk, altruistisk och individualistisk attityd. Högst medelvärde hade den altruistiska 
delen (M= 6,5, Sd=0,5) och lägsta hade den materialistiska attityden (M=5,0, Sd=1,1). 
Nämnvärt är att standardavvikelsen för den altruistiska attityden är relativt låg.  
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Tabell 5   
 
Medelvärden och standardavvikelser för de olika attityderna.  
 

Attityd Instrumentell Materialistisk Altruistisk  Individualistisk 
         
M 5,3  5,0  6,5  6,1  
         
Sd 1,1  1,0  0,5  0,7  

 
 
Samband mellan attityd till arbete och arbetstillfredsställelse 
 
För att undersöka arbetstillfredsställelsens samband med de olika attityderna gjordes en 
multipel regressionsanalys. I tabell 6 ser vi att de fyra attityderna tillsammans visar en 
korrelation med arbetstillfredsställelse (R = 0,508). Adj. R2 visar en förklarad varians på 0,14.  
Detta innebär att totalt förklarar de fyra attityderna; instrumentell, materialistisk, altruistisk 
och individualistisk, tillsammans 14 % i variationen av arbetstillfredsställelsen. Påpekas bör 
att signifikans visas för både den altruistiska och den individuella attityden, då en testning på 
signifikans nivå 5% gjorts.  
 
Tabell 6 
 
Multipel regressionsanalys (Enter) gällande total arbetstillfredsställelse (Bv) och attityder till 
arbete (Obv). 
  
 B β R2 Adj. R2 R 
Instrumentell 0,146 0,217    
 
Materialistisk 

 
0,216 

 
0,301 

   
 

 
Altruistisk 

 
0,621 

 
0,451* 

   
 

 
Individuell 

 
-0,520 

 
-0,499* 

 
0,258 

 
0,144 

 
0,508 

*p<.05       **p<.01     ***p<.001 
 
 
I tabell 7 visas de enskilda attitydernas korrelation med arbetstillfredsställelse. Högsta 
korrelationen till arbetstillfredsställelsen visar den altruistiska attityden (r = 0,26) och lägst 
den materialistiska attityden (r = -0,03). Den altruistiska korrelationen visar en positiv 
riktning, vilket innebär att ett högt värde i variabeln altruistiska attityden, resulterar i ett högt 
värde i variabeln arbetstillfredsställelse. Då vi betraktar den individualistiska attityden (r = -
0,245) tydliggörs att denna inte är mycket svagare än den altruistiska men den visar motsatt 
riktning, då denna är negativ. En negativ riktning visar en tendens till att ett högt värde för 
variabel individualistisk attityd ger ett lågt värde i variabeln arbetstillfredsställelse. Enligt 
Salkind (2000) är tumregeln för styrka på korrelationer att de som ligger mellan 0,2 – 0,4 
visar på en svag korrelation, mellan 0,0 – 0,2 innebär en svag eller ingen korrelation alls. 
Ingen av korrelationerna var signifikanta. 
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Tabell 7 
 
Korrelation mellan den totala arbetstillfredsställelsen och de enskilda attityderna.  
 

*p<.05             **p<.01 ***p<.001  
 
 
Jämförelse mellan de olika ålderskategorierna gällande attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse 
 
För undersökning angående skillnad mellan de olika åldersgrupperna på attityd till arbetet och 
arbetsillfredsställelse användes ANOVA för oberoende grupper. Dock visade detta ej på 
någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande attityd till arbete inte heller för 
den totala arbetstillfredsställelsen. När ANOVA gjordes med den generella 
arbetstillfredsställelsen, det vill säga de tre påstående som mätte individernas övergripande 
trivsel, visades en signifikant skillnad [F (3, 33) = 3,41, p<,05]. Genom post hoc test 
(Bonferroni) kunde en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 3 (42 – 51 år) och 4 (52 – 
61 år) urskiljas. Grupp 4 (M = 6,9, Sd = 0,2) visade ett högre medelvärde för den generella 
trivseln än kategori 3 (M=5,3, Sd=0,8).  
 

