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Relatively few studies discuss satisfaction of public health nurses as related to leader impact. 
Most studies emanate from the leader’s point of view. The purpose of this study is to describe 

the experience of job satisfaction in public health nurses and to learn about the leader’s impact 

on public health nurses’ job satisfaction. The conceptual framework of the study is authentic 

leadership. The study research methodology is qualitative. The data material was obtained using 
a questionnaire with open-ended questions, directed at public health nurses in a health care 
district in Western Finland.  The twenty-eight public health nurses who participated in the study 
work in the field of maternity, child and preventive care, as well as in school health services. 
The data material was analysed using qualitative content analysis.  
The result of the study illustrates the public health nurses’ perception of job satisfaction and 

their experiences of job satisfaction. In addition, factors influencing job satisfaction are 
described. A considerable number of factors affecting the job satisfaction of public health 
nurses were associated with leader impact. The result describes the leader-linked factors and 
the public health nurses’ experiences of leader impact at work. The expectations of the public 
health nurses on the leader as pertaining to job satisfaction, are also described. 
Authentic leadership is considered to be a leadership style influencing the job satisfaction of 
co-workers in a positive way. As a result of the study findings, authentic leadership is proposed 
as a suitable leader approach with the purpose of promoting job satisfaction in public health 
nurses. The findings are meaningful to leaders and leaders to-be, as well as in extension 
meaningful to public health nurses. 
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Syftet med denna magisteravhandling är att beskriva hälsovårdares upplevelser av arbets-
tillfredsställelse och de faktorer som påverkar densamma, samt att beskriva förväntningar på 
vårdledaren visavi hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse. Studiens teoretiska referensram är 
teorin om det autentiska ledarskapet. Studien är kvalitativ till sin utformning. Datamaterialet 
insamlades genom ett elektroniskt frågeformulär bestående av öppna frågor. Informanterna var 
tjugoåtta hälsovårdare som arbetade inom mödrarådgivning, preventivrådgivning, 
barnrådgivning och skolhälsovård i en österbottnisk hälsovårdsorganisation i Finland. Det 
insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet beskriver hälsovårdarnas upplevelser av arbetstillfredsställelse och de faktorer som 
inverkar på den. En betydande del av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse kan härledas till 
ledarpåverkan. Hälsovårdarnas förväntningar på ledaren kan beskrivas i termer av trygghet, 
ledning, helhetssyn, professionalitet, inflytande, bemötande, gemenskap, förtroende, respons, 
positivitet, samhörighet, samarbete, delaktighet, kommunikation, trivsamhet, utveckling, 
bekräftelse, utmaning, balans, jämlikhet, respekt, tid, struktur, intresse, omtanke, rättvisa och 
ställföreträdande. Ledaren kan vara en främjare av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse. 
Autentiskt ledarskap kan anses vara en ledarskapsstil som påverkar medarbetarnas upplevelse 
av arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt. Studiens resultat reflekteras mot teorins 
komponenter självkännedom, relationstransparens, balanserad bearbetning och internaliserat 
moraliskt perspektiv. Autentiskt ledarskap föreslås följaktligen kunna bistå vårdledaren i 
främjandet av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse.  
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1  Inledning 

Många människor med erfarenhet av arbetslivet har upplevt arbetstillfredsställelse på ett eller 
annat sätt. På en arbetsplats kan det också finnas en eller flera olika ledare som leder arbetet. 
Kan upplevelsen av arbetstillfredsställelse påverkas av ledaren och på vilket sätt i så fall? Vad 
innebär egentligen arbetstillfredsställelse? I denna kvalitativa studie sätts fokus på hur dessa 
företeelser förhåller sig till den öppna vården och de hälsovårdare som arbetar där. 
Den öppna och förebyggande vården karaktäriseras av att många olika professionaliteter berörs 
och att samarbete mellan olika kunskapsområden ofta förekommer (Srinivasan & Holsinger, 
2011). En hälsovårdare utför ett människonära vårdarbete som är förebyggande och 
resursstärkande, med målet att främja patienternas hälsa. Grunden för hälsovårdarens 
yrkesutövande utgörs av hälsovetenskaperna. Hälsovårdaren är sakkunnig inom 
hälsovårdsarbete och utför ett självständigt arbete i samarbete med andra yrkesgrupper. 
Hälsovårdaren kan verka inom bland annat skolhälsovård, rådgivningsverksamhet och 
sjukvård. De kontexter som är aktuella i den här studien är skolhälsovård och rådgivning. 
(Yrkeshögskolan Novia, 2019.) 
En ledare är en person som leder en verksamhet (SAOL, 2015). En vårdledare kan till exempel 
vara en ledande skötare, en överskötare eller närmaste chef, även kallad förman. I denna studie 
refererar begreppet ledare till både överskötare och förmän om det i beskrivningarna inte 
särskilt nämns vem det gäller.  
Studien handlar om arbetstillfredsställelse, och den definition som används finns beskriven av 
Locke (1976). Arbetstillfredsställelse kan sägas vara den tillfredsställande känsla som uppstår 
i spännvidden mellan förväntningarna och de faktiska erfarenheterna av arbetet. Ju större brist 
på överensstämmelse mellan förväntningarna och den faktiska situationen, desto mindre känsla 
av arbetstillfredsställelse erfars, och vice versa. (Locke, 1976.)  
Vad innebär arbetstillfredsställelse för hälsovårdare och vilka faktorer påverkar deras 
arbetstillfredsställelse? Vilka förväntningar har hälsovårdarna på ledaren när det gäller 
arbetstillfredsställelse? Dessa frågor söker finna ett svar i den här studien, som till sin ansats är 
induktiv. Resultatet kommer även att reflekteras mot teorin om det autentiska ledarskapet enligt 
Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson (2008). Det autentiska ledarskapet 
beskrivs i studiens tredje kapitel.  
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Författaren till studien har själv under många år arbetat som hälsovårdare och därigenom har 
ett intresse väckts för hälsovårdares arbetstillfredsställelse och ledarens påverkan på densamma. 
Den arbetsvälmåendeundersökning som regelbundet görs vid den österbottniska organisation 
som valts för studiens genomförande ger vid handen att arbetstillfredsställelsen hos 
arbetstagarna inom primärhälsovården uppvisar en nedåtgående kurva (Arbetshälsoinstitutet, 
2017). Antalet forskningar som gjorts gällande arbetstillfredsställelse inom den öppna vården 
är njuggt och få studier som relaterar till finländska förhållanden kan hittas. Vårdvetenskaplig 
forskning som studerar denna företeelse kan därför vara motiverad.         
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2  Tidigare forskning 
För att finna relevant litteratur gällande studiens forskningsområde söktes böcker, artiklar och 
övrig litteratur genom Finna, Google Scholar, Google och genom att besöka olika bibliotek 
under tidsperioden från september 2018 till april 2019. De sökord som har använts är olika 
kombinationer av arbetstillfredsställelse, hälsovårdare, distriktssköterska, öppenvård, 
ledarskap, ledare, työhyvinvointi, terveydenhoitaja, johtaja, johtajuus, johtaminen, job 
satisfaction, work satisfaction, public health nurse, leader och leadership. Det finns 
förhållandevis lite forskning gällande ledarskap och arbetstillfredsställelse inom den öppna 
vården (Curtis & Glacken, 2014; Srinivasan & Holsinger, 2012). 
Jenkins (1989) påpekar att vårdledaren måste vara medveten om olika kvaliteter beträffande 
ledarskap, och kunna använda sig av olika åtgärder som leder till ändamålsenliga beslut och 
resultat. Vårdledaren bör också vara medveten om den etiska skyldigheten (Jenkins, 1989), och 
bidra till ett ethos som gör arbetsklimatet mera understödande och förstående eftersom det allt 
för ofta förbises att personalen också behöver omsorg och omvårdnad för att kunna utföra ett 
så bra arbete som möjligt (Layton, 2015). 
Det arbete som hälsovårdare utför är mångfacetterat och komplext (Morris, 2017) eftersom 
hälsovårdaren vårdar människor från vaggan till graven (Curtis & Glacken, 2014). Arbetet 
inkluderar kreativitet och samarbetsförmåga i utformningen och koordinerandet av den vård 
som utförs. Det behövs kunskap, kompetens och erfarenhet hos hälsovårdarna för att de ska 
kunna tillmötesgå dagens komplexa vårdverklighet. Det är viktigt att ta vara på den tillgång 
som kunniga hälsovårdare är. (Morris, 2017.)  
Hälsovårdarens roll i den öppna vården kan i många fall vara otillräckligt definierad och 
klargjord, men är den viktigaste länken mellan ett lands vårdprogram och familjer, barn och 
unga. Hälsovårdare känner att deras ansvarsområden förändrats och att de har en ökad och 
central roll i det förebyggande arbetet, men däremot har nödvändiga resurser inte alltid tilldelats 
för detta arbete. Vårdledaren anses vara en viktig person då det gäller prioritering och 
implementering av det förebyggande arbetet som hälsovårdarna ska utföra. (Misund Dahl, 
2018.)  
De många olika roller och ansvarsområden som hälsovårdarna har gör dem väl lämpade att 
påverka och forma det förebyggande arbetet (Carney, 2009). Graham, Davies, Woodend, 
Simpson och Mantha (2011) har i sin studie kommit fram till att drygt hälften av hälsovårdarna 
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är mycket tillfredsställda med sitt arbete, och att arbetstillfredsställelsen påverkas av hur stor 
arbetsbördan är. Respondenterna i studien (Graham et al., 2011) påpekade även vikten av att 
vårdledaren själv skulle vara (hälso)vårdare eftersom en sådan ledare har en förståelse för och 
kan upprätthålla ett högklassigt vårdande genom sitt ledarskap. Författarna rekommenderar 
vidare att sådana vårdledare förordnas och understöds. Det är också viktigt för 
arbetstillfredsställelsen att hälsovårdarna får delta i beslutsfattandet och att det skapas en mera 
flexibel arbetsmiljö (Cumbey & Alexander, 1998). Att vårdledaren befrämjar hälsovårdarnas 
förmåga till beslutsfattande och ökar deras befogenheter inverkar positivt på hälsovårdarnas 
välmående (Jirapongsuwan, Likitpornswan, Triamchaisri & Chandanasotthi, 2012). 
För att den resurs som hälsovårdarna utgör ska kunna nyttjas optimalt, bör vårdledaren bemästra 
ett effektivt ledarskap som går ut på att främja och sätta värde på det förebyggande arbetet, att 
dela planering, mål och visioner, att bygga samarbetsformer och partnerskap, att understöda 
kunskapsdelning och kontinuerligt lärande samt att visa prov på kreativitet och flexibilitet 
(Meagher-Stewart, Underwood, Macdonald, Schoenfeld, Blythe, Knibbs, Munroe, Lavoie-
Tremblay, Ehrlich, Ganann & Crea, 2010). Huruvida hälsovårdaren vill eller kommer att stanna 
kvar på sin arbetsplats hänger ihop med autonomi, egenmakt, arbetstidernas flexibilitet, 
specifika åtaganden och uppgifter samt möjligheter till skolning, utbildning och förnyelse 
(Yeager & Wisniewski, 2017). En vårdledare som uppskattar, bekräftar, understöder, sätter 
värde på och respekterar hälsovårdaren uppfattas som en god ledare (Cameron, Harbison, 
Lambert & Dickson, 2012). 
Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse kan öka genom samarbete mellan hälsovårdarna och 
vårdledaren. Det är viktigt att vårdledaren tar reda på hur arbetstillfredsställelsen kan förbättras 
och att hen hittar kreativa sätt för förbättringen, samtidigt som de faktorer som inverkar negativt 
på arbetstillfredsställelsen borde reduceras. Arbetstillfredsställelsen påverkas positivt av 
faktorer så som professionell status, interaktion och autonomi. (Curtis & Glacken, 2014.)  
Vårdledaren spelar en vital roll när det gäller den öppna vården och personalens 
arbetstillfredsställelse. Den ideala vårdledaren leder genom att själv statuera exempel, starkt 
förmedla mål och vision, uppvisa innovation och kreativitet, samarbeta, göra sunda beslut, 
verkligen se individen och genom mentorskap och personalutveckling. En personal som 
upplever arbetstillfredsställelse bidrar i högre grad till organisationens värv och funktionalitet. 
(Carlton, Holsinger, Riddell & Bush, 2015.) 
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Litteratursökningen ger vid handen att relativt få studier gjorts gällande hälsovårdare och deras 
förväntningar på vårdledaren med tanke på arbetstillfredsställelsen. De forskningar som 
tangerar detta område utgår i de flesta fall från vårdledarens perspektiv. Inga studier har hittats 
som berör finländska förhållanden och de hälsovårdare som verkar där. Därför kan det anses 
vara motiverat att initiera en studie som riktar in sig på detta område.  
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3  Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som studiens resultat speglas mot hänför sig till teorin om det 
autentiska ledarskapet enligt Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson (2008). 
Autentisk betyder äkta eller tillförlitlig (SAOL, 2015). Det autentiska ledarskapet är besläktat 
med transformellt ledarskap och etiskt ledarskap. En ledares starka etik och positiva 
psykologiska kvaliteter är ursprunget till, och grunden för utvecklingen av ett autentiskt 
ledarskap. Utvecklingen av det autentiska ledarskapet äger rum under hela livstiden och 
påverkas av olika kritiska livshändelser. (Walumbwa et al., 2008.) 
Det autentiska ledarskapet består av fyra olika komponenter eller dimensioner som tillsammans 
bildar grunden för teorin. Autentiskt ledarskap kan enligt Walumbwa et al. (2008, s 94) 
definieras som “a pattern of leader behaviour that draws upon and promotes both positive 

psychological capacities and a positive ethical climate, to foster greater self-awareness, an 
internalized moral perspective, balanced processing of information, and relational 
transparency on the part of leaders working with followers, fostering positive self-
development.” (Walumbwa et al., 2008.) 
Den första dimensionen har att göra med självkännedom (self-awareness) och de personliga 
insikter som människan har om sig själv. Det betyder till exempel att människan känner till sina 
egna styrkor och svagheter. Självkännedom innebär också att människan besitter en insikt om 
att det egna mångbottnade jaget formas i samröre med andra människor, liksom andra 
människor även formas och påverkas av den människa som är ledare. (Walumbwa et al., 2008.) 
Självkännedom är att reflektera över sina egna kärnvärden, sina känslor, sin identitet och sina 
motiv och mål. En fördjupad insikt om vem människan själv är och en medvetenhet om de egna 
känslorna tyder på självkännedom. Ledare som känner sig själva och vet var de står har lättare 
att förankra sina handlingar och beslut och upplevs därför som autentiska. (Northouse, 2016.) 
Relationstransparens (relational transparency) innebär att presentera sitt autentiska och sanna 
jag för andra, i motsats till ett förfalskat eller förträngt jag. Att öppet uttrycka sina tankar och 
känslor och att på ett öppet sätt dela information främjar tillit och förtroende. Den autentiska 
ledaren klarar också av att minimera uppvisandet av olämpliga känslor. (Walumbwa et al., 
2008.) Relationstransparens uppstår då människor möts och på ett ändamålsenligt sätt delar sina 
motiv, preferenser och innersta känslor med varandra. Det är en öppen och ärlig kommunikation 
där människorna kan vara äkta och sig själva. (Northouse, 2016.) 
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En autentisk ledare uppvisar balanserad bearbetning (balanced processing) genom att hen 
objektivt analyserar all relevant data innan ett beslut tas. Hen ryggar inte heller tillbaka för 
andras olika synsätt och åsikter som kanske utmanar de egna ståndpunkterna. (Walumbwa et 
al., 2008.) Balanserad bearbetning innebär att ledaren undviker favorisering och bibehåller 
opartiskhet. Hen är objektiv och överväger andras åsikter på fullt allvar, men är också öppen 
med att visa på de egna perspektiven. Slutresultatet blir en balanserad bearbetning. (Northouse, 
2016.) 
Den sista dimensionen, ett internaliserat moraliskt perspektiv, kan beskrivas som en intern och 
integrerad form av självreglering. Ledarens inre moral och värderingar visar vägen för och 
manifesteras i beslutsfattande och beteende, oberoende av yttre press orsakad av grupptryck, 
organisationskrav och social påverkan. (Walumbwa et al., 2008.) Denna ledare kan kontrollera 
hur mycket beslutsprocesser och handlingar får påverkas av yttre press utan att det moraliska 
perspektivet blir åsidosatt (Northouse, 2016). 
Dessa fyra dimensioner konstituerar det autentiska ledarskapet och påverkas av ledarens 
moraliska resonemang, som under livets gång utvecklas och förfinas till en förmåga att se 
skillnaden mellan rätt och fel samt gott och ont. Den autentiska ledaren ser bortom människors 
olikheter och ser till att arbetet mot ett gemensamt mål kan genomföras. Tack vare det moraliska 
resonemanget är ledaren osjälvisk och främjar rättvisa. Det autentiska ledarskapet påverkas 
också av ledarens positiva psykologiska kapacitet, som kan innebära självförtroende, optimism 
och anpassningsbarhet. Den psykologiska kapaciteten kan utgöras av fasta och personliga 
egenskaper, såväl som egenskaper som genom träning kan förändras och utvecklas. Tillväxt 
och styrka i det autentiska ledarskapet stimuleras av kritiska livshändelser som kan vara både 
positiva och negativa, så som att ett barn föds till familjen eller att någon närstående dör. 
Ledaren kan förstå sina kritiska livshändelser och kan i det autentiska ledandet dra nytta av 
dessa erfarenheter. (Northouse, 2016.) 
Sammanfattningsvis kan det sägas att den autentiska ledaren har en genuin önskan att kunna 
förstå sitt eget ledarskap för att på så sätt kunna tjäna andra på ett mera verksamt sätt. De djupa 
personliga värderingarna och övertygelserna hos ledaren resulterar i handlingar som leder till 
förtroende, tillit och respekt. Genom att ledaren uppmuntrar olika åsikter och bygger relationer 
på samarbete och nätverkande, uppfattar och beskriver medarbetarna ledaren som autentisk. 
(Walumbwa et al., 2008.) 
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4  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva hälsovårdares upplevelse av arbetstillfredsställelse och de 
faktorer som påverkar densamma, samt att beskriva förväntningar på vårdledare visavi 
arbetstillfredsställelse. Frågeställningarna lyder: 
- Vad innebär arbetstillfredsställelse för hälsovårdare? 
- Vilka faktorer påverkar hälsovårdares arbetstillfredsställelse? 
- Vilka är hälsovårdares förväntningar på vårdledare med tanke på arbetstillfredsställelse? 
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5  Beskrivning av forskningsprocessen 
I detta kapitel beskrivs studiens design och kontext. Dessutom redogörs för studiens urval och 
deltagare. Slutligen ges en beskrivning av hur datainsamlingen och dataanalysen genomfördes. 
  
5.1 Design och kontext 
Studiens design är kvalitativ med en induktiv ansats. Eftersom studiens syfte och 
frågeställningar söker svar på hurdana upplevelser och erfarenheter hälsovårdare har, var valet 
av kvalitativ metod relevant. Den kvalitativa forskningsmetoden studerar människors levda 
erfarenheter av olika fenomen och strävar efter att förstå innebörden av dessa genom analys och 
tolkning av människornas beskrivningar (Henricson & Billhult, 2017). Kontexten där studien 
genomfördes är den öppna, förebyggande vården och de hälsovårdare som arbetar där, eftersom 
dessa är bäst lämpade att kunna frambringa den kunskap som efterfrågas i studien.     
 
5.2 Urval och deltagare 
Urvalsprocessen påverkades av syftet och frågeställningarna. I studien inkluderades 
hälsovårdare som arbetar i den öppna vården inom en österbottnisk hälsovårdsorganisation. 
Hälsovårdarna arbetade inom mödrarådgivning, preventivrådgivning, barnrådgivning och 
skolhälsovård. Även sådana som till utbildningen är barnmorskor men som utförde 
hälsovårdararbete inkluderades i studien. Hälsovårdare som arbetade med sjukvård deltog inte 
i studien på grund av organisatoriska faktorer och annorlunda arbetsbeskrivning. De som 
erbjöds att delta i studien kom från olika verksamhetsställen inom organisationen. Detta för att 
få ett så varierat datamaterial som möjligt (jfr. Henricson och Billhult, 2017). 
Studiens deltagare bestod av 28 svensk- och finskspråkiga hälsovårdare, vilket är drygt 62 % 
av de som nåddes av förfrågan om att delta i studien. Av hälsovårdarna som deltog i studien 
hade ungefär en tredjedel arbetat inom vården över tjugo år, medan majoriteten arbetat inom 
vården mellan fem och tjugo år och en sjundedel mindre än fem år. Av deltagarna hade drygt 
40 % arbetat som hälsovårdare i fem år eller mindre, strax under 40 % hade arbetat mellan fem 
och tjugo år och strax under 20 % hade arbetat som hälsovårdare över tjugo år. Bland deltagarna 
var fördelningen av vilket slags hälsovårdararbete som de utför nästan jämt fördelat mellan 
mödrarådgivning, preventivrådgivning, barnrådgivning och skolhälsovård, med något flera 



Camilla Mattjus  10 
 

 

hälsovårdare inom barnrådgivning än inom de andra arbetsinriktningarna. Vissa hälsovårdare 
arbetade med flera inriktningar. 
 
5.3 Datainsamling och material 
Datainsamlingsmetoden som användes i studien utformades för att materialet sedan skulle 
kunna analyseras på ett kvalitativt sätt. Kvalitativa data kan till exempel samlas in genom 
frågeformulär (Wenemark, 2017). Den valda insamlingsmetoden var ett elektroniskt 
frågeformulär med öppna frågor.  
Frågeformulär med öppna frågor kan användas för att rendera text eller narrativa data (Taylor-
Powell & Renner, 2003). Öppna frågor i ett frågeformulär tillåter deltagarna att uttrycka sig 
kreativt (Boynton & Greenhalgh, 2006) eftersom sådana frågor lämnar svarsutrymmet fritt 
(Patel & Davidson, 2011). Deltagaren själv kan formulera innehållet i svaret med egna ord, och 
detta bidrar till att den insamlade informationen med stor sannolikhet återspeglar hela 
komplexiteten och rikedomen gällande deltagarens synpunkter (Denscombe, 2018). Ett 
frågeformulär betyder också att man kan vända sig till alla inom en viss urvalsgrupp, vilket ökar 
representativiteten (Holm, 2004). 
Det är viktigt att metoden i en studie inte godtroget och rutinmässigt väljs på grundval av att 
den är en etablerad metod, utan metodvalet ska vara medvetet (Svanberg, 2004). Valet av ett 
frågeformulär med öppna frågor som metod baserar sig på syftet och frågeställningen i studien. 
Metoden innebär att ingen påverkan från frågeställaren kunde ske, den så kallade 
intervjuareffekten (Ejlertsson, 2014). Därtill kunde frågans natur upplevas som känslig 
(Ejlertsson, 2014) eftersom deltagarna står i beroendeställning till vårdledare och kanske inte 
hade upplevt sig kunna prata fritt i till exempel en intervjusituation. Spontanitet och att 
deltagarna utan påverkan kan ge sina svar på öppna frågor i ett frågeformulär kan bidra till att 
intressanta data fås fram (Hagevi & Viscovi, 2016).  
Datainsamlingen inleddes med att organisationens vårdchef kontaktades och ett forskningslov 
erhölls, se bilaga 1. Därefter fick de potentiella deltagarna muntlig information under sina 
ordinarie hälsovårdarmöten gällande möjligheten att medverka i studien. Förfrågan skickades 
sedan via e-post som förmedlades av hälsovårdarnas förmän. De som ville delta i studien gav 
sitt samtycke. I bilaga 2 presenteras följebrevet och samtycket. Deltagarna informerades om 
studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas om så 
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önskades. Frågeformuläret, se bilaga 3, både besvarades och skickades in elektroniskt. Det 
erhållna materialet sammanställdes till en sammanhängande text som omfattade trettio sidor. 
 