Diskussion 
  
Vilka attityder till arbete karaktäriserar personalen på arbetsplatsen? 
 
I undersökningen om attityder till arbetet och arbetstillfredsställelsen på äldreboendet kan 
konstateras att den altruistiska attityden visade högst medelvärde (M= 6,5, Sd=0,5). Detta kan 
sägas stämma överens med Berglunds (2001) undersökning, att de som arbetar inom den 
offentliga sektorn visar, generellt sett, en högre altruistisk attityd till arbetet. Denna fråga, vad 
som kännetecknar individens attityd till arbete, är väl debatterad. Johansson (1991 refererad i 
Eriksson, 1998) kommer i sin studie fram till att en instrumentell inställning är vanlig bland 
arbetare med dåliga arbetsförhållanden, men han gör en skillnad mellan privat anställda och 
offentligt anställda, på grund av att arbetsuppgifterna inom den offentliga sektorn i sig är 
tillfredställande.  
       De två högsta medelvärdena för attityderna är den altruistiska (M= 6,5, Sd=0,5) och den 
individualistiska  (M= 6,1, Sd=0,7). Dessa två attityder skiljer sig åt i värderingarna av vad 
som är viktigt med ett arbete och kan sägas vara varandras motsatser. I och med att den 
altruistiska känneteckens av höga värden för att ta hand om andra människor och göra insatser 
för samhället, medan den individualistiska attityden fokuserar på utveckling av sig själv och 
eget ansvar i arbetet. I Berglunds (2001) utgångspunkt i den teoretiska 

  Arbetstillfredsställelse Instrumentell Materialistisk Altruistisk Individuell
           
Arbetstillfredsställelse 1       
         
Instrumentell 0,124 1      
         
Materialistisk -0,026 -0,194  1    
         
Altruistisk  0,259 -0,290  0,013  1  
         
Individualistisk -0,245 -0,192  0,582***  0,268 1 
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attitydförklaringsmodell, blir dessa attityders skillnader tydliga genom att den 
individualistiska attityden styrs av en privat målsättning medan den altruistiska är normativt 
bunden till organisationen och styrs av mer värderationella mål. Zetterberg et al. (1987) menar 
att det i dagens samhälle existerar vissa värderingsförskjutningar angående arbetets roll. Från 
att i första hand ha sett arbetet som en källa till inkomst för försörjning och för överlevnad ser 
man idag en tendens till en ökning av inrevärldvärderingar, som innebär att individen 
eftersträvar livskvalitet och personlig utveckling i arbetet.  Är det så att människor idag 
värderar dessa individuella faktorer som viktiga i ett arbete vi sidan av andra djupare 
värderingar?  Allvin (1997) menar likaså att en individualisering sker i dagens samhälle bland 
annat genom att det i många arbetsorganisationer fokuseras på individens kompetens. ABC- 
modellen syftar till att förklara en attityds olika komponenter och tydliggör komplexiteten 
över attityden, då dessa delar inte alltid överensstämmer. Detta skulle kunna ha påverkat 
deltagarnas svar i undersökningen på så vis att man har djupare värderingar som är altruistiska 
men man lägger även stor vikt vid att utveckla sig själv och göra karriär då dessa värderingar 
blir allt tydligare i samhället.  Enligt Furnham (1997) påverkas våra attityder av både implicita 
och explicita värderingar vilka inverkar på var vi väljer att arbeta. Med tanke på dessa 
resonemang kan vi se att den tendensen finns på arbetsplatsen då altruistiska värderingar, så 
som att hjälpa andra människor, är högst för de anställda på äldreboendet och kan därför ha 
påverkat dess val av arbetsplats. 
      Brister som kan ha inverkat på resultatet gällande de anställdas attityd till arbete är 
enkätens utformning. Trots att reliabiliteten för samtliga påståendena var god, är validiteten 
inte helt självklar. Enkäten skulle kunna ha utformats på ett annat vis, i stället för 
svarsalternativen 1, instämmer inte alls till och med 7, instämmer helt, kunde 
svarsalternativen innebära att respondenten fick välja en faktor som är viktig med arbetet och 
vad som är mindre viktigt. Undersökningen bestod endast av en grupp bestående av anställda 
inom vården, vilket gör det svårt att med säkerhet säga vad som karaktäriserar de anställdas 
attityd till arbete, då ingen jämförelse med andra typer av arbeten kan göras på andra 
arbetsplatser. I framtida forskning vore det intressant att undersöka olika sektorer på 
arbetsmarknaden i syfte att jämföra dessa med varandra, för att på så vis kunna se om några 
skillnader existerar och kunna urskilja vad som karaktäriserar de olika sektorernas attityd till 
arbete. Berglund (2001) fann i sin undersökning att en altruistisk attityd återfanns 
övervägande hos kvinnor. Antalet män och kvinnor var ojämnt i samplet vilket gjorde att 
jämförelser mellan könen inte var möjlig att göra, då resultatet ej hade gett reliabla uppgifter.  
     