5.4 Dataanalys 
Analysen av datamaterialet genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys enligt modell av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Användandet av kvalitativ innehållsanalys kan 
motiveras med att metoden är lämplig för analys av större texthelheter. En kvalitativ 
innehållsanalys kan lyfta fram såväl manifest som latent innehåll ur textinnehållet. 
Angreppsättet var induktivt, vilket betyder ett sökande efter mönster och en förutsättningslös 
analys av texten. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017.) 
Analysprocessen kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskrivas med begrepp 
som analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori, tolkning och 
tema. Den svarstext som erhållits via frågeformuläret utgjorde analysenheten i denna studie. 
Texten analyserades genom att meningsenheter hittades och kondenserades med centrala 
betydelser i behåll, abstraherades och gavs beskrivande koder. Koderna ordnades in i kategorier 
vars benämning svarar på frågan ”vad?”. Kategorierna delades i sin tur in i underkategorier. 

Slutligen skapades teman och underteman genom en sammanbindning av underliggande 
innehåll. Tematisering kan ske utifrån kategorier eller koder och svarar på frågan ”vad handlar 

det här om?”. Studiens kategorier, underkategorier, teman och underteman presenteras i 

studiens resultatdel. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017.)  
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6  Etiska frågeställningar 
Forskningsetiska delegationens anvisningar (2012) har beaktats både i studien och i relation till 
studiens deltagare, för att bemöta gängse forskningsetiska krav. Därför har hederlighet och 
allmän noggrannhet och omsorgsfullhet iakttagits gällande forskning, dokumentering, 
presentation av resultat och bedömning. Resultatet av studien har redovisats med öppenhet och 
ansvarsfullhet, samt med hänsyn till andra forskares studier. Hänvisningar till andra forskares 
publikationer har skett på ett korrekt sätt. Studien har genomförts och insamlade data har lagrats 
på ett sätt som representerar god vetenskaplig praxis. (Forskningsetiska delegationen, 2012.) 
Innan studiens inledande anskaffades ett forskningstillstånd från den aktuella organisationen. 
Studiens potentiella deltagare fick muntlig information om möjligheten att delta. De 
kontaktades också per e-post som förmedlades via deltagarnas förmän. Deltagarna 
informerades om studiens syfte samt om frivilligheten i deltagandet och att de när som helst 
utan att ange vidare orsak kunde avbryta medverkandet i studien. Deltagarna samtyckte till att 
delta i studien genom att fylla i det elektroniska frågeformuläret och skicka in det. Svaren som 
skickades in var inte spårbara till en viss deltagare, och därför anonyma. I presentationen av 
resultatet har uttalanden som kunnat medverka till identifiering av enskilda deltagare 
avpersonifierats. Materialet är konfidentiellt och obehöriga hindras från att ta del av materialet 
genom författarens tystnadsplikt samt en korrekt förvaring av materialet även efter studiens 
slutförande.      
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7  Resultat 
Upplevelser av arbetstillfredsställelse och ledarens påverkan stod i fokus då hälsovårdarna 
svarade på öppna frågeformulärsfrågor som ett led i denna studie. Svaren innehöll två 
underteman, upplevelser av arbetstillfredsställelse samt ledarens påverkan på densamma, med 
vardera tre huvudkategorier och tillhörande underkategorier. Ur svaren utkristalliserades även 
ett genomgripande tema som kan relateras till ledaren som främjare av arbetstillfredsställelse. 
Resultatet presenteras i figuren nedan.  

Upplevelser av arbetstillfredsställelse 

 
Ledaren som främjare av arbetstillfredsställelse 

 
   Ledarens påverkan på arbetstillfredsställelse 

 
Figur 1. Resultatets tema, underteman, huvudkategorier och underkategorier. 
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I det följande kommer underteman, kategorier och underkategorier att beskrivas. Därefter ges 
en beskrivning av det genomgripande temat, och slutligen en kort sammanfattning av resultatet. 
I beskrivningen används benämningen ledare för både förmän och överskötare, om det inte 
särskilt betonas vem saken gäller. Hälsovårdarna benämns hälsovårdare eller medarbetare.  
                                           
7.1 Upplevelser av arbetstillfredsställelse 

Inom undertemat som handlar om upplevelser av arbetstillfredsställelse återfanns vid analysen 
tre huvudkategorier. Dessa kategorier ger en beskrivning av vad hälsovårdarna ansåg vara 
innebörden av arbetstillfredsställelse, hälsovårdarnas erfarenheter av arbetstillfredsställelse och 
slutligen vilka faktorer som inverkar på arbetstillfredsställelsen.    
 
7.1.1 Innebörden av arbetstillfredsställelse 
Hälsovårdarnas svar visade att innebörden av arbetstillfredsställelse kan indelas i sju olika 
underkategorier. Beskrivningarna som gavs i svaren refererar till vad hälsovårdarna själva sätter 
in i betydelsen av begreppet arbetstillfredsställelse. Innebörden av arbetstillfredsställelse var 
enligt hälsovårdarna trivsamhet, gemenskap, mening, förtroende, balans, trygghet och 
utveckling. 
 
Innebörden av arbetstillfredsställelse förklarades i svaren med stark betoning på trivsamhet. Att 
trivas i sitt arbete kan vara att känna trivsel och att trivas med själva arbetsplatsen, 
arbetsuppgifterna, patienterna, kollegerna och ledningen. Trivsamhet innebär att det känns 
positivt, roligt och trevligt samt att man är nöjd och kommer med lätta steg till arbetet, menade 
hälsovårdarna. Arbetsglädje relateras till trivsamheten, liksom även det att kunna vara glad och 
positiv i arbetet.  
”Att kunna gå till arbetet med en lätthet, inga känslor av oro.”  
”Att man trivs med sitt jobb och atmosfären i jobbet, att man trivs med sina jobbuppgifter så 
att man helhjärtat utför alla uppgifter.” 
 
Hälsovårdarna uttryckte att gemenskap är en del av arbetstillfredsställelse. Här poängterades 
främst gemenskapen med kollegerna på arbetsplatsen. En bra arbetsgemenskap där man arbetar 
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mot samma mål, där man hör till och där goda relationer till kolleger och ledare finns, bidrar 
till gemenskapskänslan. Vidare uttryckte hälsovårdarna att gemenskap innebär kolleger att 
samarbeta med och att prata och bolla idéer med. Tid för gemensamma pauser medverkar till 
samhörighet och gemenskap. 
”Arbetstillfredsställelse innebär också att jag hunnit ha pauser tillsammans med kolleger, fått 
slappna av en stund, kanske diskuterat djupa saker eller skrattat tillsammans.” 
”Att ha bra arbetsgemenskap där jag känner mig ’hemma’ och respekterad, och där man 
arbetar mot samma mål.” 
 
Arbetstillfredsställelse innebär att känna mening, framhöll hälsovårdarna i sina svar. Detta 
betyder att känna att man gör någonting som är till nytta, att man är behövd, att man kan vara 
till hjälp och glädje och att man gör något som är bra för någon annan. Arbetet känns 
meningsfullt och det känns att man har gjort skillnad. Att känna mening i arbetet är också att 
det känns givande, intressant och viktigt. Då man behärskar, klarar av sitt arbete och lyckas 
samt därefter ser resultat och får positiv feedback på det utförda arbetet, känner man mening. 
Hälsovårdarna uttryckte också att en skälig lön ger mening och arbetstillfredsställelse. 
”Att jag själv känner att jag gör ett bra arbete som betyder någonting för andra människor, 
och även för mig själv.” 
”När jag känner att jag kunnat göra skillnad för någon klient, kunnat hjälpa till, i stort eller 

smått. När jag märker att det går framåt mot det bättre hos en människa, pga. min insats.” 
 
Att känna åtnjutande av förtroende innebär arbetstillfredsställelse, ansåg hälsovårdarna. Detta 
kan innebära att förtroende har getts åt hälsovårdarna att själva planera och påverka arbetet och 
att de får vara ansvarstagande och självständiga i sitt yrkesutövande. Att få vara flexibel i arbetet 
och att ens åsikter blir tagna på allvar, att bli sedd, hörd, respekterad och uppskattad av både 
kollegor och ledare bidrar till förtroendekänslan. När både klienter och ledare litar på att 
hälsovårdarna behärskar sitt arbete medverkar det till arbetstillfredsställelse. 
”Möjlighet att själv påverka och planera sin dag.”  
”Att kunna självständigt utveckla arbetet så att det förändras beroende på situationen och 

klienten.” 
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Arbetstillfredsställelse innebär balans i helhetsupplevelsen av arbetet, menade hälsovårdarna. 
Balans uppnås till exempel när arbetsuppgifter hinns med, när det finns tillräckligt med tid för 
varje klient och när hälsovårdarna känner att de hinner göra saker ordentligt. Att hinna med 
arbetet som ska göras och ändå känna att det finns kraftresurser kvar, bidrar till balans. Likaså 
betyder balans att det även finns energi kvar för att må bra, för familjen och för en meningsfull 
fritid efter arbetet. En rimlig, lagom och rättvis arbetsbörda med tid för pauser ger balans under 
arbetsdagen, framkom det i svaren.  
”Att känna att arbetet ändå inte tar all ens energi utan man har även kvar energi för ens egen 

hälsa och familjens välmående efter arbetstid.”  
”Lagom mycket arbete i lagom takt.” 
 
Innebörden av arbetstillfredsställelse kan också betyda trygghet, beskrev hälsovårdarna i sina 
svar. Om det finns klara mål och riktlinjer för hur arbetet ska göras upplevs trygghet. Dock är 
det ändå bra att oförutsedda saker sker som bidrar till stimulans. Att få arbeta i en hälsosam, 
ändamålsenlig och ergonomiskt riktig miljö känns tryggt, liksom att ha tillgång till 
företagshälsovård. 
”Arbetstillfredsställelse innebär dock inte att man aldrig möter motgångar på sin arbetsplats, 

tvärtom behöver det innehålla både trygghet och utmaningar för att man skall vara tillfreds 
med sitt arbete.” 
”Utrymmen bör också vara behagliga att jobba i, t.ex. ergonomiska utrymmen och god 

inomhusluft.” 
 
Hälsovårdarna menade även att arbetstillfredsställelse innebär utveckling inom ramen för 
arbetet. Att lära sig nya saker och möjlighet till att få ta del av skolningar medverkar till 
utveckling. 
”Får gå kontinuerligt på skolningar för att lära mig nytt, upprätthålla kunskapen.” 
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7.1.2 Erfarenheter av arbetstillfredsställelse 
Den arbetstillfredsställelse som hälsovårdarna har erfarit beskrevs i de insamlade svaren. 
Erfarenheterna ger vid handen att arbetstillfredsställelse är relaterad till bekräftelse, positivitet, 
samhörighet, respekt, tid och utmaning. 
 
Hälsovårdarnas erfarenheter av arbetstillfredsställelse har kunnat handla om bekräftelse, 
framkom det i svaren. Att få bekräftelse att man verkligen gör skillnad för någon, behövs, är 
till nytta och kan stöda och trösta har bidragit till att hälsovårdarna upplevt 
arbetstillfredsställelse. Hälsovårdarna har fått uppmuntran, erkänsla och positiv feedback, 
företrädesvis från klienter och kolleger, mera sällan från ledaren. Nöjda klienter har varit en 
bekräftelse på att arbetet har effekt, och det har gjort att det känts meningsfullt och att ens insats 
varit värdefull. När hälsovårdarna erfarit att de hjälpt någon till att må bra, har de sett resultat 
av sitt arbete. Då har hälsovårdarna upplevt en bekräftelse på att de har lyckats. 
”När man ser att man kunnat hjälpa någon med svårigheter, kunnat svara på någons frågor 

och får uppmuntran över det man har gjort.” 
”Jag upplever arbetstillfredsställelse då jag haft ett bra besök med klienten, samarbetet 

fungerar och de har fått hjälp och stöd som dom behövt just då, dvs. ’alla är nöjda’.” 
 
Hälsovårdarna har också upplevt positivitet som en bidragande orsak till arbetstillfredsställelse. 
Positiviteten har visat sig genom en känsla av glädje och välmående hos hälsovårdarna, och det 
har varit trevligt att göra sitt arbete. Det har också varit positivt då en känsla av arbetsro och 
flow har infunnit sig, då man har fått göra det specifika rådgivningsarbetet. 
”När jag kan komma till jobbet och känna att det känns bra. Inte behöva ha ångest varken för 

jobbet eller för förmännens olika påhitt.” 
”Jag upplever arbetstillfredsställelse när jag får köra på med det ’riktiga’ rådgivningsarbetet. 

När det flyter på.” 
 
En känsla av samhörighet hör till de faktorer som har upplevts höra till hälsovårdarnas 
upplevelse av arbetstillfredsställelse. Att hälsovårdarna har känt sig som en viktig del i ett 
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sammanhang och i en god arbetsgemenskap har samverkat till samhörighetskänslan. Ett gott 
arbetsklimat och en god atmosfär betonades i svaren, liksom ett fungerande samarbete mellan 
kolleger och ledare. 
”Kun työyhteisö on toimiva ja siinä vallitsee hyvä ja reilu yhteishenki.” 
”Kun työilmapiiri on välitön ja miellyttävä ja että työkavereiden kanssa tulee hyvin juttuun.” 
 
Hälsovårdarna menade även i sina svar att respekt hör samman med arbetstillfredsställelse. Att 
bli respekterad och tas på allvar, främst av ledaren, bidrar till tillfredsställelse i arbetet. När det 
gäller det egna arbetet vill hälsovårdarna kunna påverka genom att få sina åsikter och önskemål 
respekterade. Då detta förverkligas fungerar kommunikationen, delaktigheten och förtroendet 
mellan medarbetarna och ledaren, ansåg hälsovårdarna.  
”När kommunikationen med ledningen fungerar, en dialog där överskötare/förman inte bara 

antar saker om mig utan frågar direkt och inte bara bestämmer saker över huvudet på en. En 
dialog där man faktiskt blir hörd är så otroligt viktig, och lättare att vara flexibel bara man tar 
sig tid för att diskutera saken från bådas perspektiv.” 
 
Aspekten tid har spelat en roll för den upplevda arbetstillfredsställelsen, enligt hälsovårdarna. 
När tidspressen inte har varit för stor och hälsovårdarna har hunnit med sitt arbete på ett bra 
sätt, och dessutom kunnat reflektera över det, har arbetstillfredsställelsen tillgodosetts. När de 
har känt att de hinner med sina arbetsuppgifter och kunnat avsätta tid även till det förebyggande 
arbetet, har det ökat arbetstillfredsställelsen. Lagom mycket arbete i lagom tempo uppskattades 
av hälsovårdarna. 
”När jag haft en lagom fylld dag. Inte för stressigt men ändå relativt fullbokad dag. Då det 
ändå finns tid för pauser och dokumentation.” 
”Tid ska finnas att fundera runt arbetsuppgiften som kan kännas lite svår, det ska kännas att 

jag lärt mig något och kan göra det ännu bättre nästa gång en liknande situation möter mig.” 
 
Upplevd arbetstillfredsställelse relaterades till olika former av utmaning, tyckte hälsovårdarna. 
När hälsovårdarna har klarat av en svårare uppgift uppstår en känsla av att vara bra på sitt arbete 
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och att kunna anta vidare utmaningar. Hälsovårdarna menade att när arbetsuppgifterna var 
tillräckligt utmanande och varierande, kunde de använda sina förmågor och också utvecklas i 
sitt arbete. Att få delta i skolningar medverkade också till upplevd arbetstillfredsställelse. 
”Jag känner tillfredsställelse då jag får använda mig av den kunskap och kreativitet som jag 
besitter.” 
”Skolningar kring aktuella saker som berör mitt område bidrar också. Stimulerande att lära 

sig nya saker och se saker ur olika vinklar. Detta ger ny inspiration.” 
 
7.1.3 Inverkan på arbetstillfredsställelse 
I hälsovårdarnas svar framkom olika faktorer som kan inverka på arbetstillfredsställelsen 
antingen positivt eller negativt. Dessa faktorer kan relateras till hälsovårdaren, 
patientkontakten, arbetsgemenskapen, strukturerna och ledaren. 
 
Arbetstagaren som är anställd som hälsovårdare utgör en unik människa. I hälsovårdarnas svar 
framkom faktorer som inverkar på arbetstillfredsställelsen på ett personligt plan. Om 
hälsovårdaren själv mår bra eller om måendet är sämre inverkar det på arbetstillfredsställelsen, 
menade hälsovårdarna. Det kan till exempel röra sig om faktorer i privatlivet, trötthet eller låg 
arbetsmotivation. Hälsovårdaren kan också tycka att det är roligt att arbeta, att trivas med 
arbetet och att känna glädje. En känsla av stolthet då man klarar arbetet bra och behärskar 
utmaningar förstärker arbetstillfredsställelsen, liksom också känslan av att göra ett bra arbete 
och att lyckas. 
”Känslan av att behövas och behärska sitt yrke skapar en varm stolthet och glädje.” 
”Arbetsmotivationen kan ibland vara lägre: man har kanske sovit dåligt eller orkar inte vara 
väldigt inkännande och lyhörd just i stunden pga. helt vardagliga saker.” 
 
I hälsovårdarnas arbete är patientkontakten en central del, och därför kan faktorer kring detta 
inverka på arbetstillfredsställelsen. Hälsovårdarna beskrev att det kan vara en rikedom att få 
vara med om varierande människomöten och att få ta del av fina samtal. Kontakten med 
patienterna är det som gör arbetet meningsfullt, speciellt då man ser att ens hjälp och stöd 
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uppskattas. Ibland kan patientmötet vara svårare. Patienten och hälsovårdaren kanske inte är på 
samma våglängd eller så kanske man får negativ respons. När hälsovårdarna å andra sidan ser 
resultat av sitt arbete, patienten är nöjd och de får bekräftelse eller positiv respons från 
patienterna, ökar arbetstillfredsställelsen. 
”Asiakkailta saatu suora tai välillinen palaute ja tunne että tekee arvokasta ja palkitsevaa 

työtä.” 
”Kontakten med människor. Att kunna hjälpa. Då jag får hjälpa och när jag ser resultat av 
mina insatser.” 
 
Enligt hälsovårdarna kan arbetsgemenskapen inverka på arbetstillfredsställelsen. Relationen till 
kollegerna är betydelsefull och det är viktigt att få tid att mötas, till exempel under gemensamma 
pauser eller rekreationsdagar. Tillsammans med kollegerna kan man föra fina samtal, var och 
en på sitt eget modersmål, samt diskutera och få stöd, berättade hälsovårdarna. 
Arbetstillfredsställelsen gynnas av gemenskap och en varm och öppen atmosfär mellan 
kollegerna. Att arbeta som ett team mot gemensamma mål stärker arbetsgemenskapen. Däremot 
leder känslor av ensamhet och avsaknad av grupptillhörighet till minskad 
arbetstillfredsställelse. Det gör också en negativ atmosfär, likgiltighet, dålig personkemi, prat 
bakom ryggen och missunnsamhet, menade hälsovårdarna. 
”Ett välfungerande samarbete, regelbunden kontakt och goda relationer med kolleger och 
förmän är oerhört viktigt för att man skall trivas på sitt jobb. I vårt självständiga arbete har vi 
själva en viktig roll i att skapa de goda kontakterna och finnas till för varandra.” 
”Att ha pauser tillsammans och prata om mera privata saker.” 
”Negatiivisesti vaikuttaa negatiivinen, kireä työilmapiiri ja välinpitämättömyys työtovereiden 
kesken.” 
 
Den struktur som formar hälsovårdarnas arbete kan även inverka på arbetstillfredsställelsen, 
framlades i svaren. I de utrymmen som används bör det råda ordning och reda och 
ändamålsenliga, fungerande redskap bör finnas till hands. Hälsovårdarna tyckte att 
arbetstillfredsställelsen ökar om man får arbeta på ett och samma ställe, och i samma arbetsrum. 
Att hela tiden behöva byta arbetsrum ansågs inte optimalt, likaså avsaknaden av ett gemensamt 
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mötesrum. Långa arbetsdagar och att behöva äta på egen tid inverkar negativt, medan flexibel 
arbetstid är positivt för känslan av arbetstillfredsställelse. Om det finns för lite tid och resurser 
och för mycket byråkrati kan det leda till tidsbrist, brådska och stress. Att bli avbruten, inte ha 
kontroll, inte hinna göra klart det man påbörjat och för lite tid för reflektion och pauser är 
negativt för arbetstillfredsställelsen. Både för mycket arbete och för lite att göra inverkar 
negativt, liksom också ostrukturerade processer och outtalade arbetsuppgifter. 
Arbetstillfredsställelsen gynnas av lagom tempo, lagom mycket arbete, ingen tidspress och att 
man hinner med det som ska göras på ett effektivt sätt, enligt hälsovårdarna. 
”Att man förlängt arbetsdagarna med en halvtimme (matpausen) och Sipiläs extra halvtimme 

gör mig arg. Jag är inte en bättre eller effektivare arbetstagare då min arbetstid förlängts. 
Snarare tvärtom.” 
”Negativt kan vara för mycket stress, t.ex. att man inte hinner göra klart en uppgift innan nästa 

klient kommer, inte hinner på paus.” 
”Arbetsutrymmen; stressande att inte på förhand veta eller ofta vara tvungen att byta rum. 
Svårare att hitta saker/kräver mer planering att samla ihop det man behöver för varje enskilt 
besök.” 
 