 
Hur ser sambandet ut mellan attityd till arbete och arbetstillfredsställelse?   
 
Vid en multipel regressionsanalys (Enter), tabell 6, visades att de fyra attityderna; 
instrumentell, materialistisk, altruistisk och individualistisk, tillsammans förklarar 14 % av 
variationen i arbetstillfredsställelsen. Begreppet arbetstillfredsställelse innehåller flera delar 
än enbart individens värderingar, så som arbetskamrater, ledning och den fysiska miljön. 
Detta kan förklara den relativt låga variationen mellan attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse. Endast den altruistiska och den individualistiska attityden bidrog 
signifikant till att förklara variationen i arbetsstillfredställelse.  Då vi betraktar varje attityd för 
sig, i relation till arbetstillfredsställelsen, visar både den instrumentella och den materialistiska 
på en svag korrelation. Den materialistiska visar en negativ riktning medan den instrumentella 
visar en positiv riktning. Korrelationen för den altruistiska attityden är positiv (r = 0,26) och 
den individualistiska visar en negativ korrelation (r = -0,25). Dessa korrelationer är jämnlika 
dess riktning skiljer sig åt, då attityderna kan sägas vara varandras motsatser. Den 
individualistiska attitydens negativa korrelation visar en tendens till att en individ med högt 
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värde för den individualistiska attityden motsvaras av ett lågt värde i variabeln 
arbetstillfredsställelse. En positiv korrelation gör däremot gällande att en hög altruistisk 
attityd innebär ett högt värde för arbetstillfredsställelse. Furnham (1997) menar att ju viktigare 
en arbetsrelaterad faktor är för individen, desto större är den potentiella effekten på 
arbetstillfredsställelsen, vilket medför att två anställda med liknande arbetsförhållanden 
upplever olika arbetstillfredsställelse beroende på att deras värderingar skiljer sig åt från 
varandra. Utifrån (Lockes 1979 refererad i Kaufmann & Kaufmann, 1998) teori om 
värdediskrepans påvisas att de individer som känner arbetstillfredsställelse i arbetet är de, där 
en överensstämmelse mellan individens behov och värderingar och dess arbete existerar. 
Detta skulle kunna tyda på att den personalen som arbetar på äldreboendet och kännetecknas 
av en altruistisk attityd känner en större tillfredställelse med arbetet då detta överensstämmer 
med deras värderingar, som innefattas av att hjälpa andra människor i sitt arbete. Kaufmann 
och Kaufmann (1998) konstaterar att de individer som kännetecknas av inre arbetsvärden är 
mer tillfreds med ett meningsfullt arbete än de som värderar yttre arbetsvärderingar. Om vi 
applicerar Berglunds teoretiska begrepp, som visar att en individ med altruistisk attityd känner 
större lojalitet mot företaget skulle detta kunna påverka graden av upplevd tillfredsställelse på 
arbetsplatsen. Det motsatta gäller här för den individualistiska attityden som präglas av en 
mer privat målsättning i arbetet och på så vis ej känner sig normativt bunden till 
arbetsorganisationen. 
      Vid vidare forskning kring ämnet borde en närmare undersökning göras gällande 
organisationens struktur och dess påverkan på individens attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse.          
   