Hälsovårdarna poängterade i sina svar att ledaren på flera olika sätt kan inverka på 
arbetstillfredsställelsen. Det är viktigt att bli betrodd och att ledaren litar på medarbetarna och 
visar förtroende. Att ledaren verkligen lyssnar och förstår vad det är som medarbetarna 
kommunicerar är essentiellt. Hälsovårdarna underströk behovet av att få påverka och planera 
samt att få arbeta på ett självständigt sätt. Det är viktigt med förståelse, hjälp och visat stöd från 
ledaren, och det är viktigt att få information, handledning och konsultation. Personlig 
utveckling, skolning och kursdeltagande är betydelsefullt för hälsovårdarna. Det ansågs även 
vara värdefullt för arbetstillfredsställelsen att få tack och positiv respons från ledaren, medan 
negativ respons, ifrågasättande, klagomål och negativ, icke konstruktiv kritik var ogynnsamt. 
Det är inte bra med bristande kommunikation, njuggt med information, avsaknad av samarbete 
och plötsliga förändringar utan föregående diskussioner. Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse 
gynnas inte av för mycket styrning och direktiv uppifrån liksom inte heller av ledarens kontroll, 
bestämmande och att beslut tas över huvudet. Det är också ogynnsamt om hälsovårdarna inte 
får påverka och komma med egna förslag, inte får vara delaktiga i beslut och om deras åsikter 
inte beaktas. I sina svar ansåg hälsovårdarna att det är ofördelaktigt för arbetstillfredsställelsen 
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om ledaren har bristande insyn i hälsovårdsarbetet, är okunnig, otydlig, oförstående, likgiltig 
eller negativ. Likaså borde ledaren inte lida av statistikblindhet eller för mycket 
penningfokusering, menade hälsovårdarna. 
”Att vi bryr oss om varandra och jobbar mot samma håll förman och arbetstagare.” 
”Min arbetstillfredsställelse påverkas negativt då ledningen inte alla gånger kan förstå hur 

vårt jobb är, vilka svårigheter vi ställs inför och hur mycket jobb det medför. Statistik säger 
inte allt.” 
”Negativt: Alltför många beslut och påhitt hur vi skall jobba. Alltför mycket styrning uppifrån. 

Alltför litet kunskap om hur ett ledarskap kan främja jobbet.” 
 
7.2 Ledarens påverkan på arbetstillfredsställelse 
Ledarens påverkan steg fram som det andra undertemat i hälsovårdarnas frågeformulärssvar. 
Ledarens påverkningssätt, hälsovårdarnas erfarenheter av ledarpåverkan och hälsovårdarnas 
förväntningar på ledaren utgör huvudkategorierna, som beskrivs nedan.  
 
7.2.1 Ledarens påverkningssätt 
En ledare kan påverka sina medarbetare på flera olika sätt. De olika påverkningssätten som 
hälsovårdarna refererade till i sina svar är respons, intresse, delaktighet, ledning, helhetssyn, 
respekt, jämlikhet och professionalitet. 
 
Att ge positiv feedback eller respons upplevs som ett sätt att bekräfta och lyfta upp medarbetare, 
menade hälsovårdarna i sina svar. Visad uppskattning, uppmuntran och beröm med jämna 
mellanrum är tillvägagångssätt som anses påverka arbetstillfredsställelsen på ett positivt sätt, 
underströk hälsovårdarna. 
”Att förmannen visar uppskattning och uttryckligen säger att man gör ett bra arbete tycker jag 

är viktigt för min del. Då tycker jag det är trevligt att komma till arbetet varje dag.” 
”Visa uppskattning, sällan får vi något annat än lönen som uppskattning. Vore trevligt med lite 

överraskningar nu som då, behöver inte vara något stort.” 
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Ledarens intresse för sina medarbetare visar att hen bryr sig om och förstår. Ledarens lyhördhet 
och därpå följande tillmötesgående och flexibilitet vittnar om intresse för medarbetaren. Visat 
intresse innebär också att stöda medarbetarnas arbetsförmåga, mående och ork, liksom att 
faktiskt lyssna på vad medarbetaren förmedlar. Ointresse påverkar medarbetaren negativt, 
betonade hälsovårdarna. 
”Om förmannen inte bryr sig om sina arbetare och inte lyssnar eller bryr sig då man kommer 

med förslag eller idéer då känner man sig inte tillfreds eller att man betyder så mycket inom 
organisationen, vilket påverkar negativt.” 
   
Samhörighet och delaktighet är aspekter som ledaren kan prioritera för att påverka 
arbetstillfredsställelsen, underströk hälsovårdarna. Att informera och upplysa bidrar till 
delaktighet, att föra en genuin dialog likaså. En tydlig struktur och klara direktiv tydliggör 
förväntningar och krav som ställs på medarbetaren. Kommunikationen bör vara rak och direkt 
för att möjliggöra känslan av delaktighet. Att arbeta för ett gemensamt mål i tydligt samarbete 
med medarbetarna är ett positivt påverkningssätt enligt hälsovårdarna. 
”Että kaikki työntekijät kokisivat olonsa yhtä tärkeiksi ja kuunnelluiksi työyhteisössä.”  
”Klara besked och information om vad som sker inom organisationen ger en känsla av 

delaktighet.” 
 
I svaren framkom att ledarens praktiska utövande av ledning har verkan på 
arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. Det är ofta upp till ledaren att möjliggöra 
medarbetarnas deltagande i skolningar, att hålla utvecklingssamtal och att ordna med 
arbetshandledning. Det ankommer också på ledaren att vara lättillgänglig, öppen och synlig. 
Kontakten till ledaren får gärna präglas av både regelbundenhet och personlighet. En 
ledningsaspekt som direkt påverkar medarbetarna är huruvida saker och ting planeras i god tid, 
till exempel arbetslistor och semesterlistor, och att tider hålls. En påverkande ledningsutövning 
är också sättet som ledaren står upp för och finns på medarbetarnas sida, för deras talan och 
samarbetar både utåt och uppåt. 
 ”Stöttande bakgrundsgestalt som står på vår sida.” 
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 ”Har t.ex. jobbat länge inom vården men ännu aldrig blivit kallad till ett utvecklingssamtal!”    
”Önskar att överskötaren skulle vara mera synlig, kanske komma på en morgonkaffe någon 

gång.” 
 
Ledarens påverkningssätt refererar även till helhetssyn, insyn och överblick, menade 
hälsovårdarna i sina svar. Om distriktet är stort är det viktigt att ledaren känner till de olika 
mottagningarnas särprägel. Helhetssynen kan innebära att följa med arbetsbelastning, att det 
finns tillräckligt med personal och att logistiken fungerar.  
”Vad gäller överskötaren så ska hen ha god helhetssyn över arbetet, ha koll på förmännen så 

de beter sig bra och gärna visa sig på arbetsplatserna ibland för att visa sitt intresse. Gärna 
får hen också diskutera arbetet med andra än förmännen, vi som arbetar med klienterna är ju 
de som kan arbetet bäst. Det ska tas tillvara!” 
”Det är även viktigt att se till att alla orkar med sitt arbete och att arbetsbördan inte blir för 

stor genom regelbunden uppföljning.” 
 
Ledaren kan också påverka arbetstillfredsställelsen genom att visa respekt eller inte, framkom 
det i hälsovårdarnas svar. Ledaren kan respektera medarbetarna genom tillit och att lita och tro 
på att medarbetarna gör sitt arbete. Ett sakligt bemötande hör också hit, liksom vänlighet och 
ärlighet. Att respektera medarbetarnas yrkeskunskap, fråga dem innan beslut tas och att förhålla 
sig välvilligt till medarbetarnas idéer och förslag poängterades av hälsovårdarna. 
”Att inte hela tiden behandla oss som småungar som helst smiter undan jobbet. (Det är ju en 
märklig inställning!)” 
”Det ska gå att diskutera som jämlikar och min yrkeskunskap ska respekteras. Det känns inte 

tillfredsställande om förmannen är en besserwisser som irriterat försöker trycka ner mina 
åsikter och idéer. Då känns det som att hen är rädd att jag vet mera och bara försöker skydda 
sig själv.” 
”Fråga för guds skull hur vi vill ha det innan de bara bestämmer allt.” 
 



Camilla Mattjus  25 
 

 

Att ledaren främjar jämlikhet påverkar arbetstillfredsställelsen positivt medan diskriminering, 
nepotism och favorisering av olika slag har motsatt påverkan, ansåg hälsovårdarna i sina svar. 
Att visa neutralitet, ödmjukhet och fördela arbetsuppgifter så rättvist som möjligt, men ändå 
bejaka olikheter gagnar arbetstillfredsställelsen. Ledaren bör visa att alla behövs och är viktiga. 
”Det är inte alls ok att t.ex. planera arbetsuppgifter enligt vem som kan tänkas bli gravid näst.” 
”Att förmännen accepterar att man kan göra olika på olika mottagningar. Allt måste ju inte 

vara lika i stan och på landet bara för att det uppfattas som ’rättvist’.” 
 
Ledaren kan påverka arbetstillfredsställelsen genom sin professionalitet. Hen ska sköta sina 
åtaganden och känna till hur arbetet fungerar till exempel genom att ledaren själv arbetat som 
hälsovårdare. Framför allt bör ledaren komma ihåg tystnadsplikten och att förtroenden som 
getts mellan ledaren och medarbetaren inte förs vidare. Hen bör inte missbruka sin 
maktställning, framhöll hälsovårdarna i sina svar. 
”Som tex kläderna. Nu ska vi gå runt i uniform (alltså det blir en skillnad till förmännen som 
bara klär upp sig mer och mer). Det här är maktspråk.” 
”Vi behöver inga viktigpettrar som trycker ner andra utan istället ödmjuka, kloka 

förmän/överskötare.” 
 
7.2.2  Erfarenheter av ledarpåverkan 
I denna kategori återfinns beskrivningar av hälsovårdarnas egna erfarenheter gällande 
ledarpåverkan. De samlade erfarenheterna inbegriper kommunikation, omtanke, samarbete, 
rättvisa och inflytande. 
 
Olika erfarenheter av kommunikation som både fungerat och inte fungerat förekom bland 
hälsovårdarnas svar. Fungerande kommunikation karaktäriseras av tillgänglighet, flexibilitet, 
tillmötesgående och klarhet. Uppmuntran och uppskattning är ofta en bristvara enligt 
hälsovårdarna. En ledare som gör sig oanträffbar, är otydlig, oförstående och oorganiserad är 
en ledare som påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse negativt. 
”Varit lättillgängliga. Oftast bara ett telefonsamtal bort.” 
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”Esimies ei kuunnellut alaisiaan, hän oli tavoittamattomissa koko ajan.”  
”Ibland råder otydlighet t.ex. på möten som i sin tur kan leda till missförstånd och dålig 

stämning i gruppen.” 
 
Att ledaren visar omtanke om sina medarbetare medverkar till en positiv arbetstillfredsställelse, 
medan bristande omtanke leder till det motsatta enligt hälsovårdarnas erfarenheter. Omtanke 
inbegriper ett genuint intresse för medarbetarna samt att stödja, hjälpa och förse dem med 
nödvändig kunskap genom handledning, skolning och konsultationsmöjligheter. Hälsovårdarna 
har även upplevt ledare som inte visat omtanke, varit missunnsam och missbrukat sin 
maktposition genom utskällningar, hot och mobbning.  
”Enligt min åsikt bryr sig min förman om mig som arbetare, hon har hjälpt mig och tagit min 

sida och stöttat mig.” 
”Har förmedlat en omtanke och vilja att jobba för vår sak.” 
”Vi får höra hela tiden att vi inte gör tillräckligt och vi skall minskas på hela tiden, hot, hot.” 
”Jag har fått orättvisa, osakliga utskällningar som inte alls hör hemma någonstans.”   
 
Hälsovårdarna har upplevt både gott samarbete och bristande samarbete i förhållande till 
ledarna. Möjligheter att påverka och delta i utveckling vittnar om gott samarbete, liksom också 
att önskemål blir beaktade och att teamarbete prioriteras. Bristande samarbete kan 
karaktäriseras av att ledaren begränsar, kontrollerar, tillrättavisar och inte gör sin del av 
arbetsuppgifterna, uppgav hälsovårdarna i sina svar. 
”De har lyssnat på önskemål gällande samarbeten och teamarbete.” 
”Överskötare och förmän som kör över sina arbetstagare med dåliga beslut har påverkat 

arbetstillfredsställelsen dåligt vissa perioder.” 
”Känslan att man är granskad i sin effektivitet tar död på arbetstillfredsställelsen. Kollas hur 

många besök vi har, blir uppmanade att vi måste skärpa oss på det ena och andra.” 
”Eikä hänelle tarkoitetut työtehtävät tulleet hoidetuiksi ja osa niistä kaatui meidän 

työntekijöiden niskaan.” 
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Hälsovårdarna har även erfarenheter av hur rättvisa kan relateras till ledarna. Det som kom fram 
i svaren visar främst på orättvisa, till exempel i bemötandet. Hälsovårdarna har ibland känt att 
ledarna har skillnad på folk, att de har fördomar och att de är partiska. När det gäller 
överskötaren har det hänt att hen har lyssnat mera på förmannen än på medarbetarna, och att 
ledarna pratat ihop sig mot hälsovårdarna. Å andra sidan framkom också att hälsovårdarna 
tycker att förmännen har för mycket arbete och för stort område att ansvara över. Då förmännen 
har för stor arbetsbörda har det ibland lett till att saker och ting kunnat glömmas bort, och 
således har medarbetarna drabbats, beskrev hälsovårdarna. 
”Det som man märker överlag är att de har alldeles för mycket arbete. Alldeles för många 

möten som man undrar om leder någon vart?” 
”Enbart vissas förslag och lösningar godkänns.” 
”Överskötaren har inte haft tid att höra alla parter i problemsituationer och för partisk i vissa 

ärenden, hör mera på förmännen och tar deras parti utan att höra den/dem det berör.” 
 
Det framkom således tydligt i hälsovårdarnas svar att ledarna har inflytande över medarbetarnas 
upplevda arbetstillfredsställelse. Hälsovårdarna har erfarenheter av både bra och mindre bra 
ledare. Då samarbetet med ledaren löpt friktionsfritt har hälsovårdarna mått bra i sitt jobb. 
Negativt inflytande har lett till att de mått dåligt, känt att de inte blivit tagna på allvar och varit 
trötta och irriterade, vilket även klienterna märkt. Också utbrändhet hos medarbetarna och dålig 
arbetsatmosfär har kunnat kopplas till ledarpåverkan enligt hälsovårdarnas erfarenheter. 
Ledarens inflytande inverkar på medarbetarnas driv och förtroendekänsla gentemot ledningen.  
”Vårt yrke är ju tillika ett kall. Vi jobbar inte bara för att få pengar, utan vi vill ju från hjärtat 
göra skillnad för människor, göra gott. Är man en känslig person, drar man sig gärna tillbaka, 
vågar inte ta plats på nytt och tappar lusten att driva på sitt jobb om man (som kollektiv) blir 
tillrättavisade, uppmanade att skärpa sig angående olika saker.” 
”Olen työurani aikana kokenut sekä suurta työtyytyväisyyttä että -tyytymättömyyttä ja nyt 
osaan arvostaa kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka tukevat työtyytyväisyyttä, kuten hyvä 
kommunikaatio, kannustava työilmapiiri, yhteistyö, yhteiset selkeät tavoitteet.” 
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7.2.3 Förväntningar på ledaren 
I sina svar uttryckte hälsovårdarna olika förväntningar gällande ledarpåverkan. Bemötande, 
respekt, kommunikation, samarbete, ställföreträdande och utveckling är faktorer som ledaren 
kan påverka och som bidrar till arbetstillfredsställelse. 
Hälsovårdarna framhöll bemötande i sina svar när det gäller förväntningar på ledaren. Ledarens 
positiva bemötande av medarbetarna kan ta sig uttryck i att ledaren är trevlig och vänlig och 
verkligen lyssnar på vad medarbetarna har att säga. Vidare önskade hälsovårdarna att ledaren 
intresserar sig för medarbetarna och visar medkänsla, empati och förståelse. Ett ärligt, 
förtroendeingivande och uppmuntrande bemötande betonades också. 
”Trevligt och vänligt bemötande trots att alla mina idéer eller förslag inte går att genomföra.” 
”En förman ska kunna visa medkänsla och empati ifall jag drabbas av sjukdom eller problem, 
och hjälpa till för att lösa situationen på bästa sätt vad gäller arbetet.” 
”Om en arbetstagare har en förstående och tillmötesgående förman och överskötare så då 
känner man också tillit och att man trivs och att man vill stanna på arbetsplatsen.” 
 
I svaren framkom att respekt är viktigt. Ledaren bör förhålla sig respektfullt gentemot 
medarbetarna och deras åsikter, ansåg hälsovårdarna. Respekten kan ingå som en del i det 
professionella förhållningssättet, där ledaren måste kunna respektera tystnadsplikten och hålla 
det som lovas. Som professionell, respektvisande ledare bör man inte vara för stolt för att kunna 
ändra sig och inte heller ägna sig åt att söka syndabockar, poängterade hälsovårdarna. Varje 
medarbetare bör istället respekteras som unika individer med olika styrkor och svagheter. Att 
ge arbetsro åt medarbetarna och inte styra allt in i minsta detalj är också en form av att visa 
respekt, poängterade hälsovårdarna.  
”Att verkligen lyssna på en ifall man har åsikter och synpunkter på något och kanske ibland 

kunna svälja stoltheten och ändra på sig som förman/överskötare.” 
”Esimiehen on myös tärkeä muistaa se, että hän on kuitenkin eri asemassa muihin 

työntekijöihin nähden. Tarkoittaen siis sitä, että muille työntekijöille ei ole soveliasta puhua 
jonkun toisen virheestä tms. tämän selän takana.” 
 



Camilla Mattjus  29 
 

 

Hälsovårdarna betonade kommunikation som en viktig faktor i samspelet mellan ledaren och 
medarbetarna. Det vore önskvärt att ledaren är mån om att informera om saker och att hen ger 
klara direktiv. Behovet av mera information och information i god tid poängterades, liksom 
upprätthållandet av en dialog. Kommunikationen underlättas av att ledaren är lättillgänglig och 
att det känns lätt att ta kontakt. Ledaren ska ta sig tid att kommunicera, trots stress. Svaren 
innehöll också en önskan om mera feedback och positiv respons. 
”Små detaljer gör mycket, till exempel hur man tar sig tiden att svara på mejl.” 
”Ge information så att arbetstagarna kan ha en större förståelse för vad som är på gång inom 
organisationen.” 
 
Ett gott samarbete mellan ledaren och medarbetarna är eftersträvansvärt, liksom även 
samarbetet mellan förmannen och överskötaren, tyckte hälsovårdarna i sina svar. En del av ett 
sådant samarbete kan bestå i att hälsovårdarna ges möjlighet att påverka och komma med 
förslag när det gäller arbetet och dess utveckling. Samarbetet gynnas av att ledaren är insatt i 
det arbete som hälsovårdarna utför och att hen regelbundet är synlig på arbetsplatserna och 
deltar i möten. På så sätt åstadkoms också en känsla av att hälsovårdarna och ledaren är ett team 
som samarbetar tillsammans. Beslutsfattande och ändringar bör ske i samarbete och diskussion 
med medarbetarna, så att färdigt serverade lösningar och för mycket styrning från ledaren 
undviks, underströk hälsovårdarna i sina svar.  
”Allt kan inte diktatoriskt styras av förman och överskötare. Vi som jobbteam, och vi är ett bra 

team, skulle må så mycket bättre om vi fick tillsammans prata kring olika situationer och lösa 
dem tillsammans. Nu ofta på möten informerar förmannen att detta/denna problem/situation 
och det ska lösas på följande sätt. Punkt!” 
”Ta med arbetstagarna vid planering och utveckling av arbetet.” 
 
Hälsovårdarna underströk i sina svar att ett ställföreträdande arbetssätt hos ledaren är 
eftersträvansvärt. Den ställföreträdande ledaren bör stå på medarbetarnas sida i samarbetet med 
den högre ledningen, organisationen och olika samarbetsparter, enligt hälsovårdarna. Ledaren 
i mellanskiktet bör också kunna förmedla en transparens från den högre ledningen. Det 
ankommer också på ledaren att ge en positiv, men ändå rättvisande bild av organisationen till 
medarbetarna. Den ställföreträdande ledaren gör det möjligt för hälsovårdarna att uppnå 
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arbetstillfredsställelse genom att tillgodose med vikarier och adekvata arbetsutrymmen samt 
genom att planera arbetet tillräckligt och rättvist. 
”Planera arbetet så att det är tillräckligt. Att man har vikarie då man är ledig så att man inte 
överhopas av arbete före och efter en ledighet.” 
”Ge en positiv bild av firman, men inte någon klyscha bara för att, utan sådant som går att tro 

på. Även genomskinlighet i arbetet längre upp för att få en känsla av delaktighet. Då får vi 
också en bättre vi-anda i hela firman.” 
 
I svaren framkom med emfas att utveckling är önskvärt. Ledaren kan bidra till både individuell 
utveckling och utveckling av arbetet genom att erbjuda regelbundna utvecklingssamtal och 
fortlöpande arbetshandledning. Därtill är det viktigt att hälsovårdarna ges möjlighet till 
kreativitet, att växa och att lära sig nya saker. Ledaren ska uppmuntra och erbjuda tillräckligt 
med skolning, fortbildning och kurser, ville hälsovårdarna. 
”Regelbundna utvecklingssamtal!!! Och verkligen med betoning på utveckling. Att man lyssnar 
på mina idéer och tar dem till sig. Jag har så pass lång arbetserfarenhet så jag kanske har en 
del goda idéer?” 
”Ge oss möjlighet till att få delta i fortbildningar och kurser. Att få lära sig något nytt ökar 

motivationen att utveckla sitt arbete.” 
 
 
7.3 Ledaren som främjare av arbetstillfredsställelse 
 
Det genomgripande temat, eller den röda tråden som löper genom resultatet är ledaren som 
främjare av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse. Alla kategorier kan relateras till ledarens 
betydelse för hälsovårdarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Det sätt som ledaren utför 
sitt arbete på kan mer eller mindre främja arbetstillfredsställelsen för medarbetarna. En ledare 
som skapar gynnsamma förutsättningar för hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse ansågs vara 
en bra ledare medan en mindre bra ledare misslyckas med att på ett ändamålsenligt sätt främja 
och understöda hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse. Hälsovårdarna upplevde att de erhåller 
en högre arbetstillfredsställelse om ledaren undviker att ”störa” dem alltför mycket. 
Arbetstillfredsställelsen blir också högre när ledaren anammar ett sådant arbetssätt som i 
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kategorierna kan beskrivas som gagnande för arbetstillfredsställelsen. Hälsovårdarna upplevde 
att ledaren i mångt och mycket är den person på arbetsplatsen som kan verka som främjare av 
deras arbetstillfredsställelse.         
 