    
Finns det någon skillnad mellan åldersgrupperna gällande attityd till arbete och 
arbetstillfredsställelse? 
 
Då Arnold et al. (1998) synliggör att arbetstillfredsställelsen har en tendens att öka stadigt 
genom arbetslivet gjordes ANOVA för oberoende grupper, i syfte att se om 
arbetstillfredsställelsen skilde sig åt mellan de olika åldersgrupperna. Ingen signifikant 
skillnad kunde urskiljas, däremot fanns det en signifikant skillnad för den generella 
arbetstillfredsställelsen mellan åldersgrupperna. Påpekas bör emellertid att grupperna var 
ojämna, i kategori 3, de mellan 42 - 51 år, fanns det 12 personer, medan kategori 4, de mellan 
52 – 61 år, endast bestod av 4 personer, vilket i sin tur kan ha påverkat utfallet. Kategori 4, 52 
– 61 år (M = 6,9, Sd = 0,2) visade ett betydligt högre medelvärde än kategori 3, 42 - 51 år 
(M=5,3, Sd=0,8), för den generella arbetstillfredsställelsen. Kan det vara så att de som är 
äldre känner en högre arbetstillfredsställelse på grund av att de inte har lika höga krav på att 
arbetet ska ge karriärmöjligheter, att de inte har samma krav på utvecklandet av sig själva. De 
har kommit till en punkt i livet där pengar inte är lika viktigt som tidigare, de har kunnat köpa 
det som de vill ha och är därför mer tillfreds med sitt arbete som Arnold et al (1998) hävdar. 
En anledning till att vi ser en signifikant skillnad på den generella arbetstillfredsställelsen och 
inte på testet för den totala arbetstillfredsställelsen, kan vara så som facetteorin påpekar att vi 
är nöjda med vissa delar i arbetet men inte med andra. Den totala arbetstillfredsställelsen 
inkluderade de olika delar i ett arbete som påverkar individens trivsel, möjligt är att den 
fysiska miljön påverkar denna negativt. I den generella delen är de äldre mer nöjda med sitt 
arbete och sina arbetsuppgifter, detta synliggörs inte i den totala arbetstillfredsställelsen som 
innehåller mer specifika påståenden.  Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans innebär 
att individen ibland ändrar sina attityder till följd av att skapa balans mellan handling och 
attityd.  Individerna som ingår i åldersgruppen 4, har alla varit anställda på arbetsplatsen 
under en lång tid, möjligen kan detta påverka deras relativt höga värde på den generella 
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arbetstillfredsställelsen. En attitydförändring görs i syfte att skapa balans mellan attityd och 
beteende som förklaring till att individen stannat kvar på arbetsplatsen under en längre tid. 
Denna ålderskategori har även växt upp under den tid då samhället präglades av 
yttrevärdvärdering, då tacksamhet skulle visas över att man hade ett arbete. Attityden till 
arbete var homogen för de olika ålderskategorierna. En intressant fråga är huruvida 
arbetsplatsen skapar de attityder som finns och i vilken utsträckning samhället påverkar eller 
bidrar till dess uppkomst. Berglund påpekar att våra attityder uppkommer i många olika 
socialkontexter där arbetsplatsen påverkar, medan Goldthorpe et al. (1971) ansåg att 
individers attityder inte påverkas av organisationen, dessa påverkas istället av samhället. 
Attityders uppkomst påverkas av socialiseringsprocesser både inom och utanför arbetslivet. 
Redan innan en individ börjar ett arbete har denne inom sig en uppsättning värderingar om 
arbetets syfte. När individerna socialiseras in på arbetsplatsen påverkas de även av de attityder 
och värderingar som råder inom organisationen. På grund av detta kanske det existerar 
liknande attityder till arbete för de olika åldersgrupperna. 
       Ämnet som undersökts är brett och endast en liten del har studerats, då enbart 
undersköterskor och vårdbiträden, på ett äldreboende har undersökts. Studien inkluderade 
endast 40 stycken respondenter, vilket innebär att resultatet inte går att generalisera till en 
större population.  Den övergripande frågan kvarstår; vilken plats fyller arbetet i individers liv 
och hur påverkar dessa värderingar dennes arbetstillfredsställelse. Resultaten tyder på att 
individerna värderar personlig utveckling nästan lika högt som att ta hand om andra 
människor. Därför vore det intressant att med vidare forskning fördjupa undersökningen kring 
hur stor del i tillvaron arbetet fyller och hur detta påverkar individen i arbetslivet. Forskningen 
skulle kunna kombinera både kvantitativ och kvalitativ metod för att ge en djupare förståelse 
av arbetets plats i individens liv.  
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Bilaga 1 

 
 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från högskolan i Vänersborg som heter Johanna 
Topp och Gun Johansson som under hösten 2004 skriver vårt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka människors 
attityder till arbete och arbetstillfredsställelse. För att kunna utföra 
detta arbete behöver vi göra en enkätundersökning och är därför 
intresserade av ert svar. Enkätundersökningen är helt frivillig, men vi 
skulle vara mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss med detta. 
 
Alla enkäter kommer att behandlas anonymt och svaren kommer att 
redovisas statistiskt. Därmed går det inte att urskilja vad just Du har 
svarat. 
 
Tack på förhand! 
Johanna och Gun 
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Kvinna              Man              
 
Hur gammal är du? …………………………………………….   
 
Hur länge har du varit anställd?………………………………. 
 
Anställningsform      Fast  Vikariat          
 
Hur många % arbetar du?....................................................... 
 
Arbetar du som Biträde USK SSK 
 
Arbetar du  Dag                Natt 
 
 
Efter varje påstående finns en skala bestående av sju skalsteg där 1 är ”Instämmer inte alls” och 
7 är ”Instämmer helt”. Sätt en ring runt den siffran som passar bäst in på Dig.   
 
     1.  Arbetet är för mig enbart ett sätt att tjäna pengar  
Instämmer      Instämmer 
inte alls                               helt 
       1 2 3 4 5 6                 7                  
      
     2.  Arbetet utgör en viktig del i livet 
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
       
     3.   Fast anställning är trygghet för mig    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
        
      4. Fritiden är viktig för mig     
Instämmer      Instämmer 
inte alls                               helt 

1 2 3 4 5 6                  7 
       
      5.  Jag tycker om schemalagd arbetstid (för att kunna ha en vardag ledig) 
Instämmer      Instämmer 
inte alls                               helt 

1 2 3 4 5 6                  7 
       
       6. Jag tycker om schemalagd arbetstid (för att jag får mer betalt på kvällar och helger) 
Instämmer      Instämmer 
inte alls                               helt 

1 2 3 4 5 6                  7 
       
       7. Intressanta arbetsuppgifter utgör en viktig del av arbetet   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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      8. Lönen utgör en viktig del i arbetet för mig    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
      9. Karriärmöjlighet är för mig viktigt    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
      1 2 3 4 5 6                  7 

 
     10. Möjlighet till befordran är viktigt är viktigt för mig   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
      11. Möjlighet att påverka lönen är viktigt för mig    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
      12. Möjlighet att påverka arbetsuppgifterna är viktigt för mig   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
        1 2 3 4 5 6                  7 