 
7.4 Sammanfattande beskrivning 
 
Hälsovårdarna har beskrivit sina upplevelser gällande arbetstillfredsställelse och har skildrat 
hur ledaren påverkar arbetstillfredsställelsen. Framställningarna tar fasta på innebörden av 
arbetstillfredsställelse, vilket för hälsovårdarna betyder trivsamhet, gemenskap, mening, 
förtroende, balans, trygghet och utveckling. Hälsovårdarna har erfarit arbetstillfredsställelse i 
närvaro av faktorer som bekräftelse, positivitet, samhörighet, respekt, tid och utmaning. 
Hälsovårdaren själv, patientkontakten, arbetsgemenskapen, strukturerna och ledaren inverkar 
på hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse. Ledarens påverkningssätt hänför sig till respons, 
intresse, delaktighet, ledning, helhetssyn, respekt, jämlikhet och professionalitet. Ledare har 
påverkat hälsovårdarna genom kommunikation, omtanke, samarbete, rättvisa och inflytande. 
Hälsovårdarnas förväntningar på ledaren refererar till bemötande, respekt, kommunikation, 
samarbete, ställföreträdande och utveckling. Hälsovårdarna beskriver att ledaren är en person 
på arbetsplatsen som kan verka som främjare av deras arbetstillfredsställelse. 
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8  Diskussion 
De tillfrågade hälsovårdarnas upplevelser av arbetstillfredsställelse och de faktorer som 
inverkar på arbetstillfredsställelsen har redovisats i resultatet. Det verkar som att hälsovårdarna 
känner till vad arbetstillfredsställelse innebär för dem. Många av hälsovårdarna har upplevt 
både större och mindre arbetstillfredsställelse under den tid som de har arbetat som 
hälsovårdare. Hälsovårdarna förefaller veta vilka faktorer som har en inverkan på deras 
arbetstillfredsställelse. En betydande del av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse tycks kunna 
härledas till ledarpåverkan. De kan genom sina erfarenheter peka ut hurudana kvaliteter på 
ledarskapet och ledaren som medverkar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Därför kan 
hälsovårdarna också beskriva vilka förväntningar de har visavi ledaren för att kunna uppnå en 
god arbetstillfredsställelse. 
Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse kan, precis som i Locke (1976), hittas i kongruensen 
mellan förväntningarna och den faktiska erfarenheten. Ju större vikt hälsovårdarna lägger vid 
en viss företeelse för arbetstillfredsställelse, desto starkare är också upplevelsen av positiv eller 
negativ arbetstillfredsställelse beroende på om företeelsen uppfyller förväntningarna eller inte. 
I resultatet framkommer tydligt att ledarens påverkan på arbetstillfredsställelsen är en sådan 
tongivande företeelse. Även Arbetshälsoinstitutet (2019) menar att arbetstillfredsställelse 
uppnås i samarbete med en organisations ledare. Ledaren kan således medverka till att 
arbetstillfredsställelsen bland hälsovårdarna upplevs som större eller mindre.   
Hälsovårdarna ger uttryck för att deras arbetstillfredsställelse i mångt och mycket påverkas av 
ledarens förhållningssätt gentemot medarbetarna. Även Carlton et al. (2015) och Curtis och 
Glacken (2014) ser ett samband mellan hälsovårdares arbetstillfredsställelse och ledarpåverkan. 
Hälsovårdarnas erfarenheter visar att det ofta är en negativ påverkan från ledarens sida som 
inverkar på upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Bamford, Wong och Laschinger (2013), 
Dirik och Intepeler (2017), Fallatah och Laschinger (2016), Laschinger och Read (2016) och 
Walumbwa et al. (2008) menar att ett autentiskt ledarskap hos ledaren har en positiv inverkan 
på arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. Malila, Lunkka & Suhonen (2018) anser det vara 
motiverat att kvalitativa studier tar fasta på autentiskt ledarskap i hälsovårdskontexter. 
Hälsovårdarnas svar kan återspeglas i det autentiska ledarskapets komponenter, vilket 
illustreras i figur 2. Trygghet, ledning, helhetssyn, professionalitet, inflytande och bemötande 
kan reflekteras mot ledarens självkännedom. Den relationstransparens som karaktäriserar det 
autentiska ledarskapet kan relateras till gemenskap, förtroende, positivitet, samhörighet, 
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respons, samarbete, delaktighet och kommunikation. En balanserad bearbetning återspeglas i 
trivsamhet, utveckling, bekräftelse, utmaning, balans och jämlikhet. Ledarens internaliserade 
moraliska perspektiv kan reflekteras i respekt, tid, struktur, intresse, omtanke, rättvisa och 
ställföreträdande. Studiens resultat reflekteras följaktligen mot teorin om ett autentiskt 
ledarskap.  

 
Figur 2. Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse speglad mot det autentiska ledarskapet. 
 
Ett framträdande önskemål från hälsovårdarna var att ledaren borde vara mån om att visa 
respekt i interaktionen med medarbetarna. De skulle också behöva mera uppmuntran och 
positiv respons på arbetet som de utför. Hälsovårdarna vill bli respekterade och tagna på allvar 
som medarbetare, men de känner sig rätt ofta överkörda av beslutsfattande som inte är 
tillräckligt förankrat hos alla parter. Hälsovårdarna verkar vara sådana människor som värderar 
sin självständighet i arbetsutförandet, hälsovårderiet, jfr. barnmorskeriet (Nilsson, 2012), högt. 
En högre grad av upplevd respekt gentemot hälsovårdarna kunde bidra till ökad 
arbetstillfredsställelse. Det autentiska ledarskapet karaktäriseras av respekt, förtroende och 
hövlighet (Laschinger & Read, 2016; Laschinger & Smith, 2013). Detta bidrar till äkta och 
understödjande relationer där vårdledaren befrämjar och guidar istället för att kontrollera, och 
där hen ger positiv feedback och uppmuntrar (Fallatah & Laschinger, 2016; Fallatah, 
Laschinger & Read, 2017; Laschinger & Smith, 2013).  
En annan faktor som kunde medverka till förhöjd arbetstillfredsställelse vore mera förståelse 
från hälsovårdarnas sida för hur ledares arbetsbild och tankar ter sig. Ledaren kunde mera dela 

Självkännedom

Trygghet, ledning, helhetssyn, 
professionalitet, inflytande, bemötande

Relationstransparens

Gemenskap, förtroende, positivitet, 
samhörighet, respons, samarbete, 

delaktighet, kommunikation

Balanserad bearbetning

Trivsamhet, utveckling, bekräftelse, 
utmaning, balans, jämlikhet

Moraliskt perspektiv

Respekt, tid, struktur, intresse, omtanke, 
rättvisa, ställföreträdande

Autentiskt ledarskap



Camilla Mattjus  34 
 

 