 
       13. Det är viktigt att ”göra karriär” för mig    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
14. Att lyckas i arbetslivet är viktigt för mig    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
15. Lojalitet mot arbetsgivaren är viktigt    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
16. Lojalitet mot arbetskamrater är viktigt   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
17. Det är viktigt för mig att arbeta med människor   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
18. Det är betydelsefullt att hjälpa vårdtagarna    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
19. Jag känner empati för mina arbetskamrater    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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20. Det känns motiverande att hjälpa andra människor i mitt arbete  
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

       
21. Jag känner empati för mina vårdtagare 

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
  
       22. Möjlighet till variation av arbetsuppgifter är viktigt för mig   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
      1 2 3 4 5 6                  7 

 
     23. Möjlighet till att byta arbetsuppgifter med övriga anställda är viktigt för mig  
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
24. Jag känner engagemang i mitt arbete    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
25. Personlig utveckling är en viktig del i arbetet    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
26. Självständighet i arbetet är viktigt    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
27. Eget ansvar är viktigt i arbetet     

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
28. Det är viktigt med individuella scheman    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
29. Anställningstrygghet är viktigt    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
30. Det är viktigt med roliga arbetsuppgifter    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
31. Det är viktigt med intressanta arbetsuppgifter    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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32. Det är viktigt att arbetet är utvecklande 
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7  
   
       33. Det är viktigt med möjlighet att byta arbete om jag så vill                   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 

1 2 3 4 5 6                  7 
    
34. Jag är nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
      35.  Målen för verksamheten är klara och tydliga   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
36. Det förekommer variationer i mina arbetsuppgifter   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
 

37. Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
 

38. Jag har frihet att utföra mina arbetsuppgifter självständigt  
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
39. Jag har möjlighet att påverka de beslut som rör mina arbetsuppgifter      

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7   

 
40.Feedback ges på hur jag utför mina arbetsuppgifter   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7  

 
41. Det finns en detaljerad arbetsbeskrivning     

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
42. Jag anser mig ha utvecklande arbetsuppgifter   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
43. Enhetschefens förmåga att ge feedback är bra   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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44. Enhetschefens förmåga att ge information om vad som händer på arbetsplatsen är bra 
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
45. Enhetschefens förmåga att lyssna på de anställda är bra   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
46. Jag är delaktig i de beslut som påverkar mitt arbete   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
47. Enhetschefen är hänsynsfull mot medarbetarna   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
       48. Jag känner mig uppmärksammad av enhetschefen    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
49. Enhetschefen är skicklig och kompetent    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
50. Enhetschefens fysiska närvaro är viktig    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
51. Vi får bra handledning vid behov    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
52. Det är lätt att få tag på enhetschefen om så behövs   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
53. Utvecklingssamtalen fungerar bra    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
54. Utvecklingssamtalen följs upp    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
55. De fysiska förhållandena är bra på din arbetsplats (ljus, ljud, hygien)  

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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56. Det finns bra ergonomiska hjälpmedel på arbetsplatsen   
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
57. Arbetsplatsens utformning är anpassad efter arbetsuppgifternas behov  

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
58. Luftkvalitén är bra på arbetsplatsen    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
59. Det är psykiskt påfrestande på arbetsplatsen   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
60. Jag tycker att det är bra temperatur på arbetsplatsen   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
 
       61. Jag anser att vårt lönesystem är rättvist (individuell lönesättning)  
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
62. Samarbetet i arbetsgruppen fungerar bra    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
63. Det finns stor tolerans angående era individuella olikheter i arbetsgruppen  

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
64. Det finns en öppen kommunikation mellan er i arbetsgruppen.  

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
65. Jag känner mig uppskattad i arbetsgruppen    

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
66. Jag känner stöd från de övriga gruppmedlemmarna   

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
67. Jag känner mig omsorgsfullt bemött av mina arbetskamrater  

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
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68. Jag uppskattar att arbeta i grupp    
Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
69. Jag trivs bra med mina arbetsuppgifter 

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 

 
70. Jag trivs bra med mitt arbete     

Instämmer      Instämmer 
inte alls      helt 
       1 2 3 4 5 6                  7 
      

 
 
Har Du ytterligare något som du vill tillägga? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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