med sig av sig själv för att hälsovårdarna skulle få en inblick i arbetet ur ledarens synvinkel. 
Det tycks finnas en diskrepans i förståelsen mellan ledaren och medarbetarna, och här kunde 
det autentiska ledarskapet vara behjälpligt. Den autentiska vårdledaren kännetecknas av att hen 
delar sina tankar och känslor, och interaktionen med vårdarna präglas av transparens och 
öppenhet, menar Fallatah och Laschinger (2016) och Spence Laschinger, Wong och Grau 
(2012). 
Hälsovårdarna anser att ledaren behöver skapa förutsättningar för dem att kunna utföra ett gott 
patientarbete genom att förse dem med tillräckliga resurser i form av kunskap, praktiska 
arbetsredskap och tid. Hälsovårdarna poängterar särskilt behovet av kunskapsförvärvande och 
kontinuerlig utveckling. En ledare som har anammat det autentiska ledarskapet medverkar till 
och möjliggör växande och lärande hos alla medarbetare (Fallatah & Laschinger, 2016; 
Laschinger & Smith, 2013). Om ledaren är insatt i hälsovårdarnas arbete ökar förståelsen av 
vilka resurser och strukturer som behövs, till exempel i ett arbetsrum eller på en specifik 
mottagning. Ledaren på mellannivå ska kunna agera som representant för hälsovårdarna på 
dessa områden, så att de kan koncentrera sig på att utföra patientarbetet. Det autentiska 
vårdledandet inbegriper det väsen som definierar det att vara vårdare (Alexander & Lopez, 
2018) och för kunnandets och förståelsens skull är det därför viktigt att ledaren också är eller 
har arbetat som hälsovårdare, vilket även Graham, Davies, Woodend, Simpson och Mantha 
(2011) anser. Det är en fördel om ledaren med hjälp av främjande och stödjande insatser kan ta 
fram det bästa ur medarbetarna. Ett autentiskt ledarskap ökar upplevelsen av att få ett 
professionellt stöd för vårdarbetet (Spence Laschinger & Fida, 2015). Även om mellanledaren 
också representerar arbetsgivaren kunde det mera föras fram att patienten är det verkliga målet 
med verksamheten, jfr. caritativt ledarskap (Bondas, 2003), och autentiskt ledarskap där 
vårdledarens klara, moraliska kompass leder till the true north som utgörs av patienten 
(Alexander & Lopez, 2018; Murphy, 2012). 
Hälsovårdarna vill att ledaren ska agera professionellt och därigenom stöda jämlikhet mellan 
medarbetarna, men lägger också vikt vid en slags jämlikhetstanke mellan ledaren och 
hälsovårdarna. Hälsovårdarna kan till exempel uppleva ledarnas klädsel som provocerande då 
ledaren har privat klädsel medan hälsovårdarna har specifika arbetskläder. Hälsovårdarna vill 
ha en ledare som är deras jämlike och som är ”vanlig” och inte anser sig vara förmer än dem. 
Klädseln och den fysiska utstrålningen inverkar på uppfattningen om ledaren, vilket också den 
autentiska ledaren är medveten om och kan agera efter (Alexander & Lopez, 2018). 
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Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse ökar om ledaren kan anses vara en i teamet, en kugge 
som liksom alla andra medarbetare medverkar till att förverkliga ett gott arbete. 
Det upplevs som negativt för arbetstillfredsställelsen om ledaren demonstrerar för mycket makt. 
Hälsovårdarna bör få vara med och påverka och föra fram sina åsikter, som sedan också måste 
tas i beaktande, jfr. Cumbey och Alexander (1998). Hälsovårdarna tar avstånd från för mycket 
styrning och kontroll och vill bli tillfrågade innan beslut tas. Att bli behandlade som mindre 
vetande är kränkande, likaså partiskhet och fördomar från ledarens sida. Det autentiska 
ledarskapet kunde kanske vara en del av lösningen eftersom den autentiska ledaren använder 
sig av ett moraliskt resonemang för vad som är rätt eller fel (Walumbwa et al., 2008) och tar 
beslut som grundar sig på en hög etisk standard (Fallatah & Laschinger, 2016). Den autentiska 
ledaren vågar släppa på kontrollen och begränsa uttrycket av oändamålsenliga och olämpliga 
känslor, samt understöder vårdarna så att de får, vill och kan göra sina röster hörda (Alexander 
& Lopez, 2018). 
En ömsesidig dialog mellan ledaren och medarbetarna står högt på hälsovårdarnas önskelista 
då det gäller arbetstillfredsställelse. Ett genuint intresse för medarbetarna återspeglas i ledarens 
handlingar. Att verkligen lyssna till och ta till sig medarbetarnas upplevelsevärld är en del av 
essensen i ledarskap anser hälsovårdarna, och det är god kommunikation som erfordras. 
Ledaren kan från sin sida inbjuda till en sådan kommunikation genom sin attityd och genom att 
vara tillgänglig. Det autentiska vårdledarskapet kännetecknas av att ledaren ger sig ut ur sitt 
arbetsrum och är tillgänglig, samt lyssnar till olika perspektiv innan beslut tas (Alexander & 
Lopez, 2018; Walumbwa et al., 2008). 
Hälsovårdarna anser att det hos ledarna finns för lite kunskap om hur ledarskap kan främja 
arbetstillfredsställelse. Har ledarna tillräckligt med användbar utbildning och besitter de äkthet 
i sitt ledande? Kunde det autentiska ledarskapet vara ett ledarskap att överväga när det gäller 
ledningsuppgifter inom hälsovårderiet? Raso (2019) menar att det autentiska ledarskapet har en 
signifikant relevans för vårdledarens arbete. Om vårdledaren anammar ett autentiskt ledarskap 
kan det bidra till större arbetstillfredsställelse bland vårdare, menar Spence Laschinger och Fida 
(2015) och Wong och Laschinger (2012).  
Hur förvärvar ledaren då ett autentiskt ledarskap? Frasier (2019) har gjort pilotförsök i 
användningen av ett utbildningsprogram för autentisk ledarskapsutveckling, med lovande 
resultat. Vissa aspekter av detta ledarskapssätt kan dock kritiseras för att vara alltför beroende 
av den specifika ledaren och hens medfödda egenskaper (Nyberg & Sveningsson, 2014). 
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Walumbwa et al. (2008) menar att ett autentiskt ledarskap kan förvärvas och att det fördjupas 
med ålder och livserfarenhet, vilket kunde vara utmanande för en yngre ledare att förhålla sig 
till. Dock ingår självkännedom som en bärande del i autentiskt ledarskap (Walumbwa et al., 
2008), och det kanske är tillräckligt att som ny ledare till en början förlita sig på sin 
självkännedom och utgående från det utvecklas vidare.    
Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse hittas i relationen mellan de faktiska, påverkande 
faktorerna och de önskade. Arbetstillfredsställelsen påverkas förutom av ledaren också av 
relationen till kolleger och till patienterna. Inom dessa områden, som i denna studie endast 
berörts kort i resultatdelen, tyckte hälsovårdarna att upplevelsen av arbetstillfredsställelsen är 
relativt god. Hälsovårdarnas privata och individuella påverkande faktorer tas inte upp här, men 
kan också inverka på arbetstillfredsställelsen. Ledaren kan vara en betydelsefull främjare av 
hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse, men när det gäller kunskapen om ledarens påverkan 
verkar det finnas behov av utveckling. En möjlig sådan vore att anamma ett autentiskt 
ledarskap. 
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9  Metodologiska överväganden 
En studies trovärdighet kan relateras till en forskares förförståelse, att det finns en logisk 
följdriktighet och en medvetenhet om vems röst som kommer fram i resultatet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). Författaren till denna studie besitter en viss förförståelse gällande 
hälsovårdares arbetstillfredsställelse och ledares påverkan eftersom författaren själv har arbetat 
som hälsovårdare under många år. Valet av forskningsinriktning har troligtvis påverkats av 
denna förförståelse, enär människan har en tendens att vilja veta mera om något som fångat 
intresset. Författaren har strävat efter att sätta förförståelsen åt sidan under forskningsprocessen, 
men den har också tillåtits vara med i bakgrunden för att på det sättet kunna bidra till relevanta 
tolkningar. Trovärdigheten har beaktats med hjälp av att stringens fått genomsyra studien och 
genom att hälsovårdarnas röst så verklighetsnära som möjligt fått komma fram i 
resultatbeskrivningen. 
Giltigheten i en studie kan påvisas genom att resultatet återspeglar det som var avsett att 
beskrivas, att det finns tillräckligt med data för att beskriva olika variationer, att urvalet och 
analysarbetet återges noggrant och att läsaren får ta del av direkta citat av informanterna 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Eftersom studiens datainsamlingsmetod bestod av ett 
elektroniskt frågeformulär kunde de öppna frågorna utformas på ett sådant sätt att svaren skulle 
bidra till avsikten med syftet. Detta kan anses ha utfallit väl eftersom svaren i hög grad beskrev 
det som efterfrågades och bidrog till resultatets giltighet. Antalet informanter medverkade till 
att en tillräckligt stor mängd data kunde erhållas och att olika variationer således synliggjordes. 
Urvalet som bestod av hälsovårdare och arbetet med studiens analys beskrivs i avsnittet som 
handlar om forskningsprocessen. Giltigheten förstärks även genom att ett rikligt antal citat 
används i resultatbeskrivningen. 
Tillförlitlighet eller reliabilitet hänför sig till konsistens, om resultatet kan reproduceras vid ett 
annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2017) och en verifiering av ställningstaganden (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2017). Överförbarhet relaterar till huruvida en studies resultat kan 
överföras till andra kontexter, grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). Pålitligheten i studien har stärkts genom att analysprocessen och resultatet granskats av 
studiens handledare. Med hjälp av det frågeformulär som använts i studien kunde det vara 
möjligt att få fram liknande resultat vid en annan tidpunkt. Dock bör det finnas en medvetenhet 
om att resultatbeskrivningen och tolkningen i en kvalitativ studie som denna påverkas av 
författarens förförståelse och därför kan resultatet vara vanskligt att återge vid ett annat tillfälle. 
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Studiens resultat kan för övrigt besitta en viss grad av överförbarhet i och med att 
arbetstillfredsställelse och ledarpåverkan kan anses vara allmängiltiga företeelser som också 
kan relateras till andra kontexter. 
Henricson (2017) menar att metodologiska överväganden bör diskuteras gällande studiens 
design, urval, datainsamling, dataanalys och etik. Studien utformades som en kvalitativ studie 
eftersom syftet var att söka beskrivningar av upplevelser och erfarenheter. Eftersom 
användandet av en teori redan i datainsamlingsskedet kunde ha färgat resultatet för mycket, 
användes en induktiv forskningsansats. Först då resultatet diskuterades gjordes återspeglingar 
mot teorin om det autentiska ledarskapet. Det finns ett standardiserat test gällande autentiskt 
ledarskap, authentic leadership questionnaire (Walumbwa et al., 2008), som kunnat användas 
om studien varit deduktiv till sin utformning.  
Studiens urval och datainsamlingsmetod motiveras med att alla hälsovårdare i en viss 
organisation skulle beredas möjlighet att få delta i studien, vilket blev möjligt då elektroniska 
frågeformulär användes. Även det faktum att författaren är en tidigare kollega till en del av 
informanterna bidrog till att frågeformulär valdes framom intervjuer. En intervjustudie kunde 
kanske ha gett flera nyanser till resultatet, men kunde också ha färgats för mycket av författarens 
förförståelse och informanternas eventuella rädsla för att kunna uttrycka sig fritt. Detta kunde 
undvikas i och med att besvarandet av frågeformuläret var anonymt. Förfarandet bidrog på det 
här sättet också till studiens etiska förhållningssätt. 
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10  Slutsatser 
Hälsovårdarna är självständiga yrkesutövare som fungerar i en komplex vårdverklighet, vilket 
kräver en insiktsfull ledare. Hälsovårdarna kan uppleva arbetstillfredsställelse av varierande 
grad. En betydande del av hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse kan härledas till 
ledarpåverkan. Resultatet visar att ledaren kan främja hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse om 
de förväntningar som hälsovårdarna har gentemot ledaren uppfylls. För att uppnå detta kan det 
vara fruktbart att ledaren anammar ett autentiskt ledarskap.  
Det autentiska ledarskapet karaktäriseras av komponenten självkännedom. Hälsovårdarnas 
förväntningar gällande trygghet, ledning, helhetssyn, professionalitet, inflytande och 
bemötande kan relateras till denna komponent. Likaså kan de övriga komponenterna i det 
autentiska ledarskapet återspeglas i hälsovårdarnas förväntningar. Relationstransparens kan 
relateras till gemenskap, förtroende, positivitet, samhörighet, respons, samarbete, delaktighet 
och kommunikation. Balanserad bearbetning kan relateras till trivsamhet, utveckling, 
bekräftelse, utmaning, balans och jämlikhet. Det internaliserade moraliska perspektivet kan 
relateras till respekt, tid, struktur, intresse, omtanke, rättvisa och ställföreträdande. Följaktligen 
skulle det autentiska ledarskapet kunna bistå ledaren i främjandet av hälsovårdarnas 
arbetstillfredsställelse.    
Utbildningen av vårdledare och även fortbildningen för de som redan fungerar som ledare 
kunde ta upp det autentiska ledarskapet som ett möjligt ledarskapssätt för att kunna förbättra 
hälsovårdarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse kan 
även påverkas av hälsovårdarens individuella förutsättningar och relationen till patienter och 
kolleger. Dessa faktorer vore betjänta av att vidare utforskas, för att en mera heltäckande bild 
av vad som påverkar hälsovårdarnas arbetstillfredsställelse skulle kunna framställas. En annan 
betydelsefull forskningsimplikation kunde vara att utforska sambandet mellan hälsovårdares 
arbetstillfredsställelse och inverkan på patienternas vårdupplevelse. 
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Bilagor 
Forskningslov      Bilaga 1 
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      Bilaga 2 
Informationsbrev och samtycke 
Bästa hälsovårdare och/eller barnmorska! 
Mitt namn är Camilla Mattjus och jag är magisterstuderande i vårdvetenskap, med 
hälsovårdsadministration som biämne, vid Åbo Akademi. I min magisteravhandling kommer 
jag att fokusera på arbetstillfredsställelse och förväntningar på vårdledare, genom att ställa 
frågor till de som utför hälsovårdararbete inom mödrarådgivning, preventivrådgivning, 
barnrådgivning och skolhälsovård. Därför vänder jag mig nu till dig, du som är expert på ditt 
område och som känner hälsovårdararbetet bäst. Min förhoppning är att du vill fylla i det 
frågeformulär som finns under länken i slutet av detta brev. 
Frågeformuläret består av tio frågor, varav sju är öppna frågor. Min önskan är att de öppna 
frågorna besvaras med ingående beskrivningar av dina upplevelser och erfarenheter. Dina svar 
innebär också en möjlighet att föra fram dina egna åsikter och önskemål. Tidsåtgången för att 
besvara frågorna är uppskattningsvis en halv till en timme. 
Resultatet av undersökningen sammanställs och presenteras i magisteravhandlingen. Din 
anonymitet garanteras och svaren behandlas konfidentiellt. Det är inte möjligt att identifiera 
vilket svar som kommer från vilken hälsovårdare/barnmorska i den slutliga avhandlingen och 
eventuella vetenskapliga artiklar baserade på denna. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt 
att när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar. Genom att besvara frågeformuläret 
och skicka in dina svar, samtycker du till att delta i studien. Skicka in svaren senast (datum). 
Tveka inte att ta kontakt om frågor uppstår. 
Med hopp om gott samarbete! 
Länk till frågeformuläret:  

Kontaktuppgifter: Camilla Mattjus, (telefonnummer), (e-post)  
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      Bilaga 3 
Frågeformulär      
 
Tack för att du vill fylla i frågeformuläret. Ditt bidrag är betydelsefullt! 
Frågeformuläret består av tio frågor, varav sju är öppna frågor. De öppna frågorna får gärna 
besvaras med ingående beskrivningar av dina upplevelser och erfarenheter. Dina svar innebär 
också en möjlighet att föra fram dina egna åsikter och önskemål. Tidsåtgången för att besvara 
frågorna är uppskattningsvis en halv till en timme. 
1. Hur länge har du arbetat inom vården? 
under 5 år, 5–10 år, 10–15 år, 15–20 år, över 20 år 
 
2. Hur länge har du utfört hälsovårdararbete? 
under 5 år, 5–10 år, 10–15 år, 15–20 år, över 20 år 
 
3. Vilket slags hälsovårdararbete utför du?  
Mödrarådgivning, Preventivrådgivning, Barnrådgivning, Skolhälsovård 
 
4. Vad är arbetstillfredsställelse för dig? 
  
5. När upplever du arbetstillfredsställelse? 
  
6. Vad påverkar din arbetstillfredsställelse positivt respektive negativt? 
  
7. På vilket sätt kan förmannen och överskötaren påverka din arbetstillfredsställelse?  
 
8. På vilket sätt har förmannen och överskötaren påverkat din arbetstillfredsställelse under den 
tid du arbetat som hälsovårdare? 
  
9. Hur skulle förmannen och överskötaren kunna påverka din arbetstillfredsställelse positivt? 
  
10. Beskriv övriga synpunkter och önskemål gällande arbetstillfredsställelse i 
hälsovårdararbetet och förväntningar på förmannen och överskötaren.  
